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Перше видання

Святих подано за східним календарем,
включаючи деяких святих зі західного календаря.

Передусім представлено святих з першого тисячоліття;
у меншій кількості — з другого тисячоліття.

Читання з життя святих
на кожен день



СЛОВО АВТОРА

Я усвідомлював велику потребу зібрати життя святих для під-
бадьорення у вірі і переробити їх так, щоб вони не були ні корот-
кими, ні довгими.

Я сам, виходячи з власного досвіду шістдесяти років зусиль 
життя з живої віри, яка випливає як із внутрішньої молитви, так і 
з духовної боротьби, прагнув дати сучасним християнам як зразок 
для наслідування Христа приклади багатьох святих, доповнивши 
їх окремими повчаннями про духовне життя.

За основу я взяв православного автора Д. Туптала (життєписи 
святих він написав у 1690–1720 рр.), тому подаю його як співавто-
ра. Деякі життєписи я додав і з інших джерел, а багато переробив 
так, щоб залишилось автентичне ядро і щоб життєпис мав опти-
мальний розмір для щоденного читання. У цьому мені допомогли 
деякі монахи і монахині.

Практична мета полягала в тому, щоб сучасні християни, на-
приклад, християнська сім’я, могли разом у Святій годині від 20:00 
до 21:00 приблизно півгодини (до 20:30) читати життя святих 
на даний день і підбадьорюватися їхнім прикладом. Решту часу 
Святої години присвячували б молитві. Такої практики було б ко-
рисно дотримуватися протягом одного-двох років, а потім можна 
і цілу годину присвячувати молитві. Ця пропозиція читати вголос 
життя святих стосується сімей. Окремі особи можуть читати їх і в 
інший час, а цілу Святу годину присвячувати молитві. Проте, на-
віть якщо читати життя святих в інший час, небажано прочитати 
все на одному подиху, як художню книжку, бо це змістовні твори. 
Потрібно дати простір для дії Божого Духа, який є за свідченнями 
цих мартирес. Не йдеться про те, щоб лише дізнатися інформацію 
про святих, але про те, щоб прийняти як духовну поживу життє-
писи, подані на даний день.

Життя святих — це живе Євангеліє героїв віри, які є прикладом 
для нас і яких ми вшановуємо, передусім тим, що стараємося їх 
наслідувати.

Сподіваюся, що життєписи святих в теперішній час будуть на 
користь як Західній, так і Східній Церкві.

Нехай за заступництвом Матері Божої, Святий Дух завіє і на 
тебе, читачу, так як завіяв на мучеників і святих, життєписи яких 
ти будеш читати.

+ Ілля
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН
У ПЕРШИХ ТРЬОХ СТОЛІТТЯХ

РИМСЬКІ ІМПЕРАТОРИ

1) Імператор Август (27 до Р. Х.–14)
2) Імператор Тиберій (14–37)
3) Імператор Калігула (37–41)
4) Імператор Клавдій (41–54)
5) Імператор Нерон (54–68)
16 липня 64 року він підпалив Рим і в цьому звинуватив хри-

стиян. Настало криваве переслідування.
6) Імператор Веспасіан (69–79)
7) Імператор Тит (79–81)
8) Імператор Доміціан (81–96)
Розпочав жорстоке переслідування християн. Як християни 

загинули Тит Флавій Клемент, родич імператора, і його дружина 
Флавія Доміцилла. Апостола Івана було заслано на острів Патмос.

9) Імператор Нерва (96–98)
10) Імператор Траян (98–117)
За його правління 101 року померли мученицькою смертю 

св. Климент у Херсонесі (територія сучасного Криму) і св. Ігнатій 
Антіохійський.

11) Імператор Адріан (117–138)
Не видав жодного едикту проти християн, але народ, підбу-

рений поганськими жерцями, безкарно нападав на християн.
12) Імператор Антонін Пій (138–161)
Криваві переслідування були великих розмірів.
13) Імператор Марк Аврелій (161–180)
Дотримувався стоїчної філософії, але ненавидів християн. 

Тоді помер св. Юстин Філософ. 177 року в Галлії відбулося кри-
ваве переслідування.

14) Імператор Коммод ([176] 180–192)
Син Марка Аврелія, не переслідував християн.
15) Імператор Септимій Север (193–211)
Криваво переслідував християн, тоді померли мученицькою 

смертю св. Фелічіта і Перпетуа та св. Іриней, єпископ Ліонський (202).
16) Імператор Каракалла ([198] 211–217)
Син Септимія Севера, під час його правління не було пере-

слідування, але переслідування продовжувалося в провінціях.
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17) Імператор Макрін (217–218)
Не переслідував християн.
18) Імператор Геліогабал (218–222)
Онук Каракалли, не переслідував християн.
19) Імператор Олександр Север (222–235)
За його правління не було переслідування.
20) Імператор Максимін Фракієць (235–238)
Був ворогом християн, але переслідування не було таке жорстоке.
21) Імператор Гордіан III (238–244)
Не оголошував переслідування, бо провадив війни.
22) Імператор Филип Араб (244–249)
Був прихильний до християн. Церковний письменник Діонісій 

Олександрійський (254) повідомляє, що імператор наприкінці 
життя став християнином. Він підтримував зв’язок з Орігеном.

23) Імператор Децій (249–251)
Розпочав жорстоке переслідування.
24) Імператор Требоніан Галл (251–253)
Переслідував християн.
25) Імператор Валеріан (253–260)
Жорстоке переслідування, були замучені св. Лаврентій, св. Ки-

пріан та ін.
26) Імператор Галлієн ([253] 260–268)
Переслідування не було.
27) Імператор Авреліан (270–275)
Переслідував християн.
28) Імператор Кар і його сини Карін та Нумеріан (282–284)
29) Імператор Діоклетіан (284–305)
За його правління відбувалося найжорстокіше переслідування 

християн. Він обрав своїм співправителем жорстокого Максимі-
ана (Геркулія) і передав йому в управління західну частину Рим-
ської Імперії, а собі залишив східну частину. Діоклетіан пере-
бував у Нікомидії, а Максиміан — в Мілані. В рамках тетрархії 
(влади чотирьох) Діоклетіан розділив свою владу з Максиміаном 
Галерієм. А Максиміан Геркулій призначив своїм співправителем 
Константина Хлора. Константин Хлор керував Британією, Галлі-
єю та Іспанією. Діоклетіан видав криваві декрети проти христи-
ян. У 304 році був виданий четвертий найжорстокіший едикт, 
згідно з яким кожен повинен був принести жертви поганським 
богам або померти. Діоклетіан помер 312 року від затяжної і 
важкої хвороби. У 313 році імператор Костянтин проголосив ре-
лігійну свободу. У 361–363 роках правив Юліан Відступник, під 
час правління якого знову відбувалося криваве переслідування.
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ–4

ДУХОВНІ ДАРИ

У посланні до Ко-
ринтян сказано: «Є різні 
духовні дари (харизми), 
але Дух той самий. Є 
різні служіння, але Го-
сподь той самий. Різні є 
діла, але Бог той самий, 
Який усе в усіх робить. 
Кожному дається вияв-
лення Духа на спільну 
користь. Одному бо да-
ється через Духа слово 
мудрості; іншому, через 
того самого Духа, слово 
знання; іншому віра у 
тім самім Дусі; іншому 

дар зцілення у тім єдинім Дусі; іншому сила творити чуда; 
іншому дар пророкування; іншому розпізнавання духів, іншому 
різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і 
той же Святий Дух» (див. 1 Кор. 12, 4–11).

Тут перелічено 9 дарів Святого Духа, і підкреслюється, що 
всі вони є в одному Дусі. Чому? Тому що існують і псевдодари, 
і їх також перелічено 9 (див. Втор. 18, 10 і наст.). Хоч поганські 
ідоли є людським творінням, але, як підкреслювали багато святих 
і мучеників, у цих дерев’яних та кам’яних ідолах перебували де-
мони. Дія демонічних сил через магію, віщування та спіритизм є 
духовною основою демонічного поганства. За цими антидарами 
чи імітаціями дарів Духа Божого приховується демонський дух; 
це можна розпізнати по плодах, які рано чи пізно проявляться.

Святе Письмо каже, що ніхто, хто говорить з Духа Божого, не 
скаже: «Анатема Ісус», і ніхто не може сказати: «Ісус є Господь», 
лише в Дусі Божому (вірш 3).

Зауважмо, що в мучеників, особливо під час їхніх мук, про-
являвся дар творення чуд. Мучеників часто кидали в розпечену 
піч, обпікали на рожні, кидали в казан з киплячою олією, водою 
чи смолою, але звідти вони виходили неушкодженими! Це ча-
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сто повторювалося в багатьох мучеників. Інших кидали диким 
звірам, але замість того, щоб їх розірвати, звірі лизали їм руки 
і ноги та дружньо лестились. Хтось заперечить: Як так, що це 
повторилося зі стількома мучениками? Чому? Тому що і методи 
мук по всій Римській імперії були майже однакові. Факт надзви-
чайних чудес спричинив навернення багатьох поган. І навіть 
деякі чарівники, які зустрілися з Божою силою, відреклися від 
чаклунства, тобто від співпраці з диявольським духом, і стали 
християнами та мучениками. Іноді в процесі мук навертався і 
сам ігемон (представник влади в даній провінції, області, місті...), 
але здебільшого ці ігемони були затверділі серцем. Коли вони 
бачили великі чуда і не могли заперечити цю реальність, бо її 
бачили всі присутні, то лицемірно стверджували, що це, мовляв, 
чаклунство, тобто що святі діють у єдності з дияволом. Це гріх 
проти Святого Духа — глибока затверділість серця і приписуван-
ня Божої сили дії диявола. Насправді ці твердосерді правителі 
самі служили дияволу. Навіть могутні чуда, які робив Ісус і які 
не можна було заперечити, фарисеї приписували Вельзевулу, 
князю злих духів, і зухвало звинувачували Ісуса в тому, що Він 
робив їх у єдності з ним. Таке лицемірне твердження, коли Божу 
силу свідомо приписують дияволу, щоб не каятися і не наверну-
тися, — це гріх проти Святого Духа.

Хоч багато мучеників чудесним способом були врятовані від 
спалення в печі, але потім їм довелося пройти наступним ета-
пом мук. З людської точки зору, для них було б краще закінчити 
своє життя ще в печі. Однак Бог прославився саме на них — на 
тих, які з вірою увійшли у глибоку єдність з Ісусовою смертю. 
Святе Письмо каже: «Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса» 
(2 Кор. 4, 10). Суть хрещення полягає в тому, що «хрещенням ми 
були занурені до Христової смерті» (Рим. 6, 3–5).

З надзвичайним героїзмом мучеників можемо порівняти і 
надзвичайні діяння, одним з яких є стовпництво. Симеон Стовп-
ник1 стояв на стовпі вдень і вночі, взимку і влітку, під час дощу 
і в найбільшу спеку. Стовп знаходився біля великого міста Ан-
тіохії. А що, якби сьогодні, наприклад в Нью-Йорку, якомусь 
християнському подвижнику Бог дав ласку наслідувати Симе-
она Стовпника? Звісно ж, цей героїчний вчинок був би доко-
ром сумління для літеплих і відпалих християн та пробудив би 
багатьох до справжнього покаяння. Але секуляризований світ, 

1 Його пам’ять звершуємо 1 (14) вересня.
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мабуть, приписав би стовпництво впливу космічних чи інших 
енергій або магії.

Щодо духовних дарів, то Святе Письмо закликає нас: «Зма-
гайте до любові — до Ісуса — але бажайте гаряче духовних 
дарів, особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами, той 
не людям говорить, лише Богові; бо ніхто його не розуміє: він 
говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує, то говорить лю-
дям: на повчання, попередження, розраду» (1 Кор. 14, 1–3). Го-
воріння мовами — це дар молитви. Це можуть бути невідомі 
мови, а також відомі, як це було з апостолами (Діян. 2). Апостол 
пише: «Дух Святий заступається за нас стогонами невимовни-
ми» (Рим. 8, 26). Серед духовних дарів є і дар тлумачення; це не 
дослівний переклад молитви мовами, а лише тлумачення. Навіть 
пророчий дар мусить бути розрізнений іншими — тими, які ма-
ють дар розрізнення, і то в Божому Дусі. Усе це має служити для 
збудування братньої спільноти на основі Божого слова.

Перші християни в Єрусалимі мали чотири основні підвали-
ни: молитву, апостольське вчення, Літургію та братню спільноту 
(Діян. 2, 42). Щоб духовні дари служили, а основні служби при-
носили користь, потрібно через правдиве покаяння постійно 
підтримувати особисте відношення до Ісуса. Якщо ми разом з 
Ним зрікаємося власної волі навіть у дрібницях та робимо кроки 
віри, тоді може діяти Святий Дух, який оживляє в нас таїнство 
хрещення та особисте відношення до Христа. Це проявляється у 
відношенні до ближніх, передусім у братній спільноті, основою 
якої має бути той самий Дух, Дух Божий.

Духовні дари повинні будувати живу і правдиву Церкву — 
Тіло Христове — інакше вони не діють. Носій дару є очищуваний 
і ведений до глибокого фундаменту, яким є покора, самокритика. 
Дари не є метою, а лише засобом. Якщо би хтось хотів вико-
ристовувати Божі дари на свою славу, існує небезпека, що від 
гордої людини відійде Дух Божий, і нею зловживе «ангел світла». 
Замість пророцтва буде віщування, замість слова пізнання — 
ясновидіння, а за даром роблення чуд буде біла магія і т. д.

Але апостол закликає нас не угашати дари: «Духа не гасіте, 
пророцтва не легковажте» (1 Сол. 5, 19–20). Ми повинні просити 
передусім про дар пророцтва (1 Кор. 14, 1). Прикладом цього 
може бути для нас ап. Павло, який говорив невідомими мовами 
(1 Кор. 14, 18), мав багато видінь і через нього багато людей 
оздоровлювалося. Але він стояв на тому фундаменті, яким є 
розп’ятий Христос. Він міг сказати: «Життя для мене — Христос, 
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а смерть — прибуток» (Флп. 1, 21). Дари мудрості, пізнання, 
розрізнення духів і пророцтва проявлялися під час правовірного 
проповідування Євангелія і в боротьбі з тими, які через свою 
гординю піддалися духу єресі. Про них ап. Павло пише: «Боюся, 
щоб, як змій обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися 
думки ваші, й ви не відхилилися від простоти й чистоти щодо 
Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, 
не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли 
іншого духа, якого ви не прийняли, або інше євангеліє, якого ви 
не отримали, то радо терпіли б ви те!» (2 Кор. 11, 3–4). Сьо-
годні проповідується інше євангеліє з Пачамамою, інший дух, 
який пропихає содомію, та інший Ісус — без хреста, без вимоги 
зречення самого себе (Мт. 16, 24) і без дотримування Божих 
заповідей. Але Ісус каже: «Хто любить Мене, той береже Мої 
заповіді» (Ів. 14, 21). Сьогодні часто звучать фрази про любов, 
але мається на увазі розбещеність. Говорять про милосердя і 
про дорогу спасіння, але без покаяння! Апостол у світлі Божих 
дарів — пророцтва й розпізнавання духів — сказав про таких 
людей: «Це апостоли неправдиві… Воно й не диво: сам бо сатана 
вдає зі себе ангела світла» (2 Кор. 11, 13–14).

Ці пророчі слова повністю стосуються періоду другої полови-
ни ХХ століття, а також перших двох десятиліть ХХІ століття. 
Сьогодні лжепапа Бергольйо проповідує ковідне і кліматичне 
антиєвангеліє, замість Христу поклоняється демону Пачамамі, а 
замість моральної чистоти пропагує содомію. Нехай же багатьом 
християнам Бог дасть дар пророцтва, і не тільки: нехай вони 
також стануть пророками, які виступатимуть на захист правди 
і боротимуться за неї!

А стосовно церковних служінь сказано: «Він сам настановив 
одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелиста-
ми, пастирями і вчителями, для вдосконалення святих на діло 
служби, на будування Христового Тіла» (Еф. 4, 11–12). Звернімо 
увагу: тут наголошується, що мета цих п’яти служінь або Божих 
дарів полягає в тому, щоб святі (християни) були досконало під-
готовані до діла служіння, яким є будування Тіла Христового. 
Протилежністю будування є руйнування. Якщо я будую свою 
духовну будівлю не на Скелі, якою є Ісус Христос, а на піску своїх 
бажань, своїх уявлень та своєї діяльності, то рано чи пізно — в 
момент випробування — з неї залишаться лише руїни.
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ПРЕПОДОБНА МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА

В одному палестинському мо-
настирі, який відзначався великою 
строгістю, жив старець, на ім’я Зо-
сима. І ось на старості літ стала не-
покоїти його думка, чи є хтось на 
світі, хто, посвятившись монашому 
життю, дійшов у молитвах, постах 
та умертвленнях до більшої доскона-
лості, ніж він. Та думка довела б його 
до гріха, якщо б не Боже милосердя, 
яке не полишає нас без допомоги у 
хвилину спокус і випробувань. І коли 
старець так думав, явився йому ан-
гел і сказав: «О Зосимо, добре ти по-
двизався, однак жодна людина не є 
досконалою. Та ось Бог покаже тобі 

таке глибоке покаяння, якого ти ще не бачив. Вийди із свого мо-
настиря і йди до отців, які живуть при ріці Йордан, а тоді довіда-
єшся більше». Старець одразу ж послухався, пішов до Йордану, по-
просив ігумена того монастиря, щоб дозволив йому жити з ними, 
і там за декілька днів пересвідчився, що його молитва, пости і 
умертвлення є мізерними в порівняні з монахами, які там жили.

Пробув Зосима з цими отцями доволі часу і навчивсь від них 
багато корисного для себе. Був же в цьому надйорданському 
монастирі такий звичай, задля якого Бог і Зосиму туди привів. 
В першу неділю Великого Посту усі монахи виходили в пустелю, і 
там проводили час посту в покаянні на самоті, нічого не знаючи 
один про одного. Лишень двоє чи троє залишалися в монастирі. 
Також і отець Зосима разом з іншими перейшов ріку Йордан і 
попрямував в глиб пустелі, сподіваючись знайти когось з отців, 
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що там подвизаються, аби від нього прийняти користь. І так 
ішов декілька днів пустелею і нікого не знаходив.

Час від часу Зосима зупинявся в дорозі для того, щоб по-
молитися. І ось, коли він за своїм звичаєм молився, побачив з 
правого боку від себе якусь тінь, наче від людського тіла. Зосима 
затремтів, думаючи, що бачить якусь бісівську примару. Тоді 
перехрестився, повернувся на південь і побачив, що якась лю-
дина, з довгим білим волоссям і почорнілим тілом від сонячної 
спеки, втікає на протилежний бік висохлого потоку. Старець з 
радості, гадаючи, що знайшов когось з пустельників, побіг за 
ним. Але виявилося, що той незнаний пустельник — це жінка. 
Тож Зосима попросив її розповісти про своє життя: чому вона 
прийшла в пустелю і як довго тут перебуває, щоб все це було на 
Божу славу і на користь багатьом душам.

Свята почала розповідати про себе зі сльозами на очах: «Сором-
люся розповідати про життя своє. Але щоб довідався ти, від яких 
демонів мене визволив Ісус, то розкажу найосновніше. Я народила-
ся в Єгипті. Коли мала дванадцять років, збунтувалася проти сво-
їх батьків і втекла від них до Олександрії, щоб жити так, як мене 
тягнула моя молодість. Про розпусне життя, яке я тоді провади-
ла, боюся навіть згадувати. Більше сімнадцяти років я провела 
в гріхах мерзенної нечистоти, і робила це не задля багатства чи 
якоїсь нагороди, бо від тих, що обдаровували мене золотом, нічого 
не приймала, але щоб ще більше заманювати тих, які б сповнили 
мої тілесні пожадання. Валятися в багні розпусти було мені цінні-
шим від багатства. Плюгаве життя я вважала справжнім жит-
тям. Та милосердний Господь чекав мого покаяння! Бо інакше я б 
давно уже горіла в пеклі з демонами. Одного разу, коли я блукала 
містом, шукаючи нагоди до гріха, побачила молодих чоловіків, які 
прямували до моря. Довідавшись в людей, що ці чоловіки хочуть 
плисти в Єрусалим на свято Воздвиження Господнього Хреста, 
я побігла за ними, але не тому, що хотіла поклонитися святому 
Хрестові, але для того, щоб задовольнити свої мерзенні бажання.

Як же приплила до Єрусалиму, то і там не переставала 
грішити, а навіть ще гірше блудила. Коли настав день свята, 
я з цікавості теж з усіма людьми пішла до церкви. І прийшла з 
ними до церковного притвору та намагалася увійти всередину 
храму, але не могла. Якась невидима сила мене відпихала назад. 
Так повторювалось чотири рази. У соромі й відчаї я відступила 
і стала в одному з кутів притвору. Аж тоді опам’яталася і зро-
зуміла, якою була причина, що не давала мені бачити Хреста 
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Господнього. Багно моїх діл не давало мені увійти в церкву. Поча-
ла тоді я плакати та з покаянням бити себе в груди, зітхаючи 
з глибини серця. Нараз підвела свій погляд і побачила на стіні 
притвору образ Пресвятої Богородиці. Я припала перед ним на 
коліна і стала молитися: “Пренепорочна Діво, я знаю, що Ти 
гидуєш такою грішницею, як я! Але тому, що Ти є єдиним при-
біжищем для грішників, прошу Тебе, помилуй мене! Чим більші 
гріхи мої, тим більше молитиму Тебе, щоб випросила для мене 
ласку у свого Сина. Дозволь мені глянути на святий Хрест Го-
сподній, а я все своє життя хочу каятися у своїх гріхах і злобі. Я 
втечу від світу, піду туди, куди Ти мені скажеш іти!”

Після молитви мені стало легше на серці, і сталося чудо — я 
разом з іншими змогла увійти до церкви, аж до місця, де при-
пала на коліна перед животворящим Хрестом Господнім. Тут 
у сльозах я повторила свою обітницю, що решту життя хочу 
посвятити покаянню, і з жалем та плачем повернулася до об-
разу Пречистої і тут молилася з глибини серця, просячи поради, 
куди мені йти. Враз я виразно почула голос: “Як за Йордан підеш, 
там спокій віднайдеш!”

Не гаючись ані хвилі, я підкорилася Божій волі. При виході з 
церкви якийсь милосердний чоловік, бачачи моє сльозами залите 
лице, дав мені три срібняки, зі словами: “Молися, мати, за мене”. 
За ті гроші я купила хліба і пішла над Йордан. Тут молилася 
цілу ніч, умила водою своє лице і в церкві св. Івана Хрестителя 
приступила до святої сповіді. Щиро визнала перед священником 
всі свої ганебні гріхи, а потім причастилася Пресвятих Тайн. 
У молитві минув день і ніч, а наступного дня я переправилася 
через Йордан і пішла в пустелю. Було мені тоді 29 років. З того 
часу в пустелі я прожила 47 років і до нині не бачила нікого з 
людей. Упродовж 17 років мене страшно мучили демони. В моєму 
серці розгорявся вогонь пристрасті і цілу мене охоплював; грішні 
почуття, уяви, згадки поривали мене; диявол змушував мене 
співати безсоромні пісні. У тих спокусах я кидалася на землю, 
сльозами вмивала пісок пустелі, а моєю молитвою були корот-
кі слова: “Господи, помилуй мене грішну!”. В час цієї духовної 
боротьби я пригадувала, що присягла перед образом Пречистої 
Діви каятися аж до смерті і ніколи не грішити. І Богородиця не 
покинула мене; Вона дала мені силу побороти тяжкі та довгі 
спокуси і цілком віддатися волі Небесного Отця. Голод, спрага, 
холод і спека — все це мені байдуже, як байдужі всі потреби тіла, 
бо я знаю, що не самим хлібом живе людина».
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Закінчивши свою розповідь, Марія Єгипетська благала Зосиму 
принести їй у Великий Четвер Пресвяту Євхаристію. Він так і зро-
бив. А коли наступного року, теж у Великий Четвер, він знову ніс їй 
Пресвяті Тайни, то знайшов її вже мертвою і з пошаною поховав.

Важкий гріх є для людини найбільшим злом, бо він позбавляє 
її освячуючої благодаті, і якщо вона помре в такому стані, буде 
навіки засуджена в пеклі. Пам’ятаймо про це, остерігаймося грі-
ха і каймося, поки є час. Господи, визволи нас від вічної смерті!

СВЯТИЙ РІЧАРД, ЄПИСКОП ЧИЧЕСТЕРСЬКИЙ1

Річард народився 1197 року у 
місті Віч2 поблизу Вустера, Англія. 
Коли його батьки померли, їхнє за-
недбане і повне боргів господарство 
дісталося його старшому брату. Рі-
чард бачив, що занедбаний маєток не 
може прогодувати його брата, тому 
служив йому жертовно і безкорисно. 
Ретельною працею й ощадливістю він 
намагався примножити батьківське 
майно. Старший брат, який довгий 
час провів у полоні, а тому душев-
но і фізично ослаб, був радий, що 
Річард так самовіддано займається 
господарством і у офіційному дого-
ворі передав йому успадковане май-
но. Однак незабаром він пошкодував 
про це. Згідно з волею своїх родичів 
Річард мав одружитися зі знатною і заможною нареченою. Це 
викликало заздрість у його старшого брата. Благородний Річард, 
помітивши це, приніс майновий договір, розірвав його, повер-
нув братові отримане майно, а нареченій, з якою досі ніколи не 
зустрічався, сказав, що відмовляється від неї. Братові ж запро-
понував, щоб він сам одружився з нею, якщо вона та її родичі 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 3 квітня.
2 Сучасне місто Дройтвіч у графстві Вустершир.
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погодяться. Так Річард позбувся усіх земних клопотів і забрав у 
свого слабкого брата всю причину до заздрості.

Без жодного майна, але з довірою в Божу допомогу Річард 
вирушив до коледжу в Оксфорді, а звідти до Парижа. Там він 
познайомився з двома ревними і побожними товаришами, з яки-
ми разом жив. Вони були такі бідні, що мали лише один плащ, 
який по черзі носили. Їли тільки хліб і воду, але не зважаючи на 
це, Річард все життя любив згадувати про роки свого навчання. 
Він казав, що ніколи не був щасливішим, ніж тоді.

З Парижа він переїхав до Болоньї, де перебував сім років. 
Там місцевий хворий професор запропонував йому свою посаду 
і свою дочку за дружину. Але Річард відмовився і повернувся до 
Англії. Він вирішив присвятити себе служінню Богу в духовному 
стані. Кентерберійський архиєпископ св. Едмунд зробив його 
своїм канцлером. Коли Едмунда вигнали, Річард супроводжу-
вав його і служив йому аж до його смерті. Після повернення 
він став парохом у селі. Але не пробув там довго, оскільки був 
обраний єпископом Чичестера. Однак король Генріх III не ви-
знав його обрання і сам забирав доходи з його єпархії. Річарду 
не залишалося нічого іншого, ніж відійти до Риму і там шукати 
допомоги. Папа Інокентій III підтвердив його обрання і висвятив 
на єпископа. Але незважаючи на всі напоумлення папи, король 
все ж затримував доходи з єпископських маєтків. Тому Річарду 
довелося жити в чужому будинку в найбільшій убогості. Лише 
через два роки король був змушений погрозами папи повернути 
єпископу затримане майно.

Благодійність Річарда не мала меж. Коли у нього вже не було 
грошей, він продав посуд, а виручені кошти роздав бідним. Коли 
його маєток постраждав від пожежі, слуги скаржилися, але Рі-
чард сказав: «Це нещастя, безсумнівно, вразило нас тому, що я 
не був таким щедрим до бідних, як мав би бути». Річард дбав, 
щоб зберігалися Божі та церковні заповіді. Хто провинявся, того 
карав, незалежно від становища та посади. Коли провинився 
канонік, який походив із знатного роду, єпископ не дивився на 
його походження і звільнив його з уряду. Архиєпископ і король 
заступалися за каноніка, але Річард сказав, що триватиме на 
своєму рішенні, поки винуватець не виправить згіршення. Рі-
чард принципово не уділяв родичам церковних санів чи посад, 
що в той час часто відбувалося. Він сказав, що Господь Ісус 
Христос призначив своїм наступником не Якова, свого родича, 
але Петра, який не був його родичем. Помер святий єпископ під 
час апостольських подорожей у Дуврі 3 квітня 1253 року.
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ПРЕПОДОБНИЙ ТИТ ЧУДОТВОРЕЦЬ

В одному з царгородських монастирів жив у VIII столітті по-
божний чернець Тит, який, ще будучи юнаком, загорівся ве-
ликою любов’ю до Ісуса Христа і повністю віддав Йому своє 
невинне серце. Покинувши світ з його марними справами та 
скороминущими розкошами, він вступив до монастиря. Неза-
баром Тит став прикладом монашого життя. Святий ніщо не 
вважав прикрим і важким — терпеливо та покірно переносив 
усі труднощі. Безнастанна молитва лучила його щораз тісніше 
з Богом і щодня приносила йому краще розуміння правд віри і 
християнської досконалості. Життя в убозтві, чистоті й послусі 
стало йому таке дороге, що він не проміняв би його на жодні 
скарби світу. Праця була йому наче милою розвагою. Його душа 
була багата різними чеснотами, серед яких найсильніше прояв-
лялася гаряча любов до Бога і ближніх. Особливо він змагався 
за святу чистоту.

Коли преподобний Тит став священником, Господь наділив 
його даром чудотворення. Він ревно сповняв своє служіння та 
вірно і безбоязно обороняв святу віру від єресі іконоборства. 
Через те йому довелося багато страждати. Та, укріплений Бо-
жою силою, він не зламався, а залишився стійким у Христовій 
вірі до кінця.

Відійшов преподобний отець Тит до Бога, залишивши після 
себе захоплюючий приклад життя, посвяченого Богові.
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ПРЕПОДОБНИЙ ФРАНЦИСК З ПАОЛИ

Сьогодні Західна Церква звер-
шує пам’ять цього великого свя-
того XV століття, який своїм жит-
тям став прикрасою Вселенської 
Церкви і пребагато людських душ 
здобув для Христа.

В Італійській провінції Ка-
лабрії лежить місто Паола. Там 
1416 року народився преподо-
бний Франциск. Його батьки, убо-
гі, проте побожні люди, довгі роки 
не могли мати дітей. Тому вони 
ревно молились про заступництво 
до св. Франциска з Асижу і, як 
дар, отримали сина. З вдячності 
дитину назвали його ім’ям, навіть 
не здогадуючись, що їхній син, за 

прикладом свого покровителя, своїми геройськими чеснотами 
прославить Бога. Незадовго після народження Франциск захво-
рів та існувала небезпека, що осліпне. У цьому горі батьки пообі-
цяли, що якщо їхня дитина оздоровиться, то пошлють хлопця до 
монастиря францисканців на рік. Тоді сталось чудо. Франциск 
був оздоровлений і ріс під охороною Господа, виявляючи любов 
до молитви і самоти. Коли йому було тринадцять років, батько 
привів його у монастир, розташований у недалекому місті Сан 
Марко Аргентано. І хоч юнак ще не склав жодних обітів, все-таки 
жив дуже строго, дотримуючись всіх монаших правил, так що 
навіть настоятель дивувався. Після року перебування батьки 
взяли його з монастиря, а опісля всі разом відбули прощу по свя-
тих місцях Італії. У Римі молодий Франциск побачив наскільки 
нескромно живуть церковні прелати, і це дуже болісно вразило 
його. Мав він тоді п’ятнадцять років. Невдовзі, бачачи глибо-
кий моральний розклад у Церкві, юнак вирішив піти у затвор 
недалеко рідної Паоли. Однак часті відвідини цікавих прихожан 
перешкоджали йому. Тому він подався на берег моря, де у скелі 
з важким трудом висік для себе печеру, у якій прожив шість 
років у молитвах й аскезі.

З часом до нього почали приходити інші чоловіки і настала 
потреба побудувати монастир з церквою. Отримавши дозвіл 
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від єпископа, монахи взялися до роботи. При помочі місцевих 
жителів будівля швидко зростала. Скоро було посвячено новий 
гарний храм.

Для своїх монахів св. Франциск став живим прикладом для 
наслідування. Основою їхнього життя була любов до Бога, по-
кора і правдиве покаяння. Сам блаженний жив надміру стро-
го. Він ходив босим, бичував себе, спав мало, і тільки на зем-
лі або на дерев’яній латі, під габітом носив волосяницю. Осо-
бливе значення Франциск приписував посту, про який казав: 
«Коли тіло постить, тоді дух очищається, думка піднімається, 
тіло підкоряється духові, серце покоряється; потім вже пожад-
ливість не знаходить родючу землю, вогонь пристрасті згасає 
і замість нього розсвічується світло чистоти». Їв він тільки 
раз на день після заходу сонця. Таким життям самопожертви 
святий разом зі своїми монахами покутував за гріхи літеплих 
християн, особливо ж богупосвячених осіб, бо в той час монас-
тирі втратили духа ревності і більшість монахів жили світським 
способом життя.

Преподобний Франциск був до всіх людей лагідним та ласка-
вим. Всюди, де він прийшов, залишав після себе ознаки своєї 
любові: утішав скорботних, навчав несвідомих, радив невпевне-
ним, грішників приводив на дорогу покаяння. Своїм серцем, 
думками, бажаннями і почуттями Франциск був настільки за-
хоплений Богом, що до цього світу не мав жодного вподобання. 
Здавалось, що він лише тілом присутній на цій землі, а його 
душа вже перебуває на небі, біля Бога. Щоб показати свою сла-
ву, Господь через свого раба чинив багато чудес. Існують різні 
свідчення, згідно з якими святому не шкодив ні вогонь, ні лід 
чи сніг, а також Божою всемогутністю він зціляв хворих, во-
скрешав померлих. Проте Франциск себе самого вважав ніким, 
найостаннішим з людей. Чим вище його дух підносився до Бога, 
тим досконаліше він пізнавав, яким вбогим та негідним сотво-
рінням є людина, і тим покірніше думав про себе. Тому своїм 
монахам він дав назву «мініми» — «найменші». Щоб підкреслити 
головне завдання «найменших братів», блаженний наказав на-
зивати настоятелів «коректорес» — «ті, які поправляють» (себе 
та своїх ближніх).

Монастирі Франциска незабаром поширились по цілій Італії. 
Одного разу, коли святий будував монастир, прийшла подивити-
ся на будову жінка, яка, живучи нечисто, вже багато своїх дітей 
погубила. Побачивши її, слуга Божий відразу збагнув внутрішній 
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стан грішниці і почав їй докоряти, застерігаючи перед вічним 
вогнем, якщо вона не покається. Жінка спочатку вдавала з себе 
побожну, але опісля почала плакати, обіцяючи зміну життя.

Слава про блаженного дійшла аж до папи Павла ІІ. Тоді він, 
щоб перевірити святість Франциска, відправив до нього свого 
посла. Коли прелат побачив преподобного, присутнього на Лі-
тургії, то був настілки вражений його виглядом, що клякнувши 
перед ним, хотів поцілувати йому руку. Однак святець не доз-
волив того, кажучи, що більше годиться, щоб він поцілував його 
руки, які вже тридцять років торкаються Найсвятішого Тіла 
Христового. Легат дуже здивувався, що Франциск, хоч ніколи 
перед тим з ним не зустрічався, знає скільки років він вже є 
священником. А під час приватної розмови повністю переко-
нався у святості слуги Божого. Коли папський посланець почав 
стверджувати, що не можна вимагати від братів таких строгих 
постів, бо це неможливо людській природі, преподобний, узявши 
з печі розпечене вугілля, відповів: «Нічого нема неможливого і 
важкого для того, хто любить Бога». Пізніше цей легат відрікся 
усіх почестей і вступив у монастир.

Покірний Франциск, гаслом якого було слово «карітас» — ми-
лосердя, мав дивовижний вплив не лише на простий народ, але 
й на наймогутніших правителів свого часу, які просили в нього 
поради у найважливіших питаннях. У той час французький 
король Людовік XІ отримав інсульт. Найвизначніші тогочасні 
лікарі не могли повернути йому здоров’я. Тому король перестав 
довіряти медицині, гадаючи, що швидше знайде допомогу в 
Церкві. Дізнавшись про великого чудотворця Франциска, він 
просив, щоб той відвідав його та зцілив своєю молитвою. Проте 
святий не хотів йти до нього, бо знав, що королю йдеться лише 
про тимчасові цілі. Погодився аж тоді, коли отримав наказ від 
папи. Зустрівши преподобного, Людовік почав благати для себе 
продовження життя. Але Франциск сказав йому прямо, що він 
також людина і тому його життя має межі. Отож, нехай від-
дасться Божій волі та готується до смерті. По-світськи мислячий 
король не хотів прийняти цих слів, однак, часто розмовляючи 
зі святим, врешті щиро навернувся, чинив глибоке покаяння, 
примирився зі своїм сином та вкінці помер щасливою смертю в 
обіймах блаженного 30 серпня 1483 року. Його син і наступник 
на королівському престолі Карл VІІІ з великою пошаною ставив-
ся до преподобного Франциска, під впливом якого став ревним 
християнином, хоч жив перед тим розпусно.
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Довший час монахи-мініми не мали написаних правил, бо для 
своїх духовних синів був зразком сам Франциск. Аж 1493 року 
він написав правила для монахів, монахинь та третього чину. 
Крім звичайних трьох монаших обітів вони складають ще чет-
вертий — обіт постійного посту. Однак, щоб ми не відхилилися 
від суті, якою є наслідування Христа, тут слід додати наступну 
заувагу: хто бажає постійного посту, то найбезпечніший шлях — 
це постановити собі помірковано їсти те, що дадуть, і не бути 
перебірливим у їжі. Християнською традицією є дотримуватись 
посту в середу та п’ятницю. Піст може бути на хлібі і воді, а 
можна постити і без їжі аж до вечора, а потім спожити просту 
теплу вечерю. Ісус сказав апостолам: «Їжте те, що покладуть 
перед вами» (Лк. 10, 8). Ті, які горять бажанням особливого посту, 
повинні усвідомити також і наслідки. Вишукування спеціальних 
і дорогих т. зв. пісних страв призводить до того, що потім все 
крутиться навколо їжі. Тоді замість побожності людина дбає про 
своє тіло більше, ніж коли б не постила. Якщо піст ми поставимо 
на перше місце, він стане ідолопоклонством. Людина захоче бути 
худою і піддасться обману, що треба виглядати т. зв. духовною. 
Але це, навпаки, веде до гордості, яка є протилежністю до хри-
стиянських чеснот. Піст — це не мета, а лише засіб панувати над 
своїм смаком, вміння зрікатися свого запального характеру та 
імпульсивної поведінки. Суть святості — не в їжі та питті, але в 
постійному відреченні своєї гордині і свавілля, у пошуку Божої 
волі та в її реалізації. Він не полягає в якійсь аскетичній перебір-
ливості, яка межує з гріхом. Такий стиль святості, як наприклад, 
т. зв. стовпництво, був радше надзвичайним винятком, але не 
зразком святості.

Брати-мініми спочатку постили відповідно до своїх правил, 
однак пізніше їм дозволили їсти рибу. Але сьогодні ситуація 
набагато складніша. Пропагується поганська псевдомістика, 
пов’язана з йогою, гуруїзмом, буддійськими та індуїстськими 
практиками та їх псевдовірою, яка наголошує на т. зв. вегета-
ріанстві та веганстві, яке дозволяє їсти лише певні страви і пов-
ністю виключає м’ясо, яйця, сир, молоко, масло... Якщо сьогодні 
будемо пропагувати це в християнстві, це означає прийняття 
фальшивої дороги, яка веде не до спасіння, а до якоїсь псевдоду-
ховності без правдивого відношення до Ісуса Христа. Ця псевдо-
духовність, укорінена в гордості, не схилиться перед таїнством 
Христового хреста, але буде вишукувати сенсацій та чогось над-
звичайного. Тут також існує велика небезпека порушення пси-
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хіки певними практиками цих поганських культів. Через людей, 
які їм відкриються, можуть діяти т. зв. енергії (демони) і робити 
навіть дивовижні речі, щоб звести багатьох шукачів правди з 
істинної дороги спасіння, яка є тільки і тільки в Ісусі Христі та 
пов’язана з правдивим покаянням і наслідуванням Христа. Ісус 
постив, але також їв м’ясо — щороку споживав пасхального агн-
ця. Справжня аскеза полягає в тому, що ми зуміємо задовольня-
тися звичайною, скромною їжею, щоб реалізувати євангелійну 
засаду: «Не турбуйтеся про те, що будете їсти і пити..., про 
все це клопочуться погани» (Мт. 6, 31–32). Отож ми не можемо 
поставити їжу в центр свого життя і зробити з неї ідола — або 
гурманством, або, з іншого боку, перебільшеним аскетизмом, 
задля якого необхідно бігати по спеціалізованих магазинах і 
купувати екстравагантну їжу.

Чин «Мінімів» або «Паоланів» ще за життя св. Франциска, його 
засновника, затвердив папа Сикст ІV 1474 року. Незабаром він 
поширився майже по цілій Європі.

Коли наближався час переставлення преподобного, він зачи-
нився у своїй келії, вже наперед знаючи, коли Господь покличе 
його до себе. Там три місяці готувався до зустрічі з Господом. 
На Вербну неділю його охопила трясовиця. У Четвер Христових 
Страстей, попрощавшись з братією, востаннє умив дванадця-
тьом ченцям ноги. Опісля висповідався та прийняв Святі Тайни. 
За те, що він ціле своє життя проживав в єдності зі страждаючим 
Спасителем, Господь удостоїв його померти саме у Велику П’ят-
ницю, 2 квітня 1507 року. Франциск, розпростершись на підлозі 
у формі хреста, слухав хористів, які у церкві співали про Христові 
муки. Дійшовши до Ісусового слова з хреста «Звершилося», свя-
тий повторив його і віддав свого духа Богові. Господь прославив 
свого раба так, що на його могилі відбувались численні чуда.

1562 року супротивники-єретики кинули мощі преподобного 
у вогонь, однак частину з них все ж вдалося спасти.
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СВЯТА ЗІТА1

Зіта народилася 1218 року 
в сім’ї бідних та побожних 
батьків у Монсаграті поблизу 
міста Лукка в Тоскані, Італія. 
Вже у віці 12 років її віддали 
на службу в дім пана Фатінеллі 
в Лукці. Там вона прослужила 
48 років аж до самої смерті. 
З погляду світу у її житті не 
було нічого особливого. Але Бог 
дивився на цю душу з особли-
вим замилуванням, бо святість 
полягає не у великих вчинках, 
а в тому, що ми робимо навіть 
найменші вчинки з великої 
любові до Бога.

Зіта вставала рано, щоб 
знайти час для молитви, поки її пани ще спали. Свою працю вона 
супроводжувала стрілистими молитвами і переривала короткими 
молитовними зупинками. Вона ненавиділа ледачість і виконува-
ла свою роботу сумлінно, не тільки задля плати, але з любові до 
Бога. Поганих слів боялася більше, ніж смерті. Через її побожність 
багато людей насміхалися з неї і обмовляли, що є лицемірною. 
Але вона зносила обмови, начеб їх не чула. Часто траплялося, що 
вибачилася перед своїми наклепниками. Проживши таке святе 
життя, Зіта уснула в Господі 27 квітня 1272 року.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 26 квітня.
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ПРЕПОДОБНИЙ МИКИТА ІСПОВІДНИК

На півночі Малої Азії, у Кесарії Витинській, жив побожний 
чоловік на ім’я Філарет. Його жінка на восьмий день після народ-
ження дитяти, якому при хрещенні дали ім’я Микита, перестави-
лась до Господа. Тоді батько віддав дитину на виховання своїй 
матері, а сам вступив до монастиря. Бабуся, виховуючи малого 
внука, дбала, щоб його серце було звернене до Бога та Церкви, 
і вчила побожного життя. Хлопець ріс розумним і добрим, щиро 
старався тікати від злого й робити тільки те, що добре і миле Богу.

Коли Микита виріс, познайомився з побожним самітником 
Степаном, який поблизу Кесарії вів святе життя. У нього юнак 
охоче проводив вільний час, стараючись наслідувати його в ду-
ховних вправах. Самітник, бачивши надзвичайну побожність 
хлопця, порадив йому вступити до Мидикійського монастиря 
на горі Олімп у Витинії, щоб повністю посвятити своє життя 
Богові. Микита послухався цієї поради. Засновником і першим 
ігуменом там був св. Никифор.

В монастирі Микита старався постійно звертати свою думку 
до Бога, гаряче молився, проганяв від себе думки про світські 
справи та підкорював тіло духові. Був слухняний духовному на-
ставникові та щиро любив усіх братів. Упродовж 5 років Микита 
зробив такий великий поступ в духовному житті та пізнанні Бо-
жих правд, що на прохання св. Никифора Константинопольський 
патріарх св. Тарасій висвятив його 790 року на священника та 
призначив помічником й заступником ігумена Никифора. Сам 
же ігумен дбав, щоб брати щирим серцем служили Господу під 
проводом отця Микити, який став для них прикладом монашого 
життя. Багато тих, що чули про його святість, відвертались від 
світу і приходили в цей монастир, щоб віддатися під духовний 
провід св. Микити. Так, Христовою благодаттю, за кілька років 
монахів збільшилось до 100 чоловік.
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Своїх братів Микита часто скликав до церкви, давав їм ду-
ховні повчання і заохочував якнайкраще використовувати 
час свого короткого життя, яке скоро промине, бо смерть 
і суд не омине нікого. Він говорив їм: «Подумайте, які 
кари приготовані тим, що необачно грішать і не кають-
ся. Тут терпеливий Суддя милосердиться, там — карає; 
тут прощає сімдесят разів по сім, там — відсилає в тьму 
кромішню. Тому ревно працюймо над своїм спасінням і не 
піддаваймось лінощам. Скиньмо стару людину з її ділами, щоб 
одягнутися в нову, створену на Божу подобу, святу й справед-
ливу. Корімося один одному в острасі Божому. Будьмо чисті й 
стримані, щоб стати співжителями ангелів. Господь сказав, що 
праведники сяятимуть, як сонце. Якою ж великою буде наша 
ганьба, коли ми побачимо праведників, що сяють, наче сонце, бо 
робили діла світла, а самих себе — покритих тьмою й мрякою, 
бо робили діла темряви...».

Коли 814 року св. Никифор переставився до Господа, брати 
просили св. Микиту, щоб він став ігуменом монастиря. Обряд 
возведення на ігуменське служіння проводив сам патріарх Кон-
стантинополя, наступник св. Тарасія, теж званий Никифор.

Святий Микита отримав від Бога дар зцілювати недуги і ви-
ганяти бісів. Коли він благословив одного хлопця, який був німий 
від народження, зробивши на ньому знак святого хреста, той по-
чав говорити. Одного брата, який щойно прийшов до монастиря, 
через молитву визволив від демона. Христовою благодаттю, що 
жила в ньому, через помазання святим єлеєм зціляв від багатьох 
хворіб тих, що просили про поміч.

У ті часи через імператора Лева Вірменина (813–820) знову 
почала поширюватися єресь іконоборства, яка вже була засудже-
на 787 року VII Вселенським Собором в Нікеї. Імператор скинув 
правовірного Константинопольського патріарха Никифора, а на 
його місце призначив одного зі своїх радників — нечестивого 
єретика Теодота Каситера. Так само вчинив і з іншими право-
вірними архиєреями, та разом з патріархом Никифором прогнав 
їх в різні країни та міста. З церков повикидали святі ікони, по-
чалось таке ж переслідування правовірних християн, яке було 
за царювання Лева Ісавра (717–741) і його сина Константина 
Копроніма (741–775). Лев Вірменин із лжепатріархом скликали 
у Константинополі псевдособор та проголосили анатему на пра-
вовірних Отців Церкви. Всіх, хто не погоджувався з рішенням 
цього безбожного собору, мучили та страчували.
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Після закінчення єретичного псевдособору безбожний імпе-
ратор прикликав до себе ігуменів найвідоміших монастирів, 
серед яких був і св. Микита. Спочатку він улесливими словами 
намагався схилити їх на свою сторону, та побачивши, що отці 
є непохитними у правовірному віровизнанні, замкнув кожного 
окремо у різних в’язницях. У темниці, де був св. Микита, стояв 
такий сильний сморід, що саме перебування там завдавало нема-
лого терпіння. Крім того, єретики кожного дня посилали до нього 
всіляких безсоромних людей, які образливими та нечистими сло-
вами безчестили святого та докоряли йому. Так робили до того 
часу, поки одному з них, Миколаю, котрий найбільше ображав 
святого, уві сні не з’явився його батько, який давно помер. Він 
строго напімнув сина: «Відійди від раба Божого!». Відтоді Миколай 
не лише сам не надокучав святому, але й іншим боронив.

По багатьох днях перебування преподобного Микити у темни-
ці імператор наказав відправити його у вигнання на схід у місто 
Масалеон. У той час була дуже холодна зима. Святий, не маючи 
теплого одягу, терпів від морозу, снігу та вітрів. Ще й наглядач, 
який вів його, жорстоко та немилосердно змушував старця дуже 
швидко йти, щоб за короткий час пройти велику відстань. Так 
само й інших ігуменів було вигнано до різних міст. Через 5 днів 
імператор наказав знову повернути всіх преподобних отців у 
Константинополь. Цього разу наглядач так швидко гнав св. Ми-
киту, що він повернувся ледь живий. Через деякий час після 
повернення ігуменів, імператор передав їх ритору Іванові Грама-
тику. Цей же замкнув їх у темницях, кожного окремо, та утискав 
так, як погани утискали святих мучеників. Темниці були тісні 
та похмурі, стояв сильний сморід, не було ні постелі, ні жодних 
умов для відпочинку. Давали святим через мале віконце брудний 
запліснявілий хліб по одній онгії1 на день і смердючу каламутну 
воду. Тримаючи преподобних отців у таких нелюдських умовах, 
кат Іван мав одну мету: або прихилити їх на сторону єретиків, 
або заморити. Щоб завдати св. Микиті більшої муки, він мучив 
його учня Теоктиста спрагою.

Побачивши, що правовірні отці воліють радше вмерти, ніж 
відступити від правдивої віри, імператор запропонував їм лише 
раз причаститися з рук лжепатріарха Теодота, і тоді зможуть 
повернутися до своїх монастирів. Настоятелі не побачили у тому 
диявольської спокуси і дали себе звести. Проте Микита не хотів 

1 1 онгія = 34 грами.
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на таке приставати. Тому ігумени прийшли до нього та вмов-
ляли, щоб разом з ними причастився з рук Теодота. Святий 
не погоджувався, бо волів радше померти, ніж причащатися 
з рук єретика, але коли отці наполегливо переконували його, 
то, зважаючи на їхній вік і авторитет, підчинився. Всі ігумени 
були присутні на богослужінні, яке відправляв патріарх-єретик, 
і причастилися з його рук. Щоби ввести отців в оману, каплиця 
навмисне була прикрашена іконами, а лжепатріарх лицемірно 
промовив такі слова: «Хто не шанує святі ікони, нехай буде про-
клятий!». Після того, як ігуменів відпустили, св. Микиту почали 
мучити докори сумління, що він відступив від правди та зрадив 
Господа. Через те він сів на корабель і відплив на острів Прокон-
ніс в Мармуровому морі, щоб там каятися за свій гріх. Але потім, 
опам’ятавшись, зрозумів, що має каятися там, де згрішив, тому 
повернувся до Константинополя. Тоді почав ходити по місті та 
відкрито навчати людей, щоб дотримувалися правовірного ві-
ровизнання, затвердженого на VII Вселенському Соборі в Нікеї. 
Коли Лев Вірменин довідався про це, то прикликав св. Микиту 
до себе та запитав, чому він не вернувся до свого монастиря. 
Святий відповів: «Я перебуваю і перебуватиму у правдивій вірі, 
в якій перебувають отці, що невинно від тебе терплять ви-
гнання й кайдани. Вони страждають від багатьох мук, щоб 
захистити правовірну Церкву. Я каюся за те, що причас-
тився з рук лжепатріарха Теодота, та відрікаюся вся-
кої єдності з ним. Не хочу мати жодної спільності ані з 
єретиком, ані з єрессю, яку він разом з тобою проповідує. 
Перебуваю в єдності з правовірними отцями, які прокляли 
цю іконоборну єресь. Роби зі мною, що хочеш, і не сподівайся 
від мене почути чогось інакшого». Почувши таку відповідь, ім-
ператор наказав віддати святого під нагляд Захарії, який був 
начальником імператорських палат. Захарія, бувши праведним, 
нічим не кривдив св. Микиту, а ставився до нього з пошаною, 
як до Божого ісповідника. Але через деякий час імператор за-
судив Микиту на вигнання на острів св. Гликерії, де той 6 років 
терпів у темній в’язниці. Начальником тієї в’язниці був єретик 
Антимій. Він жорстоко мучив св. Микиту, годував його тільки 
запліснявілим хлібом, який кидав крізь грати, і застояною водою. 
Робив це Антимій, щоб приподобатися єретичній владі. У всіх 
тих терпіннях св. Микита молився до Господа і дякував Йому, 
що отримав ласку страждати за Нього. За це Бог винагородив 
його ще більшими ласками, бо через його молитви робилися різні 
чуда. За його молитвою було звільнено з варварського полону 
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Захарію, який скоріше був йому за наглядача. Бог чудесним 
способом об’явив святому час звільнення праведного Захарії. 
Так перебував ісповідник на вигнанні аж до смерті Лева Вірме-
нина, якого вбили змовники в каплиці на саме Різдво 820 року.

Коли прийшов до влади новий імператор Михаїл, то св. Ми-
кита разом з іншими правовірними отцями був звільнений і осе-
лився в пустелі біля Константинополя, де покутував за свої гріхи. 
Вдень і вночі молився словами: «Господи, навчи мене чинити 
Твою волю!». Так святий прожив ще 4 роки, після чого у мирі ві-
дійшов до Господа 824 року. Його святі мощі, серед плачу народу 
і багатьох чудес, здійснених за Божою ласкою, монахи перенесли 
до Мидикійського монастиря. Там поклали тіло св. Микити в 
гробниці поруч зі св. Никифором, його колишнім настоятелем.

(Зображення цього святого див. на ст. 68)

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЛІБЕРАТ І ЙОГО РОДИНА1

У 484 році король вандалів Гунеріх, прибічник аріанської 
єресі, яка заперечувала Христове Божество, видав едикт проти 
правовірних християн у Північній Африці. Під час цього переслі-
дування був арештований разом зі священником Кресценцієм і 
лікар Ліберат, його дружина та їхні два малі сини. Король нака-
зав відділити батьків від їхніх дітей. Ліберат сумував через цю 
розлуку, але його дружина підбадьорювала його, щоб не падав 
духом, бо їхні діти в Божих руках, і додала: «Думаю, що ти не 
хотів би заради дітей втратити душу?».

Подругів замкнули в окремі тюремні камери, тому вони не 
могли бачитися та разом розмовляти. Згодом суддя сказав дру-
жині Ліберата: «Твій чоловік вже підкорився, тож і ти не опирай-
ся!». Відважна жінка відповіла: «Не вірю в це. Аж коли побачу 
свого чоловіка на суді, все виявиться». На суді вона переконалася, 
що її хочуть обманути.

Ліберата і його дружину засудили до страти, а їхніх синів 
мали втопити. Коли їх вели на смерть, якийсь 7-річний хлопчик 
з натовпу закричав: «Я християнин!». Воїни зразу ж вирвали його 
у матері і також втопили.

1 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 23 березня.
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СВЯТИЙ ЙОСИФ ПІСНЕПИСЕЦЬ,
ТВОРЕЦЬ КАНОНІВ

Батьківщиною св. Йосифа була Сицилія. 
Його батьки, Плотій і Агафія, були людьми 
побожними і добродійними. За це Господь 
дарував їм плід — сина, який своїм життям 
і написаними канонами прославив Бога і 
прикрасив Церкву. Батько і матір змалку ви-
ховували хлопця у правовірній вірі і добрих 
звичаях. Вони дбали і про освіту сина, але 
для навчання вибирали тільки такі книги, які 
змогли б добре сформувати молодого хлопчи-
ну. Найбільший поступ Йосиф робив у вивчен-
ні Божого слова, яке благодатно впливало на 
його душу. З дитинства був тихий і смирен-
ний. Уникав дитячих забав, не вибирав собі 
солодкої їжі і дякував батькам за все, що від 
них одержував. Кожного дня з любові до Ісуса 
Йосиф старався зробити якесь мале самозре-
чення, звикав постити. Його душа з молодих 
літ линула до Бога і Пресвятої Богородиці, яку 
особливо почитав у своїх молитвах. Так зро-
став Йосиф тілом і духом.

Коли на Сицилію напали варвари, батьки забрали Йосифа і 
втекли на Пелопоннес. У Пелопоннесі Йосиф задля Бога покинув 
батьків і пішов до Солуня, де вступив у монастир. Було йому 
тоді 15 років. У монастирі він старанно проходив усі ступені 
монашого життя і з часом став довершеним мужем і досвідченим 
ченцем. Земля, застелена шкірою, була йому за ліжко, а старе 
лахміття — за одяг. Піст його був великий, а їжа — окраєць хліба 
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і трохи води. Вдень і вночі молився, часом дуже дорожив, тому 
ніколи не ходив без діла. Віддавався читанню Святого Письма, 
і через любов до Божого слова здобув мудрість і духовний ро-
зум. Усі ж його добрі діла і подвиги неможливо перерахувати 
детально. Коли він так трудився для Бога більше за інших, був 
примушений настоятелем та братами прийняти сан священства. 
Ставши священником, Йосиф побільшив свої подвиги і труди, 
а Літургію, яку часто служив зі сльозами, жертвував за себе і за 
навернення та спасіння душ.

Якось в той монастир, де перебував Йосиф, прийшов св. Гри-
горій Декаполіт1. Побачивши преподобного Йосифа, Григорій 
пізнав у ньому святого мужа і через те його полюбив. Григорій 
з Йосифом стали вірними друзями. Через деякий час Григорій 
вирішив йти у Візантію, щоб укріпити вірних, яких тоді бенте-
жили єретики. Він просив ігумена і братів, щоб на допомогу у цій 
справі відпустили з ним Йосифа. Вони не хотіли розлучатися з 
дорогим братом, але задля прохань великого старця і для добра 
Церкви погодились.

У той час імператор Лев Вірменин (813–820) відновив уже 
засуджену VII Вселенським Собором (787) єресь іконоборства. 
Він викинув з Церкви святі ікони і потоптав їх ногами. Право-
вірних пастирів виганяв, мучив та по-різному губив, а на їхні 
місця ставив своїх однодумців-єретиків.

Григорій з Йосифом прибули у Константинополь і замешкали 
в церкві святих мучеників Сергія і Вакха2. Двоє жили аскетично, 
наслідуючи один одного, а найбільше Йосиф, маючи перед очима 
життя великого отця Григорія, старався уподібнюватись стар-
шому подвижникові. Вірних вони навчали стерегтися єресей, не 
сумніватися в правовірній вірі і сміливо її визнавати. Григорій з 
Йосифом обходили площі, ринки і доми вірних. Вмовляли і про-
сили не дати себе обманути єрессю, бо багато тоді похитнулося. 
Їхні старання не були марні. Вірні, які знемагали під тиском 
єретиків, оживали на дусі.

Становище в Константинополі було важким. Григорій, наді-
ючись на допомогу Риму, відіслав Йосифа до папи Лева III (795–
816), щоб у Римі і на Заході сповістити, яке гоніння Церкви 

1 Його пам’ять вшановуємо 20 листопада (3 грудня), див. IV том книги 
«Мученики та інші святі», ст. 282.

2 Їхню пам’ять вшановуємо 7 (20) жовтня, див. IV том книги «Мученики 
та інші святі», ст. 51.
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відбувається у Константинополі. Йосиф, взявши благословення, 
з молитвою увійшов на корабель і пустився в дорогу. Але Бог, 
який все на користь влаштовує понад нашу уяву і надію, часто 
і руками тих, що нам здаються супротивні та жорстокі, співдіє 
для більшої користі наших душ і спасіння людей. Так сталося і 
цього разу. Однодумці Лева Вірменина, слуги і помічники того 
затятого гонителя правовірних, довідавшись, що преподобний 
Йосиф посланий до Риму, найняли на нього морських розбійни-
ків. Ті напали на корабель, на якому плив преподобний, схопили 
його і всіх, хто був з ним, і відвезли на острів Крит до іконоборців. 
Там Йосифа закували в кайдани і вкинули до в’язниці, де вже 
було багато вірних, які терпіли за правовір’я.

Будучи в темниці, святий день і ніч укріпляв їх словами, вті-
шаючись, що може терпіти за Христа та правовірну віру. Він 
запалював своїх співв’язнів любов’ю до Господа і говорив до них: 
«Що радіснішого може бути від пут, якими ми обкладені задля 
Христової любові і ради Його святої ікони? Якщо маємо трохи 
скорботи від тимчасового цього ув’язнення, то в цьому страж-
данні належить нам дякувати Богові за прикладом ап. Павла. 
Апостол Павло невимовно радів, що удостоївся стражда-
ти ради Христового Імені, кайдани задля Господа вважав сво-
єю оздобою, і тішився ними більше, ніж царі втішаються своїми 
коронами. І більше скажу — сам Христос постраждав за 
нас, лишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він 
є нам взором, щоб ми не чинили гріха, не відплачували злом 
тим, що нас кривдять, і не озлоблювалися. Справді, є трохи 
скорботи від болю тіла, але неможливо нам бути Ісусовими 
учнями, якщо не будемо Його наслідувати і нести свого 
хреста. Ми частково беремо участь у Христових страждан-
нях. Бог міг іншим способом врятувати людину, але Сам за нас 
постраждав, бажаючи нашого спасіння. Коли очистимось через 
терпіння, відкриються для нас віддавна зачинені двері неба. Тому 
не бентежмося серед наших страждань, кладучи здоров’я за іко-
ну Спасителя і Його Пречистої Матері. Якщо будемо довіряти 
Богові, то отримаємо Його благодать і у свій час допомогу. 
Отож свої терпіння з’єднаймо з Ісусом у молитві. Там 
отримаємо силу, щоб вистояти в цій боротьбі».

Такими й подібними словами св. Йосиф утішав і утверджував 
своїх співв’язнів, які з ним терпіли за правовірну віру, шануючи 
святі ікони. Багато було тих, які через тяжкі терпіння хотіли при-
стати до єретиків-іконоборців, їх же святий від того відрадив. 



34

Немало слабких утвердив словом і молитвою, аби перетерпіли 
муки і прийняли мученицьку смерть. Перебував святий у тій 
темниці більше шести років, аж до смерті нечестивого царя Лева 
Вірменина, якого вбили його воїни у церкві під час ранкової від-
прави. Тієї години Йосифу сповістив про це св. Миколай. Сталось 
це так. Преподобний отець цілу ніч провів у молитві. На ранок 
темницю осяяло світло і перед Йосифом став сивоволосий муж, 
лицем світлий, одягнений у єпископські ризи. Він промовив до 
Йосифа: «З Мир Ликійських прийшов я до тебе. Послав мене Бог, 
щоб я швидко приніс тобі радісну вістку: ворог, що бентежив 
Церкву і порозганяв Христових овець, позбувшись царства і жит-
тя, покликаний на Божий суд. Сьогодні треба тобі повернутися 
до Константинополя, щоб благодаттю Святого Духа, який живе 
у тобі, багатьох утвердити в правовірній вірі». В ту мить з шиї, 
рук і ніг Йосифа поспадали всі окови. Святий Миколай сказав: 
«Встань і йди за мною!». Йосиф слідував за святителем. Двері 
відчинилися самі по собі, а в’язнична сторожа нічого не бачила. 
Так преподобний вийшов з темниці. Потім він Божою силою був 
піднятий у повітря і за короткий час перенесений та поставлений 
на великому шляху, що вів до Константинополя. Увійшовши в 
місто, Йосиф довідався, що його любий отець Григорій відійшов 
до Господа і гірко через те він плакав.

У Константинополі Йосиф перебував з учнем св. Григорія, пре-
подобним Іваном. Але невдовзі й Іван, вслід за своїм учителем, 
відійшов до Господа. Тоді Йосиф переселився на безлюдне місце 
поза Царгородом і, збудувавши там церкву на честь св. Мико-
лая, переніс туди мощі святих отців Григорія та Івана. Потім 
влаштував монастир і зібрав братів. Багато духовних і мирян 
завжди приходили до св. Йосифа, щоб послухати його навчань, 
бо благодать Святого Духа, немов ріка, витікала з його уст.

Згодом св. Йосиф побудував церкву на честь ап. Вартоломея 
і поклав туди частину його мощей, які отримав від одного по-
божного мужа. Він дуже шанував цього апостола і на його честь 
хотів скласти похвальні пісні, але не знав, чи буде те його діло 
вгодним Богові і ап. Вартоломею. В тому наміренні молився і 
постив 40 днів. У надвечір’я празника св. Вартоломея апостол 
з’явився Йосифові у церкві, приклав святе Євангеліє йому до 
грудей і благословив його складати побожні пісні. З тїєї години 
святий отримав від Бога премудрість і почав писати церковні 
гімни і канонні пісні, в яких звеличував Бога, Пресвяту Богоро-
дицю і всіх святих. Через це є названий Піснеписцем.
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Коли воцарився Теофіл (829–842), знову піднялася на Церкву 
буря іконоборства і знову багатьох мучили й убивали. Святого 
Йосифа Піснеписця відправили на заслання до Херсонесу. Там 
він перебував до смерті Теофіла. Після нього до влади прийшла 
цариця Теодора зі своїм сином Михаїлом. Вона зі святим па-
тріархом Методієм1 утвердила правовір’я і повернула святого зі 
заслання. Але через декілька років Варда, брат цариці Теодори, 
посприяв, щоб Йосифа та Ігнатія2, який став патріархом після 
св. Методія, відіслали на заслання. Зробив це, бо святі картали 
його за безбожне життя. Потім Варду убили. Після нього був 
убитий і Михаїл, а царство перейняв Василій Македонянин (867–
886). Він повернув святих Йосифа та Ігнатія зі заслання.

Решту свого життя Йосиф прожив у спокої, без переслідувань. 
Виконував церковну службу при церкві св. Софії. Був дуже 
любий усім, як духовним так і мирським. Отримав від Бога дар 
бачити затаєні гріхи. Той дар користав, коли сповідав людей, 
проте не викривав грішника явно, але переконливими словами 
спонукав доти, поки каянник сам не розчулювався і не визнавав 
затаєного беззаконня.

Знеможений багатолітнім переслідуванням і жертовним жит-
тям, св. Йосиф дожив до глибокої старості і захворів на смер-
тельну недугу. Було то якраз в час Великого посту. Бог об’явив 
йому у сні скору смерть. У Велику П’ятницю 883 року святитель 
впорядкував усі церковні справи, а потім декілька днів палко мо-
лився, готуючись до відходу у вічність. У Світлий тиждень, в ніч 
з середи на четвер, взивав до Бога, кажучи: «Дякую Тобі, Господи, 
Боже мій, що беріг мене у всі дні мого життя. І сьогодні до кінця 
збережи дух мій і дай мені по виході з тіла уникнути повітряних 
страховиськ і всякої демонської шкоди, щоб не тішився мій ворог 
через мій нерозум і гріхи, що я зробив у житті. Збережи і овець 
Твоїх, яких я пас, Сину Божий, і захисти їх до кінця віку. Будь 
помічником усім дітям Твоєї любої Церкви і даруй їм вічний мир 
і спокій. Священників просвіти Своїми дарами, а гордого диявола 
покори під ноги тим, хто захищає правовірну віру. Віджени від 
Церкви всі єресі, а душі моїй дай мирно і покірно розлучитися 
з цим тілом. Хоч я і не є з числа Твоїх святих угодників, у яких 
живе Дух Святий, і знаю, що грішний є перед Тобою, проте Ти, 
безмірна Доброто, не дивися на мої гріхи, але зроби мене достой-

1 Його пам’ять вшановуємо 14 (27) червня.
2 Його пам’ять вшановуємо 23 жовтня (5 листопада).
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ним участі Твоїх синів». Після молитви св. Йосиф причастився і 
благословив усіх, що були при ньому. Потім підніс до неба руки 
і зі світлим та радісним лицем, майже у столітньому віці, пере-
дав Богові свою святу душу. Одразу по тому звідусіль зійшлося 
багато ченців та мирян, і багато з них плакало за святим. Одні 
називали його батьком, інші — вихователем, інші — благодійни-
ком, інші — утішителем, а ще інші — учителем, наставником і 
провідником свого спасіння. І поховали чесно тіло преподобного.

Один праведний муж, що був другом св. Йосифа, за своє 
богоугодне життя удостоївся побачити, як душа святого була 
прийнята в небесні обителі. Сталось це так. У той час, коли люба 
Богові душа Йосифа, розлучившись з тілом, йшла до неба, той 
муж, який жив далеко поза Царгородом, почув з неба голос, 
який до нього сказав: «Вийди з хатини і поглянь на дивні Божі 
таїнства». Він вийшов та, подивившись вгору, побачив розкриті 
небеса. Звідти виходили собори святих. Спочатку йшов апостоль-
ський собор, тоді мученицький, тоді пророчий, а після того — 
святительський. Коли той муж побачив таке чудесне видіння, 
то дивувався і жахався тому, але не розумів, що воно має бути. 
Тоді знову почув голос: «Дивись далі. Усе, що ти бачиш, буде тобі 
зрозумілим». І одразу побачив 4 юнаків, світліших від інших, а 
посеред них ішла у невимовній славі і честі Пресвята Діва Марія, 
Богородиця. Вона веліла полкам святих мужів прийняти душу, 
яка піснями оспівала їхню пам’ять і діла, та наслідувала їхнє жит-
тя. І видно було, що всі ті святі з невимовною радістю і любов’ю 
зустрічали якусь чесну особу, що підносилася на небо. Бачивши 
таке, той муж подумав: «Хто є той, хто удостоївся такої честі, 
що його вітають полки небесних мешканців?». І чув гучні голоси 
ангелів, які возводили на небо святу душу: «Це Йосиф Піснепи-
сець, окраса усієї Церкви, він, сподоблений благодаті Святого 
Духа, наслідував життя апостолів та мучеників і описав їхні 
діла, тому сьогодні від тих же святих приймає честь і похвалу». 
Так душу преподобного Йосифа Піснеписця з торжеством було 
введено на небо, де і сьогодні вона стоїть перед Божим престо-
лом і співає ангельські пісні, славлячи і хвалячи Отця і Сина, і 
Святого Духа, єдиного Бога в Тройці навіки. Амінь.
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ПРЕПОДОБНИЙ ГЕОРГІЙ БЕЗМОВНИК

Святий Георгій Безмовник 
жив у кінці V на початку VI сто-
ліття на півдні Греції, на горі 
Малеї. Його пам’ять так ос-
півується в нашій церковній 
Богослужбі: «Осяяний світлом 
Пресвятої Трійці, він залишив 
світ і за Божим проводом ішов 
дорогою спасіння. Він виправдав 
своє ім’я “Георгій”, що означає 
“управитель ріллі”, бо дбайливо 
обробляв землю свого серця та 
в терпінні приносив Богу плоди 
засіяного в ньому насіння правди й чесноти. Він знайшов спокій 
душі, якого не може дати світ. Для душ він став провідником 
і лікарем. Жодна буря беззаконня не змогла стривожити його 
душі; не заманила його ніяка принада розкоші. Перебувала в 
ньому Божа ласка і прикрашала його своїм світлом. Служив-
ши Богові, прогнав від себе диявольські полки та зберігся від 
їхніх сітей і засідок. Захоплений надією майбутньої слави, він 
охоче зніс усі труди і витривало дійшов до кінця. Він щасливий 
і навіки буде йому добре, бо, злучившись з ангелами, дістав віч-
ну нагороду за труди дочасного життя. Тому ми святкуємо 
день його смерті, стоячи довкола його мощей, з яких йде нам 
оздоровлення. До похвал, якими його вінчає Церква Христова, 
долучімо наші молитви, щоб повні віри, надії і любові, ми також 
могли вірно служити Господеві, а згодом знайти в Ньому свій 
вічний спочинок».
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ АГАТОПОД-ДИЯКОН І ТЕОДУЛ

Ці святі мученики постраждали 303 року за правління Діо-
клетіана (284–305). По цілій імперії потоками лилась кров сотень 
тисяч християн. У місті Солуні, в Македонії, погани привели на 
суд до ігемона Фаустина, окрім інших, Агатопода, саном ди-
якона, та читця Теодула, які відкрито проповідували Христа, 
творили чудеса і багатьох приводили до святої віри.

Спочатку кат намагався звести до ідолопоклонства молодшого 
Теодула. Тому сказав юнакові наодинці: «Прошу тебе, послухай 
моєї поради. Відкинь ту нову християнську звабу та повернись 
до старих законів, щоб не згубити погано свого життя». На це 
святий, усміхаючись, відповів: «Я вже давно втік від усілякої 
зваби, але за тебе, що полюбив суєту, боюся, щоб не впав ти у 
вічну погибель». Тоді Фаустин почав спокушати його обіцянка-
ми дарів та почестей, а опісля страшити муками. «Чи не краще 
жити в почестях, — казав він, — ніж зазнати лютої смерті?». 
Теодул відповів: «Справді, ліпше жити, ніж померти, це і я 
розумію. Саме тому я вирішив зневажити це короткочас-
не життя на землі, щоб стати учасником безсмертного 
життя та вічних благ на небі. Погрози мук ніяк не зможуть 
настрашити мене й анітрохи схилити до вашої волі. Бо я вірний 
слуга Владики мого Христа, і швидше катуваннями відлучиш 
мою душу від тіла, аніж я зречуся Господнього Хреста». Здиву-
вався староста такій відвазі юнака, звелів відвести його та при-
кликати Агатопода. Коли ж привели святого, Фаустин сказав до 
нього: «Поклонися нашим богам, бо й Теодул нині обіцяв принести 
їм жертви». Але мученик, зрозумівши, що це ворожий підступ, 
відповів, що вони обоє ревно та з радістю принесуть жертви 
істинному Богу — Ісусу Христу. Тоді почав так переконливо 
викривати оману ідолопоклонства, що погани побоялися, щоби 
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й інші християни, приведені на допит, не утвердилися у вірі, 
почувши його слова. Тому обох ісповідників кинули до в’язниці. 
Там вони голосно молилися і звіщали ув’язненим добру новину. 
Коли злочинці та вбивці почули про милосердя Бога Отця, який 
послав Свого улюбленого Сина, щоб Його жертвою звільнити нас 
від наших беззаконь, то падали на коліна і з плачем каялися. 
Також і люд, що був зовні, бажаючи почути про Спасителя, ви-
ламав двері та, увійшовши всередину, слухав святих. І побігли 
погани до ігемона, сповіщаючи, що багато хто покине службу 
богам, якщо ті двоє християн скоро не будуть страчені. Фаустин 
наказав негайно привести їх на суд.

Глянувши на Теодула, він сказав: «Чи не знаєш, що праведно 
слухати накази царів?». Той відповів: «Найперше годиться слуха-
ти й виконувати те, що наказує Владика неба і землі, а велін-
ням царським потрібно коритися тільки тоді, коли вони 
не суперечать Всевишньому Богу. У противному випадку 
їх слухати не можна!». Ігемон повелів привести християн, які 
зі страху відпали, щоб перед очима мучеників принесли жер-
тви ідолам. Теодул з болем сказав: «Немічних ви перемогли, але 
міцних воїнів Христових ніяк не зможете подолати. Знай, ста-
росто, що малими є муки, приготовані на нас, і сміху достойні. 
Винайди лютіші, щоб пізнати, яка наша віра й любов до Бога». 
Мучитель звелів вести святого юнака на страту, думаючи, що 
той побоїться і підкориться йому. Однак Теодул, побачивши меч, 
вигукнув: «Слава Тобі, Боже, Отче Господа нашого, Ісуса Христа, 
який добровільно захотів постраждати за нас. Його благодаттю 
і я до Тебе йду, всім серцем бажаючи померти за Тебе». Між тим 
кат намагався звести Агатопода, кажучи: «Чи тобі, старцеві, 
не соромно зваблюватися, як юнакові, і добровільно кидатися в 
очевидну біду?». «Я не покину моєї надії на Бога, — відповів свя-
тий, — але наскільки є старший роками, настільки більше буду 
намагатися показати мою ревність за Господа». Тоді кинули 
обох мучеників до темниці.

Вночі приснився їм однаковий сон. Снилося їм, що плили 
кораблем і сильна буря піднімала великі хвилі. Деякі з людей 
у відчаї кидались у море й тонули, інші гинули, вдаряючись об 
скелі. Лише їх двох керманич визволив та поставив на високу 
гору, по якій зійшли до неба. Пробудившись, розказали один 
одному про свої видіння. Збагнувши, що Господь дає їм бла-
годать перейти морем мучеництва, у якому багато загибають, 
скріпились у надії і аж до ранку прославляли Боже Ім’я. Як настав 
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день, мучеників обклали кайданами та повели до Фаустина. Рідні 
й друзі, які зібралися там, плакали, жаліючи їх. Святий Теодул 
сказав до них: «Якщо плачете з любові до нас, то вам належить 
більше радіти, бо подвизаємось з настільки доброї причини, якою 
є Божа честь. А якщо вас приводить до сліз заздрість дияво-
ла, то над собою плачте, бо зблудили з праведної дороги та 
йдете в погибель». На допиті вони нічого не відповідали, окрім 
одного: «Ми — християни, і задля Імені Ісуса хочемо страж-
дати!». Тоді ігемон видав на них смертний вирок: «Утопити їх 
у морі!». Воїни, прив’язавши їм до шиї великі камені, посадили 
на корабель. Святі ж не переставали прикликати Боже Ім’я. Ага-
топод сказав: «Цим другим хрещенням змивається кара за 
наші провини і ми чистими переходимо до Христа». Після 
того мучеників кинули у воду. В ту ж годину море викинуло 
їхні тіла, звільнені від кайданів, на берег, де їх знайшли вірні та 
чесно поховали.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ФЕРВУТА

Коли св. Симеон, єпископ Перський, за царя Саворія закін-
чив свої муки за Христа, залишилися по ньому дві сестри його: 
одна діва, на ім’я Фервута, а друга — вдова, що мала рабиню. 
Була ж свята діва Фервута юна літами, з виду благородна. Коли 
ж про неї довідалася цариця перська, Саворієва жінка, звеліла 
привести її до себе. І пішли слуги, взяли святу діву, і сестру її, 
і рабиню, і до цариці привели. Вже рік минув після убивства 
св. Симеона-єпископа. Бачивши благородство Фервути, цариця 
сказала до неї: «О діво, годиться тобі панею бути для багатьох, 
таке благородство маючи». Відповіла свята: «Женихом маю Хри-
ста, заради Нього брат мій постраждав, і не можу про іншого 
жениха помислити». Цариця ж, нічого в неї не питаючи, звеліла 
їй у царській своїй палаті перебувати зі сестрою її і рабинею.

Наступного ж дня цариця розхворілася раптово, і прийшли 
волхви перські відвідати її і зрозуміти хворобу її. І бачили в ца-
рициній палаті Фервуту. І звабився один з волхвів її видом та, 
вийшовши з палати, послав до неї, кажучи: «Якщо хочеш бути 
мені жінкою, то випрошу тебе в цариці, і будеш панею над бага-
тьма моїми маєтками і багатствами». Відповіла свята: «Немож-
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ливо мені, християнці, єднатися з поганином». Те чуючи, волхв 
той сповнився сорому та гніву і пішов до царя Саворія, кажучи: 
«Непроста є хвороба цариці, але якась отрута їй була дана. Є ж 
в палаті її дві сестри-християнки, їхній же брат Симеон, єпископ 
християнський, велінням твоїм убитий був. Точно, що вони, 
маючи зло на тебе за брата свого, отруту цариці твоїй дали». 
Зразу-бо звелів цар привести їх на допит. Приведені були всі три 
до царевих палат — св. Фервута, і сестра її, і рабиня. Вийшов 
до них, за велінням царевим, Майптис, князь волхвів, а з ним 
інші два князі зі синкліту, щоб допитувати їх і почути відповідь 
від них. На судищі сидячи і приведених перед себе бачачи, вони 
зразу зранилися у серцях своїх благородним видом св. Фервути, і 
кожен з них думав собі лукаве, і таїв кожен нечистий свій поми-
сел один від одного. Сказали ж до них: «Чому ж отруїли царицю, 
володарку вселенної? Через те мусите померти». Відповіла їм 
св. Фервута, кажучи: «Нащо таку вклав сатана у серце ваше на 
нас думку, що від істини далеко стоїть? І чому неправедно нас 
зганьбити хочете? Якщо крові нашої спраглі, то хто боронить 
вам пити її? Чи страти бажаєте нашої? Ось у всі дні руки ваші 
в тому оскверняєте. Ми ж, Бога нашого ради, як християни 
помираємо, не відвертаючись від Нього, бо Він — життя наше, 
і як же нам написано, щоб одному Богові поклонялися і Йому од-
ному служили, так і робимо. Є ж і це в книгах написано: “Волхв 
і чарівник нехай не живуть, але нехай помруть від рук людей 
своїх”. Як-бо ми мали отруту комусь влаштувати, коли таке 
діло не меншим є злом від того, щоб від Бога нашого відректися? 
Бо за два гріхи ті смертна кара належить».

Коли свята те говорила, уважно її слухали. Дивувалися ж пре-
мудрості її, і не могли нічого супротивного сказати. Тільки ж 
Майптис заперечив, кажучи: «Хоч і не годиться вам чарувати, 
як же ти сказала, щоб не переступити закону вашого, проте, 
жаліючи через смерть брата вашого, те робите». Відповіла 
Фервута свята: «І яке зло витерпів від вас брат наш, щоб через 
нього бажати вам смерти і своє життя втратити в Бога? Хоч 
і вбили ви його, лютуючи нечестивим вашим гнівом, проте він 
живий, радіє з Христом у небесному Його Царстві, супроти якого 
ваше царство є нічим». Коли те свята промовила, звеліли князі 
відвести її до темниці.

Наступного дня дуже рано Майптис, князь волхвів, послав 
таємно у в’язницю до св. Фервути, кажучи: «Ось готовий я про-
сити царя за тебе, щоб живою була ти і ті, що з тобою, лише 
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погодися жінкою мені бути». Свята ж діва, те чуючи, сміливо 
відповіла: «Замкни уста свої, собако нечестивий1, вороже Бога 
і всілякої правди, не смій більше такі нечисті слова вкладати 
у вуха мої, не може їх слухати розум мій, не буде того повіки, 
раз-бо поєдналася з Господом моїм, Ісусом Христом, і дівство своє 
Йому бережу, віру ж Йому зберегти стараюся, Він-бо єдиний від 
гріха вільний, сильний вийняти мене з нечестивих ваших рук і 
нечистих ваших помислів, які на мене замислили. Не боюся ж 
смерти ані убивства не страшуся: дорога-бо, в яку послати мене 
хочете, доведе мене до брата мого любого, святого єпископа 
Симеона, і там знайду втіху печалі моїй і зітханням, ними ж 
тужу після смерті його».

Так св. Фервута, невіста Христова, посланника Майптисового 
із безчестям від себе відігнала і того самого Майптиса, князя 
волхвів, сповнила великого сорому. Те ж зробила й з іншими 
двома князями, коли ті послали таємно до неї своїх посланців до 
в’язниці, щоб її звабити. Зрозуміли тоді ті три князі, що сталося, 
і вирішили згубити діву ту і тих, що з нею. Свідчили-бо непра-
ведно перед царем, обманюючи, що християни ті — волхви, 
чарівники і достойні смерті. Тому звелів цар, аби поклонилися 
сонцю, і тоді живі будуть. Святі ж мучениці трьом князям знову 
на судищі представлені були. Коли почули те веління цареве, 
відповіли: «Ми Богові, Творцеві неба і землі, поклоняємося і 
честі, що належить Йому, не приносимо сонцю, бо воно є 
творінням Бога, Якого ми шануємо. Ваші ж погрози ніколи 
не можуть відлучити нас від любові Спаса і Господа на-
шого Ісуса Христа». Коли ж це сказали святі, Майптис і з ним 
два князі закричали голосно: «Хай будуть знищені зі землі жінки 
ці, які цариці отруту дали і кинули її в люту хворобу!». І зразу 
видав цар на святих мучениць вирок смертний, щоб три жін-
ки християнські померли смертю такою, яку їм волхви перські 
винайти захочуть. І казали нечестиві чародії: «Якщо не будуть 
розтяті жінки ті надвоє і цариця крізь перетяті частини тіл 
їхніх не пройде, не може бути вилікувана».

Коли вели святих мучениць на посічення, знову Майптис по-
слав до святої діви Фервути, кажучи: «Якщо захочеш послухати 
мене, то ані ти не помреш, ані ті, що з тобою». Свята ж діва, 
великим і гнівним голосом докоривши йому, сказала: «Чому, соба-

1 Це образливе слово св. Фервута сказала, щоб виразно показати, що 
гріх категорично відкидає, а в своєму виборі є радикальна.
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ко нечестивий, говориш те, що слухати не можу?! Я-бо цілком 
померти бажаю за Христа, Бога мого, щоб отримати від 
Нього життя вічне, ніколи ж бо не полюблю життя цього 
тимчасового, щоб не померти смертю вічною!».

Нечестиві ж, вивівши святих мучениць із града, забили в зем-
лю два коли: до одного прив’язали св. Фервуту за шию, до другого 
ж ноги її сильно натягли, також і сестру її, і рабиню протягнули 
до колів, прив’язавши. І, принісши пилку для дерева, перепиляли 
їх надвоє. І так святі мучениці, невісти Христові, передали чисті 
свої душі в руки безсмертного Жениха свого.

Після цього кати поставили шість деревин великих, три з 
одного боку і три з другого, і повісили на них розпиляні части-
ни святих тіл мученицьких, і були вони, наче плід червоний, 
кров’ю обагрений, що на дереві висить. О жахливе видовище і 
сліз сповнене бачення! Тоді нечисту свою царицю шляхом тим 
поміж висячими тілами святих пронесли, і пройшли по ньо-
му всі люди. На кінець чесні тіла святих мучениць в яму якусь 
вкинули. Так довершила страждання свята мучениця Фервута 
зі сестрою своєю і з рабинею 5 квітня 342 року в Христі Ісусі, 
Господі нашому, Йому ж слава і царство, і честь, і поклоніння 
навіки-віків. Амінь.
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СВЯТИЙ ЄВТИХІЙ,
ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Батьківщиною святого була Фри-
гія. Його батько, славний військо-
вий начальник, звався Олександр. 
Мати, Синезія, була донькою дуже 
побожного ієрея на ім’я Ісихій1. Но-
сячи у своєму лоні хлопця, одної ночі 
бачила себе осяяну ясним світлом. 
Це було знамення, що Господь Бог 
освятив Євтихія, як колись проро-
ка Єремію, ще перед народженням, 
щоб через нього багатьох відверну-
ти з пітьми брехливого вчення до 
благочестя. Хрестив немовля його 
дід, вищезгаданий Ісихій, а пізніше 
дав йому початкову освіту. Саме він 
засіяв у серці внука зерно святості, 
яке пізніше принесло рясні плоди. У 
дванадцятирічному віці батьки від-
правили його у Царгород, щоб там 
продовжувати навчання. Здібний 

юнак багатьох перевершив у науці, однак, пізнавши, за словом 
ап. Якова, що мудрість цього світу — земна, тварина, дияволь-
ська та й не приносить користі душі, пройнявся до глибини 
єства наукою Євангелія. Тоді він почав ретельно шукати Божої 
мудрості. Знайшовши її, Євтихій вирішив, що не для світу, а для 
Бога буде працювати, ставши монахом. Але Боже провидіння, 

1 За іншими джерелами його також звали Євтихій.
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що все влаштовує для добра своїх рабів, на якийсь час затримало 
цей його намір.

Митрополит міста Амасії висвятив Євтихія на священника. 
Тоді він мав 30 років. Однак, повернувшись до попереднього 
свого задуму, Євтихій вступив в один з амасійських монасти-
рів. Там він дивував всіх святістю життя та невдовзі став ар-
химандритом всіх монастирів тамтешньої митрополії. У той час 
царював імператор Юстиніан Великий (527–565), який скликав 
V Вселенський Собор у Царгороді. Трапилося так, що амасій-
ський митрополит захворів та не міг прибути туди. Замість себе 
він послав преподобного Євтихія. Патріарх Константинограда, 
св. Мина1, бачивши архимандрита, пророчо сказав про нього до 
свого клиру, що він буде його наступником. І сам цар пізнав в 
Євтихієві Божого мужа. Коли святий став перед Юстиніаном, ви-
падково там знаходилось і кілька єретиків. Почалась суперечка, 
але злочестивці не могли протистояти духові та мудрості, якими 
говорів блаженний. Мова йшла про те, чи слід анатемізувати 
відступників від віри після їхньої смерті. Єретики стверджували, 
що це не потрібно, однак Євтихій на основі Божого слова й 
Церковної Традиції, ясно довів, що єретиків треба карати 
завжди, навіть після смерті. Він навів приклад благочестивого 
царя Йосії, який спалив у вогні кості давно померлих ідолопо-
клонників, щоб очистити Ізраїля.

У той час, як Собор ще не розпочався, а лише було скликано 
Святих Отців, святіший Мина занедужав і відійшов до Госпо-
да. Тоді на його місце було обрано преподобного Євтихія. Сам 
імператор вимагав цього, оскільки мав видіння, у якому бачив 
верховного ап. Петра, що вказував рукою на блаженного і гово-
рив: «Цей нехай буде вам єпископом». Євтихій мав 40 років, коли 
став патріархом Царгорода. У 553 році, на початку його патріар-
шества, відбувся згаданий вище V Вселенській Собор, на якому 
Святі Отці утвердили благочестя, засудивши фальшиве вчення.

Та бачив диявол, що слуга Божий вірно пасе довірене йому 
стадо і багато душ виривається благодаттю Божою з його тенет, 
тому підняв гоніння на Євтихія за допомогою своїх слуг. Дійшло 
до гострого конфлікту між ним та імператором, який попав під 
вплив єретиків афтародокетів. Вони стверджували, що тіло Го-
спода Ісуса через поєднання з Божеством не підлягало фізичним 
стражданням. Обманений цар всіх примушував вірити так, як 

1 Його пам’ять вшановуємо 25 серпня (7 вересня).
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він, а від Євтихія вимагав, щоб той підписав фальшиве визнан-
ня віри. Тоді блаженніший закликав Юстиніана повернутися до 
спасительної віри, пояснюючи науку Церкви, що Син Божий, 
ставши людиною, був подібний до нас у всьому, крім гріха. Він 
відчував голод, спрагу, втому, страшні муки під час катувань і 
все це з любові до нас грішних. Проте імператор ніяк не хотів 
послухати. Юстиніан скликав собор єретичних єпископів, який 
прогнав доброго пастиря та замість нього поставив безбожно-
го Йоана Схоластика. Святого Євтихія замкнули у монастирі в 
Амасії, де він жив раніше. Там блаженний перебував у молитвах 
і постах понад 15 років.

Господь Бог наділив святого даром творити чудеса. Через 
молитву й помазання єлеєм він багатьом повертав здоров’я, про-
ганяв бісів. Одне подружжя у тому місті дуже страждало через 
те, що в них народжувалися мертві діти. У своїм горі батьки 
прийшли до владики, а той після молитви, натхнений Святим 
Духом, сказав: «Дитину, що народиться, назвіть Петром, і вона 
житиме». За якийсь час справді сталось так, як передрік Євти-
хій. Іншим разом до святого прийшов священник з 14-річним 
сином, що був німим та глухим. Господь через свого слугу від-
крив йому вуха і наділив даром мови. Один художник знімав 
стару мозаїку, яка зображала нечисту Венеру. Демон, який був 
за цим зображенням, поранив руку чоловіка лютою хворобою, 
так що вона ціла набрякла і загноїлася. Лікарі казали, що не-
обхідно відрізати її, щоб ціле тіло не постраждало. Нещасний 
християнин подався до Євтихія. І сталось чудо. За три дні після 
молитви Божого угодника рука стала повністю здорова. Поблизу 
Амасії був жіночий монастир. Якось привели звідти до свято-
го молоду дівчину, яка не могла причаститися Божественних 
Таїн, бо була біснуватою. Коли був час Причастя на неї находив 
жах, починала кричати та втікати від Святих Тайн. А якщо й 
прийняла Тіло і Кров Господа Ісуса, то відразу вертала назад. 
Помолившись за бідну дівицю, святитель прогнав демона, після 
чого вона без перешкод приступила до Святого Причастя. Іншим 
разом до нього приведено юнака, поневоленого злими духами. 
Він кричав, ціпенів, скреготав зубами, випускаючи піну, так 
що було видно, що його мучить не один лукавий дух, а багато. 
Це продовжувалось протягом кількох днів. Тоді святий звелів 
своєму пресвітеру Євстратію, який згодом описав його життя, 
щоб спитав хлопця, хто він і звідки, та як в нього почалось це 
біснування. Той розповів, що був монахом, але, скинувши рясу, 
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пішов у світ, де знайшов якусь жінку і багато нагрішив з нею. «І 
за те нині, покараний Богом, так страждаю», — сказав юнак. 
Те чуючи, Євтихій помолився за нього, а потім наказав йому, 
щоб повернувся у монастир. Коли він пообіцяв так зробити, то 
негайно був визволений від пут диявола.

У час нашестя персів настав у тому краї великий голод. До 
монастирської хвіртки приходили натовпи людей, просячи до-
помоги. Комори порожніли і коли вже не було що давати бідним, 
святитель гаряче ввізвав до Бога. Отримавши світло, він промо-
вив до братів: «Покладіться на Господа і вірте: що дасте 
потребуючим, те Христос віддасть подвійно. Я безсум-
нівно надіюсь на Божі щедроти, що буде так, як з вдовою 
у часи пророка Іллі» (1 Цар. 17). І дійсно: кількість хлібів, які 
браття роздавали, не зменшувалась, а ще більше примножу-
валась. Завдяки вірі та слову блаженного всі прогодувалися, 
незважаючи на голод.

Угодник Божий мав ще й дар провіщати майбутнє. Племінни-
кові царя Юстиніана, Юстинові сказав, що він після смерті свого 
стрия прийме скіпетр царства. А пізніше слуга Божий пророку-
вав іншому чиновникові, Тиверію, що Господь возведе його на 
престол імператора. У 577 році Євтихій вернувся із заслання на 
патріарший престол. Вірні дуже раділи з приходу свого владики. 
Була це неділя і всі громадяни міста зібрались на Службі Божій, 
яка тривала шість годин. Подальше життя прожив святий у мирі, 
добре піклуючись про Божий виноградник. Своєю молитвою він 
зупинив мор, що раптово надійшов на місто. Коли наблизився 
час його кончини, святий захворів та весь тиждень пролежав 
недужий. У Томину неділю, 6 квітня 582 року, блаженний Євти-
хій спочив у Бозі, проживши сімдесят років. Його життєписець 
Євстатій пише про нього, що був він чоловіком простих звичаїв, 
великих дарувань, мудрий і всебічно освічений.

Цього дня звершуємо пам’ять рівноапостольного отця нашого 
Методія, учителя слов’ян. Його життєпис подано 5 липня.
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ПРЕПОДОБНА МЕХТИЛЬДА1

Мехтильда жила у XIII століт-
ті в Тюрингії2. У віці семи років 
вона разом з батьками відвідала 
монастир цистерціанок у Родер-
сдорфі, де її старша сестра Гер-
труда була настоятелькою. Коли 
батьки прощалися, дівчинка не 
хотіла повертатися додому, і так 
довго просила, поки батьки не за-
лишили її в монастирі. Гертруда 
думала, що її мала сестра залиши-
лася в монастирі лише з дитячої 
примхливості, але коли закуштує 
суворість монашого життя, то не-
вдовзі повернеться додому. Тому 
вона не жаліла її, і, як й іншим се-
страм, дівчинці довелося мовчати, 
слухатись, працювати, вчитися та 

умертвлятися. Але Мехтильда вистояла. Вона вчилася з радістю 
і незабаром знала Святе Письмо і святих учителів Церкви так, 
як і найстарші монахині. У віці 18 років їй та іншим сестрам 
дозволили переїхати до Гельфти і скласти монаші обіти.

Сестри назвали Мехтильду «соловейко Христа». Це було не 
лише через її чудовий голос, а й через її веселу вдачу. Вона не 
могла бачити нікого сумного. При тому ніхто не підозрював, 
що вона таємно проводить суворе покаянне життя. Мехтильда 
ніколи не хвалилася глибиною пізнання, яке носила в собі. Коли 
вона іноді в екстазі забувала про те, що відбувається навколо і їй 
докоряли за неуважність, вона радше воліла покірно прийняти 
покарання, ніж оправдовуватися надзвичайністю Божого одкро-
вення. У 1291 році вона цілий місяць страждала від нестерпного 
головного болю і від ще більшої внутрішньої безутішності. Але 
потім Бог раптом зцілив її і наповнив такою втіхою, що вона 
сповнилась невимовним щастям. Для користі інших вона об’яви-
ла те, що показав їй Бог. Свої видіння вона записала у творі під 
назвою «Книга особливих ласк». Її серце переповнювалося вдяч-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 19 листопада.
2 Регіон в центральній частині сучасної Німеччини.
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ністю до свого Творця. Але вона ніколи не була без страждань, 
приймаючи їх як добровільну участь у стражданнях Господа. 
Вона написала: «Якби я мала можливість повернути все 
своє здоров’я і всю силу, яку колись мала, то не хотіла б 
цього, Господи, якщо б це противилось Твоїй волі, але хочу 
все, що Ти хочеш: чи це є радісне, чи прикре».

Коли вона чувала на молитвах, Спаситель сказав їй: «Ніщо 
Мене так не радує, як людське серце, але як мало людей Мені 
його дарує! Усього маю доволі, тільки не людських сердець».

Свята всім серцем тужила за Господом. Одного разу Спаситель 
ласкаво склонився до неї: «Скажи, Моя Возлюблена, чого бажаєш? 
Знай, як тільки затужиш за Мною, притягнеш Мене до себе. 
Мене можеш осягнути навіть легше, ніж будь-яку річ. Самою 
лиш волею не можеш притягнути до себе нічого: ні нитки, ні 
окрушини, але людина може притягнути Мене до себе самою 
лише волею, лиш одним зітханням».

Поки Мехтильда жила в Гельфті, її монастир був притулком 
для багатьох стражденних душ. Від неї — від святої монахині 
з милим поглядом в очах, очікували слова, за яке могли б три-
матися, як за рятівну мотузку. І Мехтильда радо допомагала, 
де лиш могла. Відвідувачам вона дала одну зі своїх особистих 
молитов, яка через переписування поширилася по всій навко-
лишній місцевості. Коли вона помирала, а це було 1299 року, то 
повторювала: «О добрий Ісусе! О добрий Ісусе!». З цією молитвою 
на устах вона увійшла в рай, де разом з ангелами співає на славу 
свого Відкупителя.
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СВЯТИТЕЛЬ ЮРІЙ ІСПОВІДНИК,
МИТРОПОЛИТ МІТИЛЕНСЬКИЙ

На острові Лесбос1 жило у VII столітті побожне й багате по-
дружжя, що мало сина Юрія. Пройнятий духом щирої християн-
ської побожності, молодий Юрій скоро покинув світ і вступив до 
монастиря, де завдяки молитві, упокоренню і любові до Христа 
став досконалим Божим слугою. Згодом, за наполяганням ду-
ховенства, його висвятили на єпископа міста Мітилени, столиці 
острова Лесбос.

Як архипастир блаженний Юрій визначався духом великої 
покори й здержливості. До вбогих був надзвичайно милосердний 
і часто обдаровував їх щедрою милостинею. Також отримав від 
Бога дар творити чуда і чудесним способом оздоровляв недужих 
і біснуватих.

За деякий час імператором став Лев Вірменин (813–820), який 
відновив іконоборство і знову почав гоніння правовірних. Перед 
царюванням цього імператора і висланням св. Юрія у вигнан-
ня, було в тому місті знамення, яке провіщало біду. Одного разу 
в храмі св. Теодори, під час вечірнього співу «Киріє елейсон», 
хрест, що стояв на престолі, раптом з великим звуком піднявся 
вгору до стелі і потім впав на землю. Люди, які це бачили, були 
охоплені страхом і, піднісши свої руки та очі вгору, почали ще 
сильніше співати: «Киріє елейсон». Так вони взивали до Бога 
довший час і не хотіли виходити з церкви, думаючи, що раптово 
прийде якесь лихо на той острів. Був там у той час преподо-
бний Симеон прозорливець. Він зі сльозами сказав до людей: 
«Не так буде, браття, як ви думаєте, Бог не знищить цей край, 
але цими днями прийде богоненависний імператор, який забере 
церковну красу, скинувши святі ікони». За декілька днів, коли 

1 Грецький острів у Егейському морі біля берегів Туреччини.
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двері церкви були відкриті, забіг до церкви в святилище дикий 
вепр і сів на горне сідалище. Цей вепр був великий і страшний 
та мав відрізані вуха й хвіст. Церковні слуги почали зразу його 
виганяти, але не змогли цього зробити. Тоді принесли великі 
палиці і почали сильно його бити й ледве змогли його прогнати. 
Блаженний Симеон, довідавшись про те, сказав: «Повірте мені, 
діти, що той вепр знаменує єпископа, який має тут бути з 
Божого допусту. Він матиме свинську вдачу і життя». І те все 
швидко збулося. Коли прийняв владу Лев Вірменин, то він по-
чав гоніння на Христову Церкву і скликав до Константинополя 
багатьох єпископів. Тоді було прикликано і преподобного Юрія, 
Мітиленського митрополита. Святий не погоджувався з єрессю 
іконоборства і сміливо докорив імператорові й лжепатріарху 
Теодоту. За це Лев Вірменин вигнав святого до Херсонесу, а на 
його владичому престолі в Мітилені посадив єретика-іконоборця, 
що губив людські душі.

Святий Юрій на вигнанні жив у великій святості і Бог через 
нього робив багато чудес. На свій престол він вже не повернувся. 
816 року помер в Херсонесі.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК КАЛІОПІЙ

У Пергії Памфілійській1 жила одна богобоязлива і благочестива 
жінка на ім’я Теоклія. Вона була дружиною одному чоловікові, 
який був сенаторського і патриціанського роду. Вони прожили 
в подружжі багато років, але не мали дітей, бо Теоклія була не-
плідна. Вона постійно ревно молилася і просила Господа, щоб 
подарував їм дитину. І за деякий час Бог вислухав її молитву. 
Проте, коли вона носила дитину в лоні, її чоловік помер, зали-
шивши їй велике багатство. За короткий час Теоклія народила 
сина, якому при хрещенні дали ім’я Каліопій. Вона виховувала 
його в Божому острасі і навчала основних правд християнської 
віри. Також мати дбала про те, щоб її син знав Святе Письмо та 
жив згідно з Божими Заповідями.

У ті часи в Пергії переважало поганство і багато людей по-
клонялися й приносили жертви нечистим ідолам. А молодий 

1 Південна частина сучасної Туреччини.
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Каліопій жив життям правдивого 
християнина і весь вільний час 
використовував на молитву і піст. 
Люди, бачачи, що він не поклоня-
ється богам, сповістили про нього 
судді. Коли про це дізналася Тео-
клія, то дала своєму синові досить 
золота, одягу, слуг, і відправила 
його на кораблі в інший край, 
щоб він уникнув нечестивого 
суду. Так відплив блаженний Ка-
ліопій в Помпеол, що у сусідньому 
Киликійському краї.

Там, одного разу, юнак поба-
чив, як нечестивий правитель 
Максим приносив жертви ідолам 
та радів і танцював на їхню честь. 
Каліопій здивувався і запитав лю-
дей, які там стояли: «Яка причина 

такої вашої бурхливої радості?». Вони відповіли йому: «Сьогод-
ні є свято наших богів, прийди і ти та приєднайся до нашого 
бенкету». Він сказав їм: «Я — християнин і постом прославляю 
мого Господа Ісуса Христа. І не добре є, щоб в уста, які славлять 
правдивого Бога, увійшли нечисті жертви ваших ідолів». Люди, 
почувши це, зразу пішли до правителя і розповіли йому про 
хлопця. Тоді той наказав схопити незнайомого юнака і поставити 
його перед судом.

Коли привели святого, Максим запитав його: «Як тебе звати?». 
Хлопець відповів: «Я є християнин, а ім’я моє — Каліопій». Пра-
витель сказав: «Сьогодні вся земля бенкетує з нагоди празника 
нашого бога, лише ти один перебуваєш в обмані й не хочеш з 
нами святкувати». На це святий промовив: «Ви є ті, що в об-
мані й темряві ходите. Бо покинули живого Бога, Творця Неба 
і землі, Який Своїм словом все створив, і поклоняєтеся ділу рук 
людських, бездушному дереву та каменю». Максим сказав: «Твоя 
юність робить тебе сміливим і готує тобі не малі муки. Скажи 
нам, з якого ти краю і якого роду». Каліопій відповів: «Я походжу з 
Пергії Памфілійської, з сенаторського і патриціанського роду, але 
найпочесніше є для мене те, що я — християнин». Тоді володар 
знову запитав: «Чи маєш батьків?». Юнак відповів: «Маю матір, 
батько мій давно помер». Максим відказав: «Клянуся великим 
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сонцем і всіма богами, що, коли поклонишся богам, дам тобі за 
жінку свою єдину доньку». Святий промовив до нього: «Якщо б я 
хотів одружитися, міг би взяти жінку і ввести її в маєток моєї 
матері. Але знай, що я обіцяв Ісусові Христові, своєму Богові, 
Який створив мене за своїм образом, зберегти це тлінне тіло 
чистим у дівстві й непорочно поставити його перед справедли-
вим Божим судом. Ти роби, що хочеш, я ж є християнином і від 
своєї віри в Христа ніколи не відступлю». Правитель, чуючи це, 
з гнівом сказав: «Думаєш, що такими своїми словами викличеш 
в мене більшу злість, щоб я тебе швидше вбив? Але знай, що я 
тебе буду довго мучити, шматуючи на частини твоє тіло, а 
решту віддам вогню на спалення». Каліопій безстрашно відповів: 
«Наскільки довше будеш мене мучити, настільки світліший 
сплететься мені у Христа вінець за мої страждання». Після 
цих слів кат наказав своїм слугам, кажучи: «Простягніть його і 
роздробіть йому всі кості».

Коли юнака мучили, він молився: «Дякую Тобі, Ісусе Христе, 
що сподобив мене терпіти задля слави Твого святого Імені». Пра-
витель сказав йому: «Бачиш, як сильно тебе мучать? Принеси 
жертви богам, щоб ти міг знову побачити свою батьківщину 
і не втратити своїх маєтків». Святий відповів: «Бачу щастя 
майбутнього спокою, який мені обіцяв Христос, і не відчуваю 
мук. Хоча і сьогодні в чужому краю, проте знаю, що Господня 
земля і кінці її. Але і тут бачу свою матір й свою батьківщину. 
Бо моя мати — Христова Церква, а батьківщина — Не-
бесний Єрусалим. Якщо згадуєш мою тілесну матір, то Боже 
слово каже: “Хто любить батька або матір більше, ніж Мене, 
той Мене недостойний” (Мт. 10, 37). Багатства я маю за 
ніщо і хочу краще страждати з розп’ятим Христом, ніж 
мати тимчасове задоволення від гріховного цього світу». 
Тоді Максим сказав до своїх слуг: «Оберніть його і бийте сирими 
жилами по животі». Святий мученик сказав до ката: «Безумче, 
ти лютіший від всякого звіра, відчужений від небесних благ. Я 
тобі говорю слова правди, а ти, маючи осліплені душевні очі і 
закриті вуха, не хочеш чути Господніх слів і несправедливо му-
чиш мене, наче розбійника». Правитель сказав до слуг: «Поставте 
катівське колесо з гострим залізом і розпаліть під ним великий 
вогонь. Потім розтягніть на ньому цього християнина так, щоб 
аж суглоби його повиривались. Так прив’яжіть його і повертайте 
колесо, щоб він загинув». Коли почалось те катування, святий му-
ченик від болю закричав до Господа, кажучи: «Мій Ісусе, прийди, 
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поможи своєму рабові, щоб в мені до кінця прославилось Твоє 
святе Ім’я, і щоб всі довідались, що ті, які уповають на Тебе, не 
осоромляться навіки».

Після такої молитви зразу перед ним став ангел Божий, який 
погасив вогонь і зупинив колесо так, що слуги вже не могли його 
повертати. Тіло мученика було дуже закривавлене і крізь глибокі 
рани було видно його кості. Тоді Максим наказав зняти Каліопія 
з колеса. Коли люди побачили закривавлене тіло, то закричали: 
«Що за несправедливий суд! Юнака невинно страчують!». Пра-
витель, не звертаючи на це уваги, сказав до мученика: «Чи не 
казав я тобі, що твоя юність робить тебе хоробрим і забезпечує 
тобі важчі муки?». Святий відповів: «Думаєш, що я злякався тво-
їх мук?». Мучитель викрикнув: «Окаянний, докоряєш мені, щоб 
я швидше тебе вбив? Не буде того! Підійди і принеси жертви 
богам, щоб уникнути більших мук». Каліопій сміливо промовив: 
«Уповаю на Ісуса Христа, Який мені допоможе все перетерпіти. 
Моє тіло лежить перед тобою, муч його, як хочеш. Але знай, що 
отримаєш за це в день Страшного Суду справедливе покарання 
від Бога. Якою мірою міряєш, такою тобі відміряється». Тоді 
правитель наказав закувати юнака в кайдани і кинути до в’яз-
ниці та нікого не пускати до нього. Слуги зразу виконали наказ 
і замкнули св. Каліопія в темниці.

Невдовзі Теоклія довідалась про страждання свого сина в чу-
жому краю. Вона зразу відпустила своїх рабів, все золото, срібло 
і коштовний одяг віддала убогим, а інші дорогоцінності й маєтки 
подарувала Церкві. Потім покинула свою батьківщину і пішла 
в Помпеол до свого сина, який страждав за Ісуса Христа. Коли 
вона туди прибула, то дала золото в’язничній сторожі і увійшла у 
внутрішню темницю й побачила свого сина, закутого в кайдани. 
Теоклія, впавши перед ним, почала обтирати гній з його ран. Все 
тіло святого набрякло від ран і він не міг встати перед своєю 
матір’ю. Тоді Теоклія сказала: «Блаженна я і благословенний плід 
лона мого, бо як Анна Самуїла, пожертвувала Богові, і як Сара 
Ісаака, так і я пожертвувала тебе Ісусові». Мати і син цілу ніч 
перебували у в’язниці та разом молилися й співали, прославля-
ючи Бога. Опівночі велике світло осяяло темницю і був голос, 
що говорив: «Ви — святі Божі, ісповідники Христові і руйнівники 
ідолів, що покинули батьківщину та маєток й захотіли страж-
дати з Христом».

Зранку правитель Максим вивів з в’язниці св. Каліопія, по-
ставив його перед собою, сів на судищі й сказав: «Чи відвернувся 
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ти, Каліопію, від свого безумства? Чи погоджуєшся виконати 
царський наказ й поклонитися богам, щоб бути живим? Чи хо-
чеш погано загинути, як твій учитель Христос?». Мученик від-
повів: «Дивуюся твоїй безсоромності, що, багато разів чуючи 
від мене відповідь: “Я — християнин і за Ісуса помру”, знов про 
те мене питаєшся і не боїшся воювати проти істини. Я бажаю 
постраждати подібно до мого Вчителя і намагаюся за Нього 
віддати життя». Чуючи таку відповідь Каліопія, правитель на-
казав розіп’ясти його на хресті. Був у той день Великий Четвер, 
в який згадуємо Тайну Вечерю.

Теоклія, бачивши свого сина, веденого на розп’яття, дала 
воїнам п’ять золотих, щоб вони розіп’яли його головою вниз. 
Це зробила з покори, бо вважала недостойним, щоб її син був 
розп’ятий так само як і Христос. Так святого мученика розіп’яли 
головою вниз у Великий Четвер. А у Велику П’ятницю Христових 
Страстей о третій годині дня Каліопій віддав свого духа в Божі 
руки. Тоді пролунав голос з неба, який сказав: «Вийди сюди, спад-
коємцю Христового Царства і співнаступнику святих».

Коли тіло мученика зняли з хреста, то віддали його Теоклії. 
Блаженна мати обняла його і, прославляючи Господа, зразу по-
мерла. Потім прийшли християни, взяли тіла обох і поховали їх 
разом на одному місці. Сталося це 304 року.
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СВЯТІ ІРОДІОН, АГАВ, РУФ ТА ІНШІ

Ці святі належали до числа перших християн. Святого Іро-
діона згадує ап. Павло у своєму посланні до Римлян: «Вітайте 
Іродіона, родича мого» (Рим. 16, 11). Він був єпископом в Неопа-
трах в Тессалії1, де багато поган привів до пізнання святої віри. 
За те йому довелося витерпіти тяжкі муки від місцевих юдеїв. 
Одні камінням розбили мученику уста, інші ж деревом били його 
по голові. Врешті Іродіона прокололи ножем. Слуга Божий впав 
на землю, а вороги, думаючи, що він мертвий, залишили тіло й 
пішли. Але святий, Божою благодаттю, вижив та опісля подався 
у Рим, де разом з верховним ап. Петром проповідував Євангеліє. 
Тут блаженний Іродіон прийняв мученицьку смерть від меча у 
той самий день, коли ап. Петро був розп’ятий на хресті. Поховав 
їх св. Климент, учень і наступник ап. Петра.

Про св. Агава говориться у Святому Письмі таке: «Прибули ж 
тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них, Агав 
на ім’я, встав і прорік Духом, що на всім світі має бути велика 
голоднеча, яка й настала за Клавдія. Тож учні, кожний з них 
по спромозі, ухвалили послати братам, що жили в Юдеї, допо-
могу; що й зробили, пославши її старшим через руки Варнави і 
Савла» (Діян. 11, 27–30). Пізніше про нього згадується в Діяннях 
апостолів: «І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк, Агав 
на ім’я, прибув з Юдеї. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, 
зв’язав собі руки й ноги а й мовив: “Святий Дух каже це: Отак 
юдеї зв’яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить 
цей пояс, і видадуть в руки поган”» (Діян. 21, 10–11).

Про інших сьогоднішніх святих також пише ап. Павло у листі 
до Римлян. Блаженного Руфа він називає «вибраним у Господі». 
Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, поблизу Атен. Його 

1 Сучасне місто Іпаті в Греції.
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старший брат Олександр був єпископом міста Картаго-Нова 
в Іспанії. Їхнім батьком був Симон з Киринеї, який допомагав 
нашому Спасителю нести хрест. Святий Руф, прагнучи спасіння 
поган, пізніше став місіонером в Іспанії. Далі цитуємо ап. Павла: 
«Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрмія, Патрова, Єрмія і бра-
тів, що з ними» (Рим. 16, 14). Асинкрит був єпископом в Ірканії 
у Малій Азії; Флегонт у Тракійському місті Маратоні; Патров — в 
Путеолі та Неаполі; Єрму — у Филипополі в Далматії; Єрмій та-
кож в Далматії. Всі вони поклали своє життя за Христа під час 
переслідувань християн.

СВЯТИЙ АЛЬБЕРТ,
ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

Християнам у східних 
краях довелося перено-
сити великі муки з боку 
жорстоких мусульман, 
які окупували Святу 
Землю і всі місця, освя-
чені життям Господа на-
шого Ісуса Христа. Через 
довгі війни з поганами 
Єрусалимські патріархи 
були змушені перебува-
ти у безпечніших місцях, 
найчастіше це була фортеця Акка1 в Єрусалимському королівстві.

Одним з найвизначніших патріархів Вічного міста був св. Аль-
берт. Він народився 1149 року в Італії в сановитій та побожній 
сім’ї. Від молодості полюбивши Христа, святий вступив у мо-
настир ордену св. Хреста у місті Монтара. Від Бога він отримав 
безцінні дари Духа, взірцеву побожність і доброту, якими здобув 
собі велику пошану серед братів. Незадовго після складення обі-
тів його було обрано настоятелем. За декілька років преподобного 
Альберта поставили єпископом у місті Верчеллі. Покірний слуга 

1 Сучасне місто Акко на півночі Ізраїлю, за часів Нового Завіту місто 
було відоме під назвою Птолемаїда.
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Божий прийняв цей уряд лише на наказ папи Лукія ІІІ. Двад-
цять років він сумлінно пас доручених йому овець. Побудував 
багато храмів. До себе святий був строгим. Як ревний пастир 
неустанно проповідував Боже слово. Його першим щоденним 
заняттям була молитва, якій присвячував багато часу. Він ка-
зав, що чим ревніше та побожніше зранку випросить в Бога 
благословення, тим краще йому вдається виконувати Божу волю 
впродовж дня. Знаючи докладно право, Альберт часто виступав 
у різних спорах як посередник миру. Так наприклад міста Парма 
і П’яченца, які довгі роки ворогували між собою, завдяки слузі 
Божому помирились.

Чутка про мудрого Альберта донеслась аж до меж Сирії і Свя-
тої Землі. Тамтешні християни, терплячи люті гоніння, якраз 
потребували сміливого і ревного пастиря, оскільки Єрусалим-
ський патріарх кардинал Соффредо покинув свій уряд. Святий 
Альберт, побоявшись такої великої відповідальності, став від-
мовлятися. Тоді папа Інокентій ІІІ написав до нього знаменитого 
листа, у якому підбадьорював його, кажучи: «Христос Господь, 
який у тих східних краях переніс стільки труду і терпінь заради 
відкуплення людства, заслуговує, щоб Його вірний слуга з любові 
до Нього не цурався важкої праці, ані переслідування чи навіть 
смерті. Адже Він сам вибрав тебе за єпископа Єрусалимської 
Церкви, яку освятив своєю Кров’ю. Тому відкинь думку втікати 
від важкої праці для Того, Хто задля тебе перетерпів невимовні 
болі». Це поучення переконало Альберта. Востаннє поблагосло-
вивши своїх вірних, він сів на корабель і відплив в Акку.

Після прибуття у землю, довірену його апостольській опіці, 
святий переконався у сумному становищі тамтешніх християн, 
що знаходилися під владою жорстоких мусульман. У цьому горі 
він прибігав до Бога, просив дару мудрості й сили, щоб охоче 
прийняти навіть мученицьку смерть. Як добрий батько Альберт 
почав подорожувати по території Сирії та Палестини і пропо-
відував Боже слово, не лякаючись жодних небезпек. Під час 
проповідей він заохочував до святості, особливо наголошуючи 
на правдивому покаянні. Слуга Божий закликав, щоб вірні не 
відкладали покаяння до останньої години життя, але, за прикла-
дом ап. Петра, після падіння мають негайно віддати гріх Ісусові. 
Господь благословив його діяльність, так що велика кількість 
відступників і байдужих християн навернулась. Своїм зразковим 
життям здобув шану не лише серед Божого люду, але й серед 
сарацинів. На прохання одного пустельника на ім’я Брокард, 
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що разом з кількома товаришами подвизався на горі Кармель, 
блаженний Альберт написав для них монаші правила, назвавши 
їхню спільноту «Браття Матері Божої з гори Кармель». Опісля і 
сам владика у вільний від обов’язків час часто приїжджав туди, 
щоб в усамітнені помолитися.

Через свою ревність святий патріарх багато терпів, і не лише 
з боку мусульман, але й від негідних християн. Однак він не пе-
реставав напоумляти, що накінець коштувало йому життя. Якось 
св. Альберт по-батьківськи докорив одному безбожному настоя-
телю християнського шпиталю, закликаючи його до поправи, бо 
він своєю негідною поведінкою і злочинними вчинками давав 
публічне згіршення. Однак нечестивець не послухав і залишився 
затверділим, за що був патріархом виключений з Церкви. Тоді 
він розгнівався на святого, обіцяючи помститись. На празник 
Воздвиження животворного Хреста Господнього, коли патріарх 
прямував до церкви на Службу Божу, крізь натовп продерся цей 
беззаконник і прошив Альберта кінжалом. Святий, упавши на 
землю, востаннє видихнув. Це сталось 1214 року. Господь Бог 
прославив його гріб численними чудами.

СВЯТИЙ ФЕЛІКС, ПАПА РИМСЬКИЙ1

Фелікс походив з відомого роду Аніціїв. Аніції, знатний і дуже 
багатий сенаторський рід, був одним з перших римських родів, 
які прийняли християнство ще в апостольські часи. У молоді роки 
Фелікс обіймав духовну посаду нижчого свячення, числився у 
списках левітів і був одружений. Святий папа Григорій Великий 
називає його у своїх книгах «Діалоги» своїм дядьком у четвертому 
поколінні («Діалоги», IV, 16).

Коли він овдовів, то цілком присвятив себе церковному слу-
жінню, отримав вищі свячення і став парохом (кардиналом) 
храму святих Нерея і Ахіллея. Хоч називався Фелікс, тобто Ща-
сливий, все ж отримав багато Йовових вісток. Коли 483 року 
помер святий папа Сімпліцій, то у вибори нового папи втру-
чалися сторонні особи. Міський префект Василій стверджував, 
що покійний папа Сімпліцій просив його для уникнення за-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 25 лютого.
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ворушень не обирати нікого 
папою без згоди префекта. 
Також Одоакр, правитель і 
король Італії, хоча був аріа-
нином, видав наказ, яким 
хотів забезпечити свій вплив 
на вибори папи. Римське ду-
ховенство відхилило зазіхан-
ня префекта, оскільки вони 
перешкоджали виборчій сво-
боді, а також оголосило наказ 
Одоакра недійсним. Вони об-
ґрунтовували це тим, що він 
не мав підпису котрогось з 
попередніх пап, а мирянам 

не дозволено втручатися у виключно церковні справи. Швид-
ким і вільним вибором вони хотіли запобігти впливу префекта 
та Одоакра і поспішно обрали папою Фелікса.

Тим часом Акакій, патріарх Константинопольський, почав 
схилятися до єретиків і переслідувати правовірних. Коли папа 
закликав його до відповідальності, Акакій викреслив ім’я папи 
з богослужбових книг, і таким чином настав 35-річний розкол 
між Східною і Західною Церквами.

Крім того до справ віри почав втручатися імператор Зенон і 
на користь єретиків-монофізитів видав едикт під назвою «Гено-
тікон». Папа відповів імператору: «Верховна влада над дочасними 
речами позичена тобі разом з обов’язком залишити управління 
духовними речами тим, хто призначений до цього Богом. Це піде 
на користь і твоєму правлінню, якщо дозволиш Католицькій 
Церкві жити вільно за її законами, особливо якщо вона допомо-
гла тобі у владі. Що стосується Божих речей, то, безперечно, 
зробиш добре для блага імперії, відповідно до Божого наказу під-
порядкувавши свою імператорську волю духовній владі, і коли 
замість того, щоб самому визначати науку віри, приймеш її від 
провідників Церкви, послухаєш релігійні приписи і перестанеш 
нав’язувати Церкві світські закони, ганебні для Небесного за-
сновника Церкви. Пам’ятай, що за вчинки нашого життя 
треба нести відповідальність і що одного дня ми всі по-
винні стати перед Божим судом!».

Ще страшніші чутки отримував Фелікс з Африки. Там король 
вандалів Гундерік зрозумів важливість релігійної єдності для 
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єдності та зміцнення імперії. А оскільки був аріанської віри, 
хотів примусити корінне християнське населення до аріанства. 
Однак християни залишалися непохитними у своїй вірі і тому 
були жорстоко переслідувані. Площі та вулиці міст були всіяні 
покаліченими трупами вірних християн. Тисячі з них, наче зві-
рів, гнали вглиб африканських пустель, щоб там вони померли 
від голоду та спраги. Єпископів вивозили у вигнання на безлюдні 
острови, особливо на Корсику, де вони мусіли тесати дерево для 
королівських кораблів.

Повернулися ранньохристиянські часи, які відзначалися вір-
ністю у вірі та багатьма чудесами. У Тіпасі в Мавританії вандали 
відрізали християнам язики, але вони потім говорили без язиків 
і співали хвалу Ісусу тим відданіше, чим більше аріани запере-
чували Ісусове Божество.

В Італії християни мали мир при правлінні аріанина Теодо-
ріха, і лише наприкінці свого життя і Теодоріх почав утісняти 
та переслідувати католиків. Під кінець життя Фелікса в Італії 
почалася війна між Теодоріхом і Одоакром, але папа не побачив 
сумного кінця Одоакра. Він помер після 8 років, 11 місяців і 
17 днів свого правління, 1 березня 492 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВПСИХІЙ

Святий Євпсихій народився в Кесарії Кападокійській. Він 
походив з почесного патриціанського роду і був вихований у 
християнській вірі. Провадив своє юнацьке життя в чистоті й 
старався виконувати Божі Заповіді.

У 362 році, коли імператором був Юліан Відступник (360–363), 
св. Євпсихій одружився з чеснотливою дівчиною. У той день, 
коли відбувався шлюбний бенкет, в місті був ідольський празник. 
І побачив Євпсихій еллінів, яких вже було небагато в місті, що 
йшли з жертвами до свого капища. Була тоді в Кесарії ще одна 
божниця, яка називалася Тихис, тобто «доля» чи «фортуна». Та 
божниця була відома тим, що коли імператор Юліан був в Ке-
сарії, щодня у ній приносив нечисті жертви. Євпсихій, бачачи 
поган, розгорівся ревністю до Господа і, взявши з собою багато 
християн, пішов та розбив поганських божків й зруйнував до 
основ ідольське капище. Зразу про те все було сповіщено Юлі-
анові Відступникові. А св. Євпсихій, бачивши, що його за те 
будуть мучити, тим часом роздав свої маєтки вбогим і готувався 
молитвою й постом до мучеництва.

Коли про знищення божниці дізнався імператор, то сповнився 
гніву і злився не тільки на Євпсихія, але й на ціле місто, зразу 
звелівши схопити всіх чесних громадян міста. Деяких з них він 
покарав смертю, а інших послав у вигнання і розграбував їхні 
маєтки. І також у всіх кесарійських церков позабирав маєтки 
й наказав клириків записати у воїнський чин та насилу вести 
їх в полки. Юліан позбавив місто імені Кесарія, яким його було 
шановано за царювання Клавдія. І наказав назвати його попе-
реднім ім’ям — Мазака, бо так воно називалося раніше, також 
викреслив його зі списку міст й записав між селами. Великими 
погрозами змушував християн відбудувати капище і наклав на 
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них велику данину. Клявся, що не зупиниться у помсті, ані не 
допустить, щоб християни носили на плечах свої голови, якщо 
не відбудують зруйновану еллінську божницю. А св. Євпсихія, як 
найпершого винуватця, імператор наказав мучити і примушу-
вати принести жертви ідолам. Тоді святого спіймали, закували 
в кайдани і замкнули в темниці. Часто водили його на допити, 
мучили, і змушували відректися Христа й поклонитися ідолам. 
Пробачити йому те, що він зруйнував капище, могли за умови, 
якщо він принесе жертви божкам. Проте Христовий воїн ніяк не 
корився, але мужньо визнавав своїм Богом Ісуса Христа. За це 
його повісили на катівському дереві і залізними гребнями обди-
рали його тіло. У всіх тих терпіннях святого мученика укріплював 
ангел Божий, який йому з’явився. Тоді після довгих і важких мук 
Євпсихій був усічений мечем. Вірні християни взяли святе тіло 
і з пошаною його поховали.

Місто дуже сильно бідувало від гніву імператора, а найбіль-
ше тоді, коли він йшов на війну з персами через Кападокію. 
Коли він наближався до Кесарії, обіцяв, що знищить це місто 
аж до основ. Йому ж на зустріч вийшов св. Василій Великий 
і на благословення приніс йому три ячмінні хліби, які сам їв. 
Коли він подав їх Юліанові, той наказав зброєносцям взяти ті 
хліби, а св. Василію дати жменю сіна, кажучи з насмішкою: «Ти 
дав нам ячмінь — їжу худоби, тому сам прийми від нас сіно». На 
це святий відповів: «Ми, царю, принесли тобі те, що самі їмо. 
А ти дав нам їжу тварин — справді насміхаєшся, бо не можеш 
своєю владою перетворити це сіно на хліб і їжу, природну для 
людини». Імператор розгнівався і сказав до святого: «Знай добре, 
що тим сіном буду тебе годувати, коли повернуся сюди з Пер-
сії. До основ зруйную і знищу це місто й плугом переорю його, 
щоб краще родило жито, ніж людей. Не сховалось від мене, що, 
послухавши твоєї поради, народ насмілився зруйнувати храм 
Фортуни». Сказавши це з гнівом, імператор пішов в свою дорогу 
і там скоро загинув. Його вбив святий великомученик Меркурій. 
Після смерті Юліана Відступника християни в Кесарії збудували 
прекрасну церкву над гробом святого мученика Євпсихія. Його 
святі мощі Господь прославляв багатьма чудами.



64

СВЯТИЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ВАДИМ

У час убивства сорока 
перських мучеників взято 
було св. Вадима-архиман-
дрита з сімома його учнями 
і, за наказом царя Саворія, 
замкнено у в’язниці.

Був же цей святий з мі-
ста Витлапата, з вельми ба-
гатого роду. Коли ж захотів 
стати ченцем, усе багат-
ство своє роздав убогим, 

заснував монастир поза містом і жив у ньому добродійно, на-
магаючись у всьому угодити Богові і сповнити святу Його волю. 
Коли Божий ворог бачив його чесноти, то дивувався, навіть не 
наважуючись золотом його спокушати, знаючи, що відразу за-
знав би зневаги. Святий розтоптав свою гординю і зарозумілість 
наче порох, тому сповнився лагідністю і любов’ю до убогості. Був 
справедливий, любив правду, горів любов’ю до Бога і в серці 
мав істинний мир. Серед братів, яких Господь йому довірив, 
панувала згода і мир. І всіляких праведних плодів сповнений 
був муж цей, бо багато чеснот у ньому жило, і його духовними 
плодами усі радісно насолоджувалися.

Коли ж настало переслідування, святий чотири місяці у в’яз-
ниці перебував, зв’язаний разом з учнями своїми, щодня жор-
стоко битий був, усе мужньо терпів, задля надії та істинної віри, 
яку мав у Бога.

Був же в той час один муж на ім’я Нирсан, князь краю, наз-
ваного Арія1. Той Нирсан колись християнином був. Примушу-
вав його цар поклонитися сонцю. Коли не хотів він відректися 
святої віри у Христа Господа, замкнули його в путах. Тоді ослаб 
малодушністю і настрашився серцем через муки, які його че-
кали. Не залишився вірним до кінця в ісповіданні Христовому, 
в якому був на початку, але, полюбивши тимчасове це життя і 
сподівану від смертного царя марнотну честь, позбувся життя 
божественного і честі вічної. Втікаючи від мучеництва, впав у 
справжні муки і, шукаючи земної слави, отримав безчестя, бо 

1 Стародавня провінція Арія лежала переважно в північних районах 
сучасного Афганістану та південного Туркменістану.
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дочасному тлінному цареві надав перевагу над Царем вічним і 
небесним. І сповістив про себе, що все, що цар Саворій звелить, 
готовий вчинити. Цар же, те чувши, зрадів вельми, і зразу згадав 
про св. Вадима, звелів його з пут звільнити і привести з темниці 
у свої палати. І сказав до князів, що перед ним стояли: «Якщо 
Нирсан Вадима своєю власною рукою уб’є, то нехай буде звільне-
ний від пут і прийме собі всі маєтки Вадимові». І сповіщені були 
зразу ті царські слова Нирсанові, бо він обіцяв у всьому чинити 
волю цареву. Ведений був св. Вадим до Нирсана і поставлений 
посередині палати. Окаянний же Нирсан, взявши оголений меч, 
підійшов, щоб убити Христового мученика, але якимось тремтін-
ням охоплений був, коли захотів завдати рани мученикові. По-
глянувши на нього, Христовий раб сказав: «Чи до цього дійшла 
злість твоя, о Нирсане, що не лише відрікся Бога свого, а й 
рабів Його убивати починаєш? Горе тобі, окаянче, що зро-
биш у той день, коли станеш перед Страшним Судом, щоб 
дати відповідь Богові вічному? Я у муках за Христа мого 
усім серцем помираю, проте не хотів би від твоєї руки 
загинути, але від когось іншого прийняти смерть бажав 
би». Нирсан же ані тими словами не засоромився, ані наказане 
йому здійснити не міг — стояв, тремтячи. Тоді, закам’янівши 
лицем своїм і серце зробивши твердим, як залізо, накінець вда-
рив мечем у шию мученика. Але тому що руки убивці тремтіли, 
через те треба було не одним ударом, а багатьма вдаряти в шию 
мечем, і ледве зміг здійснити ту страту. Преподобний же Вадим 
у такому стражданні святу свою душу передав у руки Божі. І 
всі невірні, що там були, дивувалися мучениковому терпінню, 
бо, як стовп камінний, так непорушно стояв, приймаючи бага-
тократні удари мечем. А з убивці всі насміхались і кепкували, 
як із боягуза і немужнього, докоряючи йому і гидуючи ним. І 
невдовзі він прийняв достойну відплату за ділами своїми: сам 
собі став убивцею у своєму відчаї.

Святий Вадим звершив своє мучеництво 376 року, у Христі 
Ісусі, Господі нашім. Коли тіло святого мученика за місто було 
викинене, благоговійні мужі його взяли і чесно поховали. А се-
меро учнів його, які в темниці залишилися, чотири роки там 
перебували, до смерті царя Саворія, а після його смерті були 
відпущені з миром.
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ПРЕПОДОБНИЙ ВІНСЕНТ ФЕРЕР1

Це був сумний час, у який жив Вінсент Ферер. З 1309 по 1378 рік
папи перебували в Авіньйоні на півдні Франції. Там на них 
впливали користолюбні Французькі королі, що приносило вели-
ку шкоду Церкві. Коли під впливом св. Катерини Сієнської папа 
Григорій XI 1377 року повернувся з Авіньйона до Риму і після 
його смерті був обраний Уран VI, під тиском Франції був обра-
ний антипапою Климент VIІ, який знову оселився в Авіньйоні. 
Цим негідним вчинком був розділений увесь католицький світ. 
Папи стали іграшкою світських правителів, дисципліна серед 
духовенства занепала, як і мораль в народі.

Лише на Констанцькому Соборі було відновлено єдність Цер-
кви. Але жертва, яку вимагав Собор, була великою. Магістр Ян 
Гус, проповідник покаяння, поплатився життям. Він закликав до 
покаяння передусім священників, монахів та ієрархію, бо своїм 
світським життям вони давали згіршення. Тому його фальшиво 
очорнили і приписали єресі, хоча він ніколи не проповідував 
жодних єресей. Святий Ян Гус був не єретиком, а мучеником. 
Після Собору, 1417 року, був обраний папа Мартин V, якого усі 
визнали главою Церкви.

У цей час жив св. Вінсент Ферер. Він народився 1350 року у 
Валенсії. В 17 років вступив до домініканців. Навчався у Вален-
сії, Леріді та Барселоні і незабаром став викладачем філософії. 
Своїх учнів заохочував передусім до молитви. Він сказав: «Якщо 
хочете процвітати в науках, шукайте знання більше від Бога, 
ніж у книгах. Справжня ученість — це дар Божий, а не лише 
плід старанності та розуму».

Уже тоді він показав себе прекрасним проповідником та апо-
столом, і чутки про нього поширилися по всій Андалусії. Тому 
прихильники антипапи Климента VIІ зажадали у Вінсента, щоб 
він прихилив до Климента королівський дім Арагонії. Тут роз-
почалась болісна помилка Вінсента — він довгий час був при-
хильником авіньйонських пап. Гадаючи, що служить правді, 
він словами та писаннями обороняв Авіньйон. Тут втрутились 
настоятелі його чину і Вінсент послухав. У 1391 році він знову 
з’явився в громадському житті як радник нового короля Хуана 
Арагонського. Наступник Климента VIІ, Бенедикт XIII, закликав 
його в Авіньйон і призначив адміністратором папського пала-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 5 квітня.
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цу. Вінсент також отримав дозвіл 
проповідувати Боже слово як апо-
стольський місіонер.

Вінсент був проповідником з 
ласки Божої. Найрадше він про-
повідував про гіркі муки Господа і 
останні речі людини, особливо про 
Страшний Суд. Коли розповіддю 
про Страшний суд він сколихнув 
серця слухачів і торкнувся глиби-
ни їхньої душі, тоді тихим голосом 
говорив про Боже милосердя, за-
кликав до покаяння, заприсягав 
присутніх відвернутися від своїх 
злих доріг, і не завтра, а негайно, 
без зволікань.

Одного разу його попросили 
проповідувати при дворі могут-
нього князя. Він ретельно готував-
ся до цього і викладав прекрасні думки витонченим стилем й 
добірними словами, але його проповідь звучала порожньо й не 
принесла жодних результатів. Коли його запитали, чому його 
чудова проповідь не заторкнула серця слухачів, він відповів: 
«Сьогодні проповідував брат Вінсент, а іноді моїми устами про-
повідує Христос».

Одного разу до св. Вінсента привели жінку, німу від народ-
ження. Святий запитав жінку: «Що бажаєш, дочко?». На подив 
присутніх, німа відкрила уста і сказала: «Хліба і дару мови!». На 
це святий відповів їй: «Хліб щоденний будеш мати, але дар мови 
не дістанеш. Бог забрав від тебе його задля твого майбутнього 
спасіння, бо якщо б ти могла говорити, твій язик був би такий 
кусючий до ближніх, що через це ти втратила б життя тіла 
і життя душі. Не переставай духом прославляти Господа, і 
надалі вже не проси Господа про те, у чому Він тобі відмовляє 
з поважної причини». Жінка відповіла: «Святий отче, хочу роби-
ти те, що мені наказуєш». І відразу ж замовкла, залишившись 
німою ще 7 років, аж до смерті.

Досі Вінсент вірив, що його прибічник, антипапа Бенедикт, 
має добру волю і є правий. Але згодом все більше переконувався, 
що це не так. З 1412 року він повністю змінив своє ставлення. 
Після Констанцького Собору 1416 року він відрікся Бенедикта і 
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від імені іспанських королівств відмовив у послусі Авіньйону. За 
це рішення йому довелося перетерпіти ненависть своїх колишніх 
друзів. Це була його жертва за єдність Церкви.

Останні два роки своєї місіонерської праці він провів у Бре-
тані, де захворів працюючи понад силу. Він їздив на осляті, а 
коли вже не міг сам піднятися на проповідальницю, просив, 
щоб його туди винесли, і проповідував з таким запалом, що Бог 
робив через нього чудеса навернення. Як тільки він пізнав, що 
наближається кінець його життя, прийняв Святі Тайни і про-
сив прочитати з Нового Завіту про Страсті Господні. Потім він 
помолився покаянні псалми та літанію до всіх святих. Помер 
5 квітня 1419 року у Ванні.

Святий Микита Ісповідник
(див. ст. 26)
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТЕРЕНТІЙ ТА
ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

Римський нечестивий імпе-
ратор Децій (249–251) у всі краї 
свого володіння послав наказ, 
яким змушував усіх християн 
під карою мук і смерті присту-
пити до ідолопоклоніння. Коли 
той наказ дійшов до імпера-
торського намісника Африки 
Фортунатіана, він прикликав 
до себе всіх людей міста Кар-
фагена, в якому владарював і, 
сівши на судищі, сказав до них 
так: «Принесіть жертви богам, 
а якщо ні, то будете люто му-
чені і помрете». Те мовивши, 
поклав на середину перед усіма 
катівське знаряддя.

Серед зібраного люду були 
погани і християни. Бачивши 
знаряддя мук, люди налякалися і багато християн, які більше 
любили своє життя, ніж Христа, покорилися правителю і відсту-
пили від Христової віри. Але знайшлося серед зібраного народу 
40 вірних Ісусових рабів, які твердо постановили померти за 
Христа. Вони скріплювали один одного словами, кажучи: «Вва-
жайте, браття, щоб ми не відреклися Христа, нашого Бога, щоб 
і Він нас не відрікся перед Своїм Небесним Отцем і Його святими 
ангелами (Мт. 10, 33). Пам’ятайте слова Господа, який сказав: 
“Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть; 
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а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі”» 
(Мт. 10, 28). Коли Христові раби відмовились жертвувати ідо-
лам, намісник Фортунатіан сказав до них: «Бачу вас, дорослих 
та розумних мужів, і дивуюся, чому вірите такому безумству 
та ісповідуєте єдиним Богом і Царем Того, кого юдеї розп’яли, як 
злочинця». Святий мученик Терентій за всіх відповів: «Правите-
лю, якщо б ти пізнав силу розп’ятого Христа, то покинув 
би ідольський блуд, а Ісусові поклонився б і служив. Бо Син 
Божий є добрий, люблячий і милосердний. Він за доброю 
волею Свого Отця зійшов на землю, з’єднав Своє Божество 
з людськістю і задля нашого спасіння перетерпів тяжкі 
муки і хрест». Намісник сказав: «Принесіть жертви богам. 
Якщо ж не захочете, то попалю ваші тіла і погублю вас». Святий 
Терентій відповів: «Думаєш нас залякати? Ми тебе і твоїх 
мук не боїмося. Вічного життя і його Подателя не поки-
немо, і мертвим богам не поклонимося. Чини швидко, що 
бажаєш, винаходь на нас муки, ми є Христові раби, і Він 
дає нам силу усе перетерпіти».

Розгнівався Фортунатіан і наказав тягнути мучеників до 
ідольського храму. Були ж ідоли прикрашені золотом, сріблом і 
дорогим одягом. Коли ввели святих у капище, намісник сказав: 
«Принесіть жертви великому богові Геркулесу, бо самі бачите 
його славу й силу. Це буде для вас корисним, бо уникнете смер-
ті і боги наші вам поможуть». Терентій сказав: «Обманюєшся, 
Фортунатіане, не знаючи, що корисне для тебе самого, бо 
ці твої боги — прикрашене золотом каміння, дерево, мідь 
і залізо — є для того, щоб зваблювати людей і відводити 
їх від вічного життя. Самі не бачать, не говорять, не чу-
ють, не ходять, бо зроблені людськими руками і на подобу 
людську зображені. Хай подібними будуть до них ті, що їх 
роблять, а також і ті, що надіються на них. Скажи мені: 
ті, що ви їх називаєте богами, чи можуть собі допомогти, 
чи відімстити своїм кривдникам? Якщо собі не можуть 
помогти, то як нам допоможуть?».

Коли нечестивий суддя це почув, звелів Терентія, Африкана, 
Максима і Помпея вкинути у внутрішню темницю і надійно їх 
пильнувати, бажаючи вивести їх на допит наступного дня. А 
Зинона, Олександра, Теодора та інших з ними, усіх же їх було 
36 чоловік, поставив перед судом поблизу ідольського храму і 
сказав до них: «Знову кажу вам, принесіть жертви великому 
Геркулесу, бо, як бачите, від вашого попереднього спротиву не 
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маєте ніякої користі, якщо ж не поклонитесь, буду вас мучи-
ти і серед мук помрете». Святі відповіли: «Ми є християни, 
як вже не раз тобі казали, і смерті не боїмося. Ніхто не 
зможе нас переконати, щоб ми віддали шану і поклони-
лися нечистим ідолам». Правитель сказав: «Чи хочете того, 
чи ні, мусите послухати імператорського наказу». І наказав їх 
нещадно бити сукуватим залізом і сухими жилами. Коли їх били, 
святі мученики, піднявши очі свої до неба, в один голос візвали, 
кажучи: «Зглянься над нами, Господи Боже наш, поможи Своїм 
рабам і дай силу перетерпіти ці муки!». Це чуючи, суддя наказав 
їх бити ще жорстокіше. І били їх багато слуг напереміну, так, що 
й нутрощі їх було видно. Святі, хоч і зносили тяжкі муки, були 
обличчям веселі і світлі, так що всі, хто дивилися на них, диву-
вались їхньому терпінню і мужності.

Після биття правитель до них сказав: «Принесіть жертви бо-
гам і відпущу вас». Святі ж мовчали і молилися в своєму серці. 
Розгнівався на це намісник і наказав розжарити залізні рожна 
та припікати мученикам плечі, а оцтом, змішаним зі сіллю, по-
ливати їхні рани і обтирати гострою волосяницею. Тоді Христові 
страстотерпці, поглянувши на небо, молилися: «Господи, Боже 
наш, Ти врятував Даниїла від левів, Мойсея вберіг від фараонових 
рук, св. Теклю захистив від вогню і звірів. Ти дав повну перемогу 
Своїм любим рабам над Твоїми ворогами. Ти послав Свого Єди-
нородного Сина, Ісуса Христа, який створив небо, землю і безліч 
зір та всім їм дав імена. Своєю смертю Він переміг гріх і диявола 
та відчинив нам двері до Свого Небесного Царства. Дай нам по 
цих муках його успадкувати, щоб там, разом з усіма святими, 
прославляти Твоє святе Ім’я. Дякуємо Тобі за ці терпіння, які з 
любові до Тебе переносимо. Просимо і молимо: почуй нас і спаси 
нас, бо Твоя слава навіки. Амінь».

Коли вони закінчили молитву, намісник ще більше розлю-
тився. Він наказав підвісити мучеників і обдирати їх залізними 
кігтями. Кров текла, як ріка, проте святі анітрохи не знемагали 
в тих муках і не були ними переможені, бо Бог їх скріплював, 
подаючи їм силу. Фортунатіан сказав до мучеників: «Чи пере-
конали вас муки відступити від вашого безумства? Чи, може, 
хочете надалі перебувати у вашому нечесті?». Святі ж нічого 
не відповідали. Тоді намісник з люттю крикнув: «До вас звер-
таюся, нечестивці!». А святі, поглянувши на небо, промовили: 
«Всемогутній Боже, Ти колись спалив вогнем Содом і Гомору за 
їхнє беззаконня. І сьогодні, задля Твоєї істини, зруйнуй нечистих 
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богів та цей поганський храм». Після цих слів святі мученики зро-
били на собі хресне знамення і дмухнули на капище — і одразу 
всі ідоли у храмі з великим гуркотом попадали і порозсипалися 
в порох. Тоді сказали до правителя: «Чи бачиш своїх богів? Де 
сьогодні їхня сила і міць? Чи змогли вони собі допомогти?». А 
через короткий час впав і сам храм, зруйнувавшись до основ. 
Беззаконний суддя сильно розлютився через зруйнування храму 
і богів та наказав посікти мучеників мечем. Коли святі почули на 
себе цей смертний вирок, зраділи і прославили Бога. З веселістю 
пішли вони на місце страти, а коли до нього дійшли, схилили 
коліна і, з любові до Ісуса, радо простягнули свої шиї під меч. 
Благовірні мужі взяли їхні святі тіла і чесно поховали.

Після вбивства тих святих мучеників намісник Фортунатіан 
наказав привести до себе Терентія, Африкана, Максима і Пом-
пея. Поставивши їх перед собою, сказав до них: «Принесіть жер-
тви богам, а якщо не принесете, то загинете, і ніхто не зможе 
вас вибавити з моїх рук». Святі відповіли: «Ми — християни, як 
багато разів вже казали, і всю нашу надію покладаємо на 
Христа. Демонам не поклонимося і богам твоїм служити 
не будемо. Ми твоїх погроз не боїмося. Накладай на нас 
муки, які хочеш. Віримо нашому Богові, що тебе перемо-
жемо, як же диявола переміг Христос, який укріплює нас, 
щоб ми перемогли твій злий задум». Намісник знову звелів 
відвести святих мучеників до темниці. Він наказав накласти на 
їхні шиї важке залізо, а руки і ноги зв’язати залізними путами. 
На землі повелів постелити гострі тризубці і покласти на них 
мучеників. І не допустив нікому з християн заходити до них, 
щоб не принесли їм їжі.

Коли святі перебували у таких муках і молилися до Бога, опів-
ночі в темниці засяяло світло і перед ними став Господній ангел. 
Він сказав до них: «Терентію, Африкане, Максиме і Помпею, 
раби Всевишнього Бога, встаньте та укріпіть ваші тіла». Коли 
це сказав, торкнувся їхніх залізних кайданів і вони одразу роз-
бились та поспадали. Тоді перед мучениками з’явилася небесна 
їжа. Ангел сказав: «Відпочиньте від мук і прийміть їжу, яку 
послав вам Христос». Святі, віддавши Богові подяку, підкріпи-
лися. Сторожа, побачивши в темниці світло, увійшла всередину 
і узріла святих мучеників, які раділи й веселилися, та сповісти-
ла про те правителю. Той наказав зранку вивести мучеників і 
поставити перед собою. Коли святі стали перед Фортунатіаном, 
він промовив: «Чи не навчили вас муки відступити від вашого 
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безумства і приступити до богів, щоб їм поклонитись?». Святий 
Терентій відповів: «Для нас і для всіх, хто любить Бога, було 
би безумством відректися Ісуса Христа і поклонитися 
бісам, яким ти поклоняєшся». Розгніваний такими словами, 
Фортунатіан наказав повісити мучеників на катівні і залізними 
кігтями обдирати їхні ребра. Коли так мучили святих, вони мо-
лилися до Бога, кажучи: «Ісусе Христе, Сину Божий, Світло 
християн, наша найпевніша Надіє, будь з нами і поможи 
нам, не осором нас, що страждаємо ради Твого святого 
Імені». Коли вони так молилися, біль їхній зменшився, бо Господь 
його полегшив.

Намісник наказав їх знову вкинути до темниці.Потім він скли-
кав до себе чарівників, які вміли зачаровувати звірів і гадів, та 
повелів, щоб своїми чарами зібрали отруйних змій і замкнули 
їх у темниці з мучениками. Вони виконали наказане, але гади, 
повзаючи при ногах святих, не торкалися нікого з них і зовсім 
їм не шкодили. Мученики ж, співаючи, славили Бога. Так святі 
сиділи три дні і три ночі зі зміями в темниці. На четверту добу 
Фортунатіан послав довідатися, чи заморили змії мучеників. Коли 
посланці наблизилися до дверей темниці, то почули святих в’яз-
нів, які співали і славили Бога. Захотівши точніше довідатися, 
що відбувається у в’язниці, зайшли на верх і розкрили покрівлю. 
Тоді побачили святих, що сиділи, та Божого ангела, який стояв 
і не давав гадам наблизитися до мучеників. Слуги вжахнулися 
і побігли до правителя, щоб це йому сповістити. Почувши це, 
Фортунатіан наказав заклиначам, щоб забрали змій з темни-
ці, а мучеників привели до нього. Коли чарівники прийшли до 
в’язниці і, як звично, говорили свої заклинання, змії їх зовсім 
не слухали, а коли відчинилися двері, усі гади з великою люттю 
кинулися на них і покусали до смерті. Та й інших людей, які там 
були, покусали, а потім розповзлися. Після цього святих страсто-
терпців знову привели до Фортунатіана. Бачивши їх нітрохи не 
ушкодженими, правитель розгнівався і засудив їх на посічення 
мечем. Святі, почувши цей вирок, сильно зраділи і, йдучи на 
смерть, весело співали і славили Бога. Після їхньої страти побожні 
мужі поховали їхні святі тіла. Сталось це близько 250 року.
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СВЯТИЙ ЦЕЛЕСТИН, ПАПА РИМСЬКИЙ

Святий Целестин був римляни-
ном. Папою він став у 422 році, 
після смерті Боніфатія І. Як голова 
Христової Церкви, Целестин дбав 
про її єдність, передусім тим, що 
ретельно обороняв спасительну 
віру перед єретиками. У ті часи на 
Заході поширювалось фальшиве 
вчення пелагіян, а Східну Церкву 
бентежив царгородський патрі-
арх-відступник Несторій. Британ-
ський монах Пелагій та його послі-
довники заперечували реальність 
первородного гріха з його наслід-
ками і стверджували, що людина 
може спастися своїми силами без 
Божої ласки, живучи аскетично та 
чеснотливо. Тому папа Целестин 
вислав до Англії святих єпископів 
Германа і Лупа, щоб укріпити като-

ликів у правовір’ї. У 430 році він скликав помісний Собор у Римі, 
на якому було досліджено і засуджено вчення Несторія як єре-
тичне. Однак відступник не відрікся своїх фальшивих поглядів, 
через що 431 року було скликано ІІІ Вселенський Собор в Ефесі. 
Очолювали його двоє посланців римського єпископа. Святі Отці 
підтвердили засудження Несторія і торжественно проголосили 
науку Церкви, що у Христі є дві природи, з’єднані в одній Божій 
Особі, та що Діві Марії справді належить титул Богородиці.

Папа Целестин також намагався поширити світло Євангелія 
між поганами і відправив до Ірландії першого єпископа Палла-
дія. Отак піклувався про Божий виноградник істинний пастир, 
блаженний Целестин, аж до своєї кончини у 432 році.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АНТИПА,
ЄПИСКОП ПЕРГАМСЬКИЙ

«Знаю, де мешкаєш — там, де 
трон сатани, і держиш Ім’я Моє, 
і не зрікся віри Моєї і в дні, у які 
Антипа — свідок Мій вірний, був 
убитий у вас, де мешкає сатана» 
(Об. 2, 13). Так каже Господь Ісус 
у книзі Одкровення про св. Анти-
па. Був він учнем ап. Івана Бо-
гослова, який згодом поставив 
його єпископом міста Пергама. 
Там своєю ревною працею він ба-
гатьох поган привів до Христа, 
проганяючи світлом правдивої 
віри пітьму ідолопоклонства. Де-
мони, яких погани вшановували 
як богів, не могли далі залиша-
тися у місті і втікали. У снах вони являлися жерцям та скаржи-
лись, кажучи: «Ваших жертв ми не приймаємо, ні їхнього запаху 
не вдихаємо, бо єпископ християнський Антипа проганяє нас». 
Тоді язичники з гнівом накинулися на святого і повели його до 
начальника міста. Це було в часи жорстокого переслідування 
християн за імператора Доміціана (81–96). Ігемон змушував 
святителя принести жертви ідолам. На це він відповів: «Знай, 
що я християнин і царським законам, безумним та не-
честивим, покорятися не буду!». Далі Антипа продовжував 
говорити проти ідолів: «Якщо самі ваші боги, яких ви назива-
єте володарями всесвіту та своїми охоронцями, визнають 
себе переможеними від однієї людини й осоромлені мусять 
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тікати, то як можуть допомогти вашому місту чи виз-
волити вас з якоїсь біди? Отже, хоч би нині відступіть 
від своєї зваби та повірте в Ісуса Христа, Який зійшов 
з небес, щоб спасти людський рід і знову прийде судити 
всіх, віддаючи кожному за його ділами — або почесть, 
або кару». Коли святець це сказав, схопили його нечестивці та 
повели до храму Артеміди. Там був мідний віл, під яким погани 

розклали вогонь, а коли мідь 
розпеклась до червона, кинули 
мученика усередину. Терпля-
чи невимовні муки, він взивав 
до Бога, кажучи: «Дякую Тобі, 
Господи, за все Твоє добро, що 
Ти рятуєш тих, які уповають 
на Тебе. Сподоби мене знайти 
благодать у Твого Сина, щоб я 
став достойним перебувати 
серед тих, що постраждали за 
Його святе Ім’я. Однак прошу 
Тебе не тільки за себе, але й 
за тих, що будуть після мене. 
Дай їм свою милість, щоб всі 
люди прославляли Твоє святе 
Ім’я. Хай сила святого хреста 
тепер переможе силу гріха й 

диявола в мені та цілому людстві. Ісусе з Тобою я розп’ятий!». 
Так молячись, блаженний Антип віддав свою душу Небесному 
Отцю. Це сталося приблизно 92 року. Останки його святих мощей 
християни чесно поховали. З них витікало миро, яке оздоровляло 
хворих. У старих молитвословах зазначено про мученика Антипа, 
що він має благодать у Бога зцілювати зубний біль.

СВЯТА ДЖЕММА

Свята Джемма народилась 12 березня 1878 року в італійсько-
му селищі Камільяно поблизу міста Капаннорі в провінції Лукка. 
Її батьки, аптекар Енріко Ґальґані та його дружина Аврелія, мали 
восьмеро дітей, яким старалися дати якнайкраще християнське 
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виховання. Особливо матір була 
для своїх діточок прикладом свя-
тості й побожності, тому що сама 
жила життям відданості Ісусу. 
Вона щодня причащалася і багато 
молилася. Мати пояснювала дітям, 
яким великим злом є гріх, пока-
зувала на марність земних речей 
та справжнє щастя, яке походить 
з досконалої злуки душі з Богом. 
Беручи маленьку ручку Джемми в 
свою, вона торкалась нею розп’ят-
тя, кажучи: «Поглянь на ту Голову, 
увінчану терням з любові до тебе. 
Торкнися рук, жорстоко прибитих 
цвяхами, а також Його ніг. Приглянься до жахливої рани в Його 
боці, з якої виплила Кров й вода». Тоді серце малої Джемми розпа-
лювалось любов’ю до Спасителя, і вона взивала: «Дай мені, мамо, 
дай мені Ісуса!». Однак Аврелія тяжко занедужала, її життя на-
близилось до смерті. Доки ще могла ходити, то щодня приходила 
до церкви на Службу Божу. Останні слова святої жінки були: «Я 
охоче жертвую своє життя Богові за ласку знову побачити своїх 
восьмеро дітей біля себе в раю».

Після смерті дружини батько послав Джемму до школи. У 
ті часи діти до 12 років не могли приступати до Святого При-
частя. Коли Джеммі було дев’ять років, вона так сильно бажала 
прийняти Ісуса до свого серця, що вмерла б від смутку, якби їй 
не дозволили причаститися. Врешті, завдяки клопотанню от-
ця-пароха, вона одержала бажаний дозвіл. Тоді свята пішла до 
сестер-монахинь, де десять днів готувалася до першої зустрічі з 
Христом. Джемма любила молитву. Вернувшись після навчання 
додому, вона насамперед спішила до своєї кімнатки, де навко-
лішках проказувала цілу вервицю з 15 таїнствами. Крім того, 
часто ночами благала Господа, щоб беріг її душу від гріха, світу 
та диявольських спокус. Кожний день вона старалась освятити 
живою вірою і ділами любові.

Господь Ісус покликав Джемму, щоб разом з Ним вона брала 
участь у Його стражданнях, і таким чином допомагала Йому 
спасати душі. Якось вона молилася під хрестом і усвідомила, 
що Ісус поклав їй на голову терновий вінець. Тоді свята глибоко 
усвідомила що таке гріх, наскільки дорогоцінна людська душа і, 
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яка безмежна любов Господа, який нас відкупив. З другого боку 
вона усвідомлювала реальність Божої справедливості, яка вима-
гає надолуження за скоєні людьми беззаконня. Джемма забажала 
перемінитися в розп’ятого Ісуса, тому повністю зрікалася своєї 
волі, намагаючись досконало з’єднатися з Божою волею. З того 
часу вона спокійно терпіла вбогість, непорозуміння, насмішки 
й зневаги.

Одного дня після Святого Причастя Ісус дав Джеммі пізнати, 
що вона матиме багато терпінь, сказавши їй: «Доню, Я потребую 
сильних і відважних душ, що не бояться бути жертвами Божої 
справедливості мого Отця, щоб винагородити за людські зневаги 
та покутувати за численних грішників, впертих та затверді-
лих у своїх гріхах. О, якби Я міг описати тобі гнів Мого Отця на 
цей безбожний світ! Ніщо не може втримати Його руку, Він 
готує велику кару для всього світу». Джемма зрозуміла значен-
ня Христових слів і відповіла на них всією силою своєї любові: 
«Дорогий Ісусе, я пожертвую себе. Нема такої муки, якої 
я б не хотіла перетерпіти задля Тебе. Я пролила б всю 
свою кров, щоб сподобатися твоєму Пресвятому Серцю 
та стримати грішників від образи Тебе». Після цього вона 
лягла хрестом на землю і сказала: «Ісусе, я твоя жертва! Моє 
життя в Твоїх руках. Нехай у всьому діється Твоя воля».

І невдовзі прийшло терпіння. Її батько збанкрутував, зане-
дужав і помер. За борги довелося віддати все, що було в домі. 
Джемма витягла з кишені навіть дві останні ліри. Вона зали-
шилася зі своїми братами і сестрами в пустій хаті без батька 
й матері і без засобів для життя. Після похорону батька багата 
тітка забрала Джемму до себе. Однак там вона не почувала себе 
щасливою. Рідня не розуміла її духовності, тому часто насміха-
лася з неї. Одного дня, коли Джемма звернула братові увагу, 
що він поводиться погано, він так сильно вдарив її в лице, що 
підбив дівчині око.

Родина хотіла, щоб дівчина вийшла заміж. Стривожена цим, 
вона звернулася за порятунком до Ісуса. І Він скоро вислухав 
свою вірну слугу. Несподівано Джемма тяжко занедужала та 
вернулася додому. Її стан здоров’я погіршувався. Спочатку вона 
цілком опухла, з голови їй повипадало усе волосся, а вкінці па-
раліч прикував її до ліжка. Лікарі пробували різні ліки, але це 
все завдавало святій лише більші болі. Коли вже не могла навіть 
ворухнутися, то мовчала, терпіла і молилася. Під час хвороби 
свята весь час звертала свій погляд до Господнього хреста. Міс-
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цеві сестри-монахині приходили до неї, щоб підбадьорити її. 
Щоразу вони брали з собою молодих послушниць, щоб вчились 
від Джемми терпіти з любові до Ісуса. У цей час вона склала обіт 
чистоти. Вона ревно молилася і Бог зробив чудо — вона встала 
з ліжка здоровою.

Її найбільшим бажанням було вступити в монастир, однак 
через слабке здоров’я не дозволили їй це зробити. Вона пробувала 
жити в монастирі, але вже після двадцяти днів мусіла вернутися 
додому. Це було для неї надзвичайно тяжко, проте вона покори-
лася Ісусовій волі та знову почала служити своїм молодшим бра-
там і сестрам. Часто Джемма мусіла переносити тяжкі медичні 
процедури. Якось було треба прочистити частину кості. Свята 
піддалася цій прикрій операції без наркозу. У нестерпних болях 
з її уст тільки один раз вирвалося тихе зітхання. Тоді, глянувши 
на хрест, вона поновила свої сили та попросила прощення за 
свою слабкість. Коли Джемма вдивлялася в розп’ятого Спасителя, 
то сердечно бажала терпіти задля Нього. Деколи сам Ісус давав 
знати їй, за кого вона повинна молитися.

Якось святу навідав отець Джермано, її духовний провідник. 
Ввійшовши у кімнату дівчини, він побачив, як вона голосно 
взиває до Бога за навернення одної закам’янілої грішниці, яку 
Джемма намагалась привести до покаяння розмовами та ли-
стами, однак безрезультатно. Раптом хтось постукав у двері. Це 
була та жінка. Клякнувши перед отцем, вона попросила, щоб 
він її висповідав.

Коли свята зустрічала якусь людину у тяжкому грісі, то відразу 
пізнавала нещасний стан душі цієї особи і це її дуже засмучувало. 
Часто, згадавши, якою великою зневагою Бога є гріх, з її очей 
лилися сльози. 8 червня 1899 року Джеммі з’явився Господь Ісус 
і залишив їй на серці, руках та ногах свої святі рани-стигми. 
Вони були видимі для всіх, кривавили кожної ночі з четверга на 
п’ятницю аж до третьої години дня, коли Ісус помер на хресті. 
Цей час свята проводила у глибокій мовчанці та у роздумах про 
Христову муку. Господь наділив св. Джемму надзвичайними 
ласками. Вона часто переживала духовні піднесення, бачила 
Пресвяту Богородицю та Її Сина.

Особливо ревно раба Божа молилась і приносила жертви за 
бідні душі в чистилищі. Це рятування душ було Ісусові таке 
миле, що Він кілька разів показав своїй обручниці душі, які у 
славі переходили з чистилища до неба. Свята також не забувала 
заступатись за духовних пастирів, щоб через них Господь спас 
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багато людей. Вона добре розуміла, що священники теж потре-
бують Божої ласки, щоб бути святими. Цю благодать для них 
Джемма випрошувала, жертвуючи Ісусові свої терпіння, і цим 
дала прегарний приклад усім християнам.

За десять місяців до смерті, починаючи з дня свята Зіслання 
Святого Духа 1902 року, свята жила тільки самою Євхаристією. 
Передсмертні муки тривали у неї декілька місяців. У Великий 
Четвер приятелька, що піклувалась про неї, хотіла відійти трохи 
на спочинок, але Джемма затримала її, кажучи: «Не залишай 
мене, поки я не буду прибита до хреста. Я маю бути розп’ята з 
Ісусом. Господь сказав мені, що всі Його діти мають умер-
ти розп’яті». Опісля вона перебувала в духовному піднесенні і 
з хрестоподібно розпростертими руками довго лежала на смерт-
ному ліжку. Так було аж до Великої Суботи. Тоді, близько восьмої 
години вечора, Джемма прийняла святу Тайну Єлеопомазання. 
Опісля сказала: «Ісусе, Ти бачиш, що я вже не маю сил і не можу 
більше витримати. Якщо це згідно з Твоєю волею, забери мене». 
Потім подивилася на образ Пресвятої Богородиці і промовила: 
«Мати, передаю свою душу в Твої руки. Проси Ісуса, щоб був ми-
лосердний до мене». Священник приніс Джеммі святе Причастя. 
Через півгодини, як вона востаннє прийняла найдорожчого Ісуса, 
Джемма легенько схилила на правий бік свою голову і віддала 
Господеві свою душу. Сталося це 11 квітня 1903 року.
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СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ, ЄПИСКОП ПАРІЙСЬКИЙ

За Геллеспонтом у Мізії було місто Парія. Єпископом там був 
чоловік незвичайної святості на ім’я Василій. У часи візантій-
ського імператора-іконоборця Лева Вірменина (717–741), який 
переслідував християн за вшанування святих ікон, преподобний 
Василій багато натерпівся за вірність правдивій Христовій вірі. 
Ні кайдани, ні бичування, ні заслання не змусили його зректися 
правдивої віри. Вірний святій правді і збагачений заслугами 
ісповідника, св. Василій помер 728 року.

ПРЕПОДОБНА АТАНАСІЯ ІГУМЕНЯ

Свята Атанасія походила з побожної християнської сім’ї. Її 
батько називався Микита, а матір Марія. Жили вони на острові 
Егіна1 в Греції. Маючи 7 років, Атанасія з радістю читала Святе 
Письмо і за короткий час вивчила напам’ять Псалтир. Одного 
дня вона сиділа наодинці і ткала полотно. Раптом побачила світлу 
зірку, яка сходила з неба. Та зірка наблизилась до неї, освітила її 
своїм світлом та зникла. З того часу Атанасія зненавиділа мар-
ноту цього світу і захотіла вступити в монастир. Проте батьки не 
дозволили їй здійснити це сильне прагнення, а змусили молоду 
Атанасію вийти заміж.

Через 16 днів після шлюбу Атанасія раптово овдовіла. Варвари 
нападали на той край, і її чоловік був змушений піти на війну, де 
і загинув. Після смерті чоловіка свята знову хотіла вступити до 
монастиря, але не встигла це зробити, бо цар видав наказ, щоб 

1 Острів у Саронській затоці Егейського моря.
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дівиць і молодих вдів віддавали за 
царських зброєносців. І знову бать-
ки її переконали вийти заміж за ін-
шого чоловіка. Хоча так сталося, 
Атанасія не переставала турбува-
тися про спасіння своєї душі. Вона 
постійно молилася, співала псалми, 
читала Боже слово і побожні книги. 
Погорджувала світськими насоло-
дами і не турбувалася про дочасні 
блага, але завжди впокорялася пе-
ред іншими й служила їм. За це її 
дуже любили домашні й сусіди. До 
вбогих св. Атанасія була така мило-
сердна, що хоч в її домі було багато 
дорогоцінностей, проте й того не 
вистачало на роздавання. Вдовам, 

сиротам і всім нужденним щедро подавала потрібне до життя. У 
неділі й свята Атанасія збирала в своєму домі сусідніх жінок, чи-
тала їм Святе Письмо і навчала їх Божого страху та любові до Бога 
і ближніх. Так, служачи Господу, через деякий час переконала 
свого чоловіка відректися світу і вступити до монастиря. Він, за її 
настановами, вступив до одного чоловічого монастиря. Прожив-
ши там для Господа решту життя, віддав свою душу в Його руки.

Свята Атанасія знайшла декількох жінок, які також горіли 
духом і хотіли жити в монастирі, й разом з ними відійшла до 
пустинного місця. Там вони прийняли постриг від одного старця 
і служили Богові молитвою та постом. Через 4 роки сестри пе-
реконали Атанасію стати їхньою ігуменею. Хоч вони і називали 
її настоятелькою, проте свята мала себе за останню, зберігаючи 
Господнє слово: «Але як хтось хотів би у вас бути великий, нехай 
буде вам слуга» (Мт. 20, 26). Вона упокорювалась перед іншими 
і старалася радше послужити сестрам, аніж щоб вони служили 
їй. Ревно молилася, співала псалми і багато розважала про Божі 
речі. Як минуло 4 роки, відколи була поставлена ігуменею, ви-
рішила переселитися зі сестрами на інше пустинне безмовне 
місце, щоб могти легше працювати для Бога. Сестри разом з 
Атанасією, шукаючи того місця, за Божим промислом, зустріли 
одного старого монаха на ім’я Матей. Він показав їм одне місце, 
куди б вони могли переселитися. Це було біля церкви святого 
первомученика Стефана, на одній горі на Егейському острові. 
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Коли св. Атанасія побачила те місце, сказала: «Я це місце бачила 
внутрішніми очима давно і думаю, що тут житимемо, доки не 
помремо». Там преподобний Матей, за благословенням єпископа 
того краю, влаштував для неї та сестер помешкання.

Коли одного разу свята ігуменя молилася до Господа, звівши очі 
до неба, то побачила світлу хмару, з якої виходило сонячне промін-
ня, і посеред неї чоловіка у великому сяйві. Здивувалася і говорила 
про себе: «Хто цього святого мужа так прикрасив? Яка чеснота 
зробила його таким світлим?». Коли так собі думала, то почула 
голос: «Цього чоловіка, якого бачиш, так прикрасили смирення і 
покора. Хай буде тобі відомо, що й ти так само просвітишся за 
смирення і покору». Від того часу св. Атанасія почала ще ревніше 
вправлятися в покорі, так що в ній навіть сліду гніву й величі не було.

Бог наділив свою вірну рабу даром чудотворення. Одного 
разу, коли вона розважала про Ісуса Христа, прийшов чоловік, 
який був дуже хворий на очі, і просив її, щоб помолилась за нього 
до Бога. Атанасія, втішаючи його, з покорою сказала: «І я тер-
плю таку хворобу очей, терпи й ти, а Бог тобі допоможе». Але 
він не хотів піти, а з вірою просив помолитись за оздоровлення. 
Тоді преподобна помолилася за нього і сказала: «Господь наш Ісус 
Христос, який зцілив сліпого від народження, хай дасть тобі, 
брате, повне зцілення». І зразу той чоловік став цілком здоровий. 
Тоді чутка про неї розійшлася по всьому краю і багато людей 
приходили до неї та, за її молитвами, отримували зцілення.

При церкві св. Стефана преподобна Атанасія збудувала ще 
3 церкви. Одну — на честь Пречистої Діви Марії, другу — св. Іва-
на Предтечі, а третю — святителя Миколая. Найбільше прикраси-
ла церкву Богородиці, бо мала до Матері Божої велику любов. Але 
через те, що люди надокучали їй і хвалили її, дуже сумувала і ду-
мала, де б сховатися від них. Тому одного дня взяла з собою двох 
сестер, Марину і Євпраксію, та втекла з ними до Константино-
поля. Там поселилася в одному жіночому монастирі, де прожила 
7 років. Проте і там Бог прославив свою рабу, бо через її молитви 
з людей виходили демони й хворі отримували зцілення. Через 
деякий час довідалися про неї її сестри з Егейського монастиря і, 
прийшовши, просили її повернутися. Сама ж Атанасія теж бачи-
ла видіння, яке переконало її піти назад. Вона сказала до сестер 
Марини і Євпраксії: «Час нам повертатися на своє місце, бо я 
бачила у видінні відчинену церкву Пречистої Богоматері, і Марія 
веліла нам, щоб ми увійшли до неї». Тоді вони повернулись до 
свого монастиря, де за декілька днів Атанасія важко захворіла.
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Бог у видінні відкрив св. Атанасії, що за короткий час пере-
ставиться до Нього. Тому вона постійно молилася, а сестрам, 
що сиділи біля неї, нічого не говорила, окрім того: «Співайте 
сестри, співайте і весь час хваліть Бога, щоб Він був ми-
лосердний до нас, грішних». Коли настав 12 день після видін-
ня, преподобна сказала: «Поможіть мені, знеможеній, йдіть до 
церкви і закінчіть Псалтир, бо я вже не можу докінчити, зовсім 
виснажилась моя сила». Сестри послухали і пішли до церкви, а 
потім повернулися до святої й, бачачи, що ігуменя вже скоро 
помре, почали плакати та просити її про останню молитву. Вона 
помолилася за всіх і сказала: «Сестри мої, ось у цей день про-
щаємося, але в майбутньому віці знову нас Бог з’єднає. Нехай 
Господь дасть вам єдність та мир, і нехай наповнить вас всіма 
благами». А через те, що наближалось свято Успіння Пресвятої 
Богородиці, Атанасія сказала сестрам: «Вважайте, не забудьте 
чогось з того, що належить до празника. Убогим, сиротам і 
вдовам зробіть гостину, а після Божественної Літургії віддайте 
землі моє убоге тіло». Це сказавши, закрила свої очі і віддала 
Богові свою душу. Так в день Успіння Пресвятої Богородиці 
сестри поховали тіло своєї ігумені.

Перед смертю св. Атанасія заповіла сестрам, щоб 40 днів після 
її смерті ставили їжу для вбогих. Проте сестри це робили тільки 
9 днів. Тоді преподобна з’явилася їм і сказала: «Чому пересту-
пили мою заповідь? Нехай вам буде відомо, що молитви і мило-
стиня, які жертвуються за душу померлого, випрошують в Бога 
милості для його душі. І якщо душа перебуває в Чистилищі, то 
потім, за тими молитвами, виходить звідти або отримує менші 
кари. А якщо перебуває в Небі, то випрошує в Бога ласки для 
тих, які за неї моляться». Коли це сказала, то стала невидима.

Як минув рік після смерті св. Атанасії і надійшли дні її пам’яті, 
прийшли до її гробу два священники й привели зі собою жінку, 
яку мучило багато злих духів. Вони витягнули ковчег з мощами 
преподобної і хотіли його відкрити. Тієї миті демони вийшли з тої 
жінки й вона стала здорова. З ковчегу виходив дуже приємний 
запах, а коли його відкрили, побачили нетлінне тіло св. Атанасії, 
яке виточувало миро. Тому вирішили не класти святі мощі зно-
ву в землю, але поставити їх відкрито в церкві. Через них Бог 
робив багато чудес.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ АМФІЯН ТА ЕДЕСІЙ

Святі мученики Амфіян і 
Едесій братами по крові були, 
від батька одного народжені в 
еллінському нечесті. Батьків-
щиною їхньою був град Пата-
ра у Ликійському краю. Звідти 
батьки послали їх у Верит1 на 
навчання філософії, де вони 
чесно, покірно і цнотливо юні 
дні свої проводили, на подив 
усім були життям непорочні, 
бо властиві юним звичаї від-
кидали, чесним старцям упо-
дібнювалися, наслідуючи їхнє 
чисте життя. Через те не втра-
тили Божої благодаті, засія-
ло-бо в серцях їхніх світло розуміння істини, і почали бачити 
блуд ідолопоклонників, пізнавати праведний шлях благочестя 
християнського і бажали досконаліше довідатися про Господа 
нашого Ісуса Христа, істинного Бога, і Його рабами стати. Коли 
повернулися з Вериту додому, побачили, що батько їхній, який 
старійшиною був у Патарському граді, еллінського нечестя не 
покидає, і всі родичі також не хочуть з пітьми ідолобісся збу-
дитися. Тож, не бажаючи з нечестивими спілки мати і жити в 
грішних селах, таємно від своїх пішли, покинувши батька, дім, 
маєтки і всі життєві насолоди Христа ради. І, Духом Божим 
ведені, прийшли в Кесарію, град Палестинський. Там знайш-
ли богоугодного християнського пресвітера св. Памфіла, який 
згодом став Христовим мучеником, і віддалися йому на науку 
мудрості Божої.

У той час Максимін гонив Христову Церкву. І було збентеження 
велике у всіх східних краях, бо всюди вбивали рабів Христових.

Святий Амфіян був мужнім юнаком. Він пішов у нечистий 
ідольський храм, в якому Урван-ігемон у той час приносив ідо-
лам жертву. Без страху до нього підійшовши, стримав правицю 
його з жертвою і сміливо, голосно, з божественною владою пере-
конував його, щоб зупинився в такому блуді, щоб бісів й ідолів, 

1 Сучасне місто Бейрут, столиця Лівану.
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людськими руками зроблених, щоб не боготворив, зневажаючи 
єдиного істинного Бога. Те його дерзновення багатьох вірних у 
вірі утвердило, невірних же, а найбільше самого ігемона, на гнів 
і лють зрушило. Зразу-бо воїни, що з ігемоном були, наче вівцю 
вовки, схопили його, і незліченні удари в уста, потилицю і по 
цілому тілі завдали, опісля ж на землю жбурнули і топтали нога-
ми. Тоді вкинули його до в’язниці й обклали кайданами. Зранку 
ж вивели на суд, і коли переконував його ігемон до ідольської 
жертви, святий нездоланним і непереможним Христовим воїном 
виявився. За це повішений був і гострим залізним знаряддям 
дертий по цілому тілі аж до кісток, і палицями олов’яними битий 
по лиці, по шиї та ребрах, і не було видно лиця його з-поза ран, 
аж знайомі не впізнавали його, і ребра роздроблені і зламані були. 
Він же не перестав у муках велегласно ісповідувати Ім’я Ісуса 
Христа, наче в чужому тілі страждаючи. Тоді ігемон звелів гли-
бинам морським його передати. Завезли мученика на середину 
безодні і, камінь до нього прив’язавши, вкинули в море. І зразу 
в ту годину закипіло море хвилями, і затряслася земля, і град 
захитався, і всі страхом великим охоплені були. Хвилі ж морські, 
підносячись, тіло мученикове винесли на землю перед ворота-
ми градськими. Сталося те в п’ятницю. Такі великі знамення 
супроводжували страждання і кончину мученика св. Амфіяна.

Після цього взято було й інших християн багато, і Едесія, 
брата Амфіянового. Одних-бо зразу мучили всіляко, а інших на 
копання руди мідної в Палестині засуджували й висилали. Серед 
них же був і св. Едесій. Через якийсь рік заведений був Едесій в 
Олександрію, град Єгипетський, де ж побачив одного разу князя 
Єроклея, що на суді сидів і понад міру на християн лютував, дів 
же, посвячених Богові, і цнотливих жінок християнських без-
соромним блудникам на наругу віддавав. Сповнився ревності 
святий і, перед усіма на князя того кинувшись, вдарив його по 
лиці й на землю кинув, б’ючи рукою і словом докоряючи нече-
стивому судді тому за неправедні суди. Зразу бо ті, що навколо 
стояли, схопили його і мучили, подібно, як брата його Амфіяна, 
і однакову з ним кончину отримав. Після лютих мук втоплений 
був у морі та разом зі св. Амфіяном прийняв від Христа святий 
вінець перемоги.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК АРТЕМОН

За царювання імператора Діо-
клетіана настало велике переслі-
дування вірних. По всій Римській 
імперії були послані намісники, щоб 
змушувати християн приносити 
жертви ідолам, а тих, що не ско-
ряться, жорстоко вбивати. Також 
у місто Лаодикію в Сирії прибув 
комит на ім’я Патрикій. Тамтеш-
ній єпископ, блаженний Сисиній, 
дізнавшись про його прихід, взяв 
священника Артемона й деяких 
інших чоловіків і вночі пішов до 
божниці Артеміди. Там вони по-
розбивали всіх ідолів і спалили їх. 
Повернувшись до церкви, Сисиній 
утверджував вірних, кажучи: «Діти мої, ми чули, що антихрист 
йде у місто й хоче убивати християн. Хай ніщо не відлучить нас 
від Христової любові: ні вогонь, ні меч, ні звірі, ні будь-яка люта 
смерть!». Незадовго після того ввійшов у місто ігемон Патрикій. 
Дізнавшись, що вчинив єпископ з християнами, дуже розлютив-
ся. «Де вони?!», — закричав правитель. Почувши, що вірні зібрані 
у своїй церкві, сів на коня і помчав туди разом з воїнами. Коли 
наблизився до церкви десь на 1 милю, його зненацька охопила 
сильна трясовиця. І так палила Патрикія люта недуга, що він 
впав з коня і не міг навіть поворухнутися. Тоді на ношах понесли 
його додому. «Християни прокляли мене, — казав поганин, — і 
їхній Бог мене мучить». Лікарі по-всякому старалися допомогти 
Патрикію, але нічого не вдавалось. Втративши надію на життя, 
він попросив єпископа Сисинія помолитися за його оздоровлен-
ня. Той відповів: «Якщо повіриш в Господа Ісуса, то позбудешся 
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цієї хвороби». Комит сказав: «Вірую в Нього, хай лише буду зціле-
ний». Блаженний помолився за нього, і той зразу видужав. Однак 
Патрикій не навернувся серцем до Господа, а лише на словах.

Через кілька днів після цих подій ігемон вирушив у Кесарію 
Палестинську. Дорогою зустрів св. Артемона. Довідавшись, що 
він християнин, мучитель зв’язав його кайданами і наказав вести 
за собою. Владика Сисиній, почувши, що пресвітера Артемона 
схоплено, візвав до Бога, кажучи: «Господи, Ісусе Христе, Ти, 
що визволив Даниїла з пащі левів і трьох юнаків з вогняної печі 
вирятував, раба свого Артемона від лукавого Патрикія звільни, 
даючи йому перемогти усі ворожі задуми, та зачисли його до 
лику своїх святих мучеників».

Прибувши у Кесарію, комит наказав привести перед себе 
Артемона. «Пошануй свою старість, — мовив до нього суддя, — 
пожалій свою сивину та принеси жертви богу цього міста, вели-
кому Асклипію». Святий відповів: «16 років я був читцем і читав 
у церкві мого Бога Його слово, 28 літ був дияконом, опісля ж 
33 роки аж донині священником є, наставляючи людей на путь 
спасіння. То чи мав би тепер на старості поклонитися бісові, 
який у німому ідолі перебуває? Але покажи мені свого бога, щоб 
побачити мені його силу». Тоді пішли комит і народ разом зі 
святим до божниці ідола Асклипія. Як вони наближались, біси у 
храмі почали творити великий галас, бо не могли терпіти Хри-
стової сили, що була в мученикові. Тоді погани сказали: «Бачиш, 
яка сила нашого бога! Він нікого не пускає до себе без кадила». 
Святий мовив до Патрикія: «Звели жерцю відчинити, і я ввійду 
без жертви». Ігемон так зробив. Артемон перехрестився і сміли-
во зайшов всередину. Там жило багато змій, які після приходу 
слуги Божого стали нерухомі. Він, помолившись, повелів зміям 
повзти за ним. Люди, побачивши гадів, налякались та почали 
тікати. Але святий вигукнув: «Чому тікаєте? Не бійтеся! Зупи-
ніться і побачите, що силою істинного Бога помруть ці змії». 
Тоді дихнув на них, і вони стали мертві. Народ, бачивши таке 
чудо, навернувся до Христа. Також Віталій, поганський жрець, 
вигукнув: «Великий Бог християнський! Досі я перебував у звабі, 
але нині пізнаю правдивого Бога!». Лише ігемон лишився затятим, 
приписуючи це чудо чарам. Затемнений злобою, він наказав 
розжарити залізну решітку, покласти на неї святого і колоти його 
розпаленими рожнами. У цих муках Артемон молився: «Господи, 
Ісусе Христе, Ти знаєш, що задля Тебе я страждаю. Не 
дозволь, щоб цей нечестивець насміхався з мене, але дай 
мені силу витримати до кінця, щоб ворог мій осоромився. 
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Бо Ти все створив і є Господом всіх, і нема такого, хто міг 
би противитися Тобі. Прошу, поможи мені силою Своєю!». 
Тоді зненацька прибіг олень, який, за Божим наказом, промовив 
людським голосом: «О злочестивий правителю, збагни, що нема 
нічого неможливого в Бога, що може і тваринам дати говорити, 
щоб виявилась Його сила. Знай, що блаженний Артемон скоро 
звільниться, а ти будеш кинений у киплячу смолу, бо відрікся 
Владики всіх і праведного мучиш». Це почувши, кат сповнився 
люті, але водночас чувся засоромленим, тому поспішно відійшов.

Наступного дня Патрикій звелів наповнити смолою великий 
котел і розпалити його, щоб кинути у нього мученика. А коли 
вже все було приготоване, він наблизився, щоб подивитися. Тоді 
два ангели зійшли з неба у подобі орлів, схопили беззаконника і 
кинули у киплячу смолу. Всі присутні від жаху розбіглися, святий 
же лишився сам, прославляючи Бога. На місці, де він молився, 
витекло джерело води, і багато поган, а серед них і Віталій, ко-
лишній жрець, прийняли хрещення від Артемона.

Почув же блаженний Сисиній, що трапилося у Кесарії, і при-
був туди. Навчив тих, які увірували в Христа, святої віри, по-
ставив Віталія єпископом того міста, а деяких інших чоловіків 
висвятив на священників та дияконів.

Тоді св. Артемон вночі почув голос з неба, який казав йому 
йти в Азію до міста Були. Попрощавшись з єпископом та вірни-
ми, він вирушив у дорогу. Прибувши на вказане місце, Божою 
силою творив багато чудес, так що велике число поган просві-
тилося Христовою вірою. Те бачивши, невірні спіймали його та 
відрізали йому голову. І так відійшов святий у небесні оселі, щоб 
отримати вінок перемоги від Ісуса, нашого Бога, якому належить 
слава, честь і поклоніння навіки вічні. Амінь.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ТОМАЇДА

Томаїда народилась в Олександрії, у християнській сім’ї. Коли 
досягла 15-літнього віку, батьки видали її заміж за одного бла-
гочестивого юнака. Жили вони в домі разом з його батьком. 
Той, загорівшись нечистою пристрастю до невістки, лише чекав 
слушної нагоди, щоб вчинити свій лукавий задум. Чоловік святої 
був риболовом. Якось до нього прибули інші ловці і кликали іти з 
ними ловити рибу. Після відходу сина його батько почав намов-



90

ляти Томаїду на гріх. Цнотлива дівчина настрашилася і завзято 
боронилась. Вона благала свого свекра, щоб схаменувся і поки-
нув таке беззаконне бажання, кажучи: «Що робиш, батьку? Чи 
не боїшся Бога? Чи не соромишся своєї сивини? Перехрестись та 
відійди, бо це діло диявольське!». Але він, розпалюваний нечистим 
демоном, ще більше змушував святу до своєї злоби. Був же над 
ліжком меч. Діставши його, старець скрикнув: «Якщо не послу-
хаєш мене, ось цим мечем відітну тобі голову!». Свята відповіла: 
«Навіть якщо пошматуєш мене на частини, все одно не вчиню 
такого огидного вчинку!». Тоді нечестивець, сповнившись великої 
люті, вдарив мечем свою невістку і вбив її. Вона відразу передала 
свою душу в Божі руки і отримала вінець мучеництва за святу 
чистоту й цноту, за які боролась аж до крові, бо полюбила більше 
Божий закон, ніж власне життя, бажаючи краще померти, ніж 
прогнівити Бога тяжким гріхом і себе осквернити. Та Божа кара 
відразу наздогнала вбивцю і він осліп. Намагався беззаконник 
відкрити двері та втекти, але не міг знайти їх. Тут інші риболови 
постукали і кликали чоловіка Томаїди піти з ними. «Син мій пішов 
ловити рибу, — сказав старець, — але покажіть мені двері моєї 
хати, бо не можу на них натрапити». Ті, відчинивши, побачи-
ли вбивцю зі закривавленими руками й одягом, що обмацував 
стіни, і на землі мертву жінку. «Що це таке? — з жахом спитали 
вони. — Хто і для чого це зробив?!». Тоді винуватець визнав свій 
злочин, просячи, щоб повели його у претор та передали закон-
ному суду, аби прийняти достойну кару. Також чоловік Тома-
їди повернувся додому і, побачивши, що сталось, дуже плакав 
за своєю дружиною. Батька ж його засудили до страти мечем.

І почали приходити мешканці Олександрії до мощів блаженної 
Томаїди та, дивуючись такому геройству, прославляли святу за 
її цнотливість. Саме у той час в місті був преподобний Даниїл 
Скитський. Він теж пішов разом зі своїм учнем вшанувати святі 
мощі. Потім, прибувши до одного монастиря, отець Даниїл розка-
зав тамтешнім монахам приклад хоробрості блаженної мучениці. 
Тоді наказав братам, щоб взяли тіло св. Томаїди та поховали його 
зі святими отцями. Це обурило декотрих ченців, але преподобний 
заговорив до них: «Та дівчина, яку не хочете сюди принести, є 
матір’ю мені й вам, бо померла за чистоту». І зробили монахи 
за наказом святого. Після того він повернувся у свій скит. Од-
ного дня до нього прийшов монах, якого сильно мучили нечисті 
спокуси. Преподобний Даниїл порадив йому піти у монастир, 
де спочивали мощі св. Томаїди і там просити в Бога звільнення 
молитвами Його раби. Він, вчинивши так, відразу відчув полег-
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шення у своїй боротьбі. І не мав більше той брат ніяких тілесних 
спокус, за що прославляв Бога й лікарку своїх пристрастей, 
блаженну Томаїду. Подібно робили й інші, бентежені нечисти-
ми похотями, та всі отримували визволення молитвами святої.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ВІКТОР ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ1

У той час, коли Діоклетіан, зло-
честивий цар, велике й страшне 
гоніння та муки підняв на хри-
стиян, взяли св. Юрія2 і мучи-
ли сильно. І робив святий чуда 
преславні, які бачивши, багато 
людей в Христа повірили. І зразу 
ті, що увірували, були мучені ру-
ками нечестивих: одних у в’яз-
ницю висилали, інших вогнем 
палили, інших же мечем тяли. З 
них же й ці святі мученики були: 
Віктор, Зотик, Зенон, Акиндин і 
Северіян. Вони, побачивши, що 
св. Юрій, прив’язаний до коле-
са, зовсім не зазнав шкоди, увірували в Господа нашого Ісуса 
Христа — і зразу їм мечем голови стяли.

Коли ж святий великомученик Христовий Юрій далі муче-
ний був, інші три воїни царя Діоклетіана: Христофор, Теона 
й Антонін, які були свідками надзвичайних чудес, що діялися, 
відкинули зброю і свої воїнські пояси та, ставши перед царем, 
визнали Христа. Через те, за наказом ката, веригами їх зв’язали і 
в темницю замкнули. Зранку ж їх вивели, поставили перед судом 
нечестивого царя і примушували відректися Христа. Коли ж не 
покорилися катові, але цілим серцем з’єдналися з істинним Богом 
і Його відкрито прославляли — повісили їх на катівні, тіла їхні 
кігтями залізними обдирали й свічками ребра обпалювали. На 
кінець, бачивши їх непохитними, у вогонь вкинули, і так святі 
Христові мученики віддали своє життя за Христа 303 року.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 18 квітня (1 травня).
2 Його пам’ять вшановуємо 23 квітня (6 травня), див ст. 154



92

СВЯТИЙ МАРТИН ІСПОВІДНИК,
ПАПА РИМСЬКИЙ

Найбільший скарб, який людина 
має на землі, — це істинна віра, яка 
веде до прийняття Ісуса як свого 
Спасителя. У Ньому вона має жит-
тя вічне і тут, на землі, бажає йти 
за Ним і зрікатися пожадливості та 
гордості. Проти цієї спасительної 
віри виступає Божий ворог — дух 
брехні. Першими, які виступили 
проти спасительної віри, що визнає 
Ісуса, були фарисеї, садукеї та то-
дішні релігійні ієрархи, які засудили 
Христа на смерть. Крім фарисеїв, 
це були і ті сини Ізраїля, які не при-
йняли Христового вчення. Іншими 
синами Ізраїля були апостоли, які, 
навпаки, поширювали вчення Хри-

ста. Згодом проти істинної віри виступили погани, які вшано-
вували своїх богів (насправді демонів), а правду про спасіння 
відкидали. Всередині Христової Церкви спасительну віру зни-
щували єретики, які під прикриттям глибшого пояснення віри 
вносили духовну отруту. Єресі виникали вже за часів ап. Павла 
і в наступних століттях. Це були єресі гностицизму, несторіан-
ства, монофізитства. Проти єресей виступали церковні Собори 
у Нікеї, Константинополі, Ефесі.

Найвідомішим з єретиків був священник Арій, який у III сто-
літті виступив із єрессю, що заперечує Христове Божество. Па-
радоксально, але відбувалося це тоді, коли Церква ще пересліду-
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валася і християни проливали кров за віру. Внутрішній розлад 
був ще небезпечнішим, ніж напади ззовні. Проти єресі аріанства 
боролися св. Атанасій1 та св. Василій Великий2. У ІV столітті до 
цієї єресі відпали майже всі східні єпископи.

У VII столітті (636 рік) константинопольський Патріарх Сер-
гій виступив із новою єрессю, яка називалася монотелітством 
(monos = одна, thelos = воля). Твердження, що в Христі була лише 
одна воля, призводило до того, що ставилась під сумнів основна 
правди віри — що Ісус є правдивим чоловіком і правдивим Бо-
гом. Єресь була настільки прихована у цьому філософсько-тео-
логічному формулюванні, що навіть папа Гонорій не усвідомив 
її реальної небезпеки і взяв у ній участь. На єресь вказав монах 
Максим Ісповідник3.

Папа Мартин захищав правовірне вчення від єресі монотеліт-
ства, яку просував і візантійський імператор Констант II (641–668).

Святий Мартин народився в місті Тоді, в Тосканії (Італія). 
Його батько називався Фабрикій. Молодий Мартин відзначався 
великими здібностями, всі провіщали йому добре майбутнє, та 
він шукав найбільшої мудрості — Ісуса Христа, прагнучи служи-
ти лише Йому. Він подався до Риму і тут став дияконом, а потім 
священником. Двічі був папським нунцієм при імператорському 
дворі в Царгороді. А коли помер папа Теодор І (642–649), його 
наступником одноголосно вибрано св. Мартина.

На Сході вже тривалий час ширилася єресь монотелітів. При-
бічником цієї єресі був і імператор Констант, і безбожний зрад-
ник святої Церкви Царгородський патріарх Павло. За намовою 
патріарха Павла цар Констант написав декрет, який проголошу-
вав, що віра монотелітів є єдино-правдивою. Цар розіслав всюди 
свій декрет, наказуючи всім вірити так, як навчають моноте-
літи. А тих, що не погоджувалися з тією єрессю і противилися 
царському велінню, переслідували: одних бичували і вбивали, а 
інших гонили і відправляли на заслання.

Констант послав свій декрет і до новообраного папи Марти-
на, бажаючи, аби папа прийняв його єретичну віру і утвердив 
її. Святий Мартин відкинув цю єресь, кажучи: «Якщо б і цілий 
світ захотів прийняти це єретичне вчення, я не прийму, 
не відступлю від євангельського й апостольського учення і 

1 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 18 (31) січня, ст. 119.
2 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 1 (14) січня, ст. 19.
3 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 21 січня (3 лютого), ст. 137.
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передання святих Отців, навіть за ціну смерті». І послав до 
Царгородського патріарха Павла послів зі своїм листом, просячи 
його, щоби зрікся єресі і не робив розколу. Також просив, щоб 
переконав царя зупинитись і розкаятись у єресі, яку ширить. 
Але патріарх Павло не послухав папи Мартина, а його посланцям 
завдав багато ран і вислав у далекі землі. Тоді папа Мартин, за 
порадою преподобного Максима, скликав до Риму помісний 
Собор, на який прибуло 150 єпископів. На цьому Соборі було 
проголошено анатему на патріарха Павла і засуджено царський 
декрет, яким імператор самовільно втручався в церковні справи, 
забороняючи навіть торкатися тієї теми, чи Ісус Христос мав 
одну, чи дві волі. Святий папа Мартин написав соборне послан-
ня до всіх християн, утверджуючи їх у правовір’ї, викриваючи 
єретичне вчення і наказуючи пильно його остерігатись.

Коли імператор Констант почув про це, сповнився великої 
люті, і послав равеннського екзарха1 Олімпія до Риму, щоб привів 
св. Мартина. Але коли Олімпій прибув до Риму, застав ще поміс-
ний Собор. Побачивши багато єпископів і людей, що зійшлися 
до Риму, не насмілився відкрито взяти папу. Тоді він підкупив 
одного молодого безбожника, щоб той підступно вбив святого. На 
саме Різдво Христове, коли папа Мартин відправляв уночі Служ-
бу Божу в церкві Марії Маджоре, вбивця прийшов до церкви. 
Коли св. Мартин мав причащати людей, він хотів накинутися 
на нього. Але в останню хвилину, за Божим втручанням, вбивця 
осліп! Господь чудом зберіг свого намісника, не давши убивці 
виконати його злобний задум. Бачивши, як сам Господь береже 
свого служителя, Олімпій залишив його і від’їхав на Сицилію, а 
невдовзі загинув там у війні з сарацинами2.

Тоді імператор Констант, якого намовляв патріарх Павло, 
послав іншого намісника до Риму, воєводу Теодора, прозваного 
Каліопою, щоб взяти папу Мартина, наклавши на нього брехливі 
обвинувачення. Прибувши до Риму, Теодор звинуватив св. Мар-
тина в державній зраді, нібито папа уклав союз із сарацинами, 
а також в тому, що він перекручує святу віру, передану від 
апостолів, і зневажає Пресвяту Богородицю. Мартин спросту-
вав всі неправдиві звинувачення, але намісник імператора не 

1 Равеннський екзархат був адміністративною одиницею Візантійської 
імперії в Італії.

2 Сарацини — войовничі арабські племена; після VI століття ця назва 
поширилась на мусульман.



95

слухав його оправдання і у всьому Мартина винуватив, а врешті 
додав і те, що той займає папський уряд незаконно, без дозволу 
імператора. Однієї ночі, коли ніхто не знав, Теодор за допомогою 
війська насильно схопив папу Мартина у його осідку в Римі, по-
садив його на корабель і відправив у вигнання на острів Наксія. 
Це відбулося 653 року.

Цілий рік святого тримали на 
цьому острові у важких умовах, 
морячи голодом. Коли місцевий 
єпископ і люди посилали папі 
якусь поживу, сторожа забирала 
все, докоряючи їм: «Якщо хтось 
із вас милосердиться над ним, 
той є ворогом держави. Бо він є 
єретик і заколотник усього Гре-
ко-Римського царства». Сторожі 
чинили багато прикростей свя-
тому, насміхалися і ганебно об-
ражали. В таких лютих умовах 
святий важко захворів. Але все 
це він терпів заради Господа і 
Його святої Церкви. З цього ост-
рова св. Мартина напівмертвого 
відправили до Візантії, де його знову вкинули до темної в’язниці 
та немилосердно знущалися з нього, хоч він був настільки слаб-
кий, що сам не міг навіть ходити. В одному зі своїх листів він 
написав із в’язниці: «Сьогодні минуло 57 днів з того часу, як мене 
замкнули в темниці. Я повністю обезсилений. Моє тіло зламане. 
Їжі, що мені дають, ледве вистачає для того, щоб лишитися 
живим. Надіюся, що Бог, який знає все, коли забере мене з цього 
світу, приведе моїх переслідувачів до покаяння».

По 93 днях страждання у в’язниці, св. Мартина поставили 
перед судом запроданців. Коли внесли його на ношах, один зі 
старших сенаторів крикнув на нього, наказуючи йому встати. 
І хоч слуги, які його несли, казали, що не може встати, бо дуже 
хворий, однак з гнівом велів йому, аби хоч і хворий, та все таки 
стояв перед ними. Із болем святий піднявся і намагався стати, 
підтримуваний іншими. Тоді прикликали багато підкуплених 
свідків, аби неправдиво свідчили проти нього. Судді веліли, аби 
ті свідки підтвердили свої свідчення присягою на святій Єван-
гелії. Тоді папа став просити суддів: «Іменем Божим молю вас, 
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не дозвольте їм присягати, нехай кажуть, що хочуть, та без 
присяги, а ви робіть зі мною, що хочете, але фальшивою прися-
гою не дозвольте їм погубити свої душі!». Та безбожні все-таки 
свідчили богохульною присягою.

Тоді папу поставили на спеціальне підвищення, на якому чер-
ні завжди показували засуджених. З балкона палацу, який був 
навпроти, імператор добре бачив цей процес. Імператорський 
скарбник Вуколеон вийшов від нього зі смертним вироком. Члени 
сенату — судді, зібралися навколо засудженого мученика. Один 
з них звернувся до папи: «Ти став до боротьби з імператором. 
На що ще сподіваєшся? Ти відступив від Бога, і Бог відступив від 
тебе». Тоді наказав зірвати з папи його папський паллій та інші 
інсигнії його сану. Передав їх префекту і сказав: «Він не гідний 
життя, розірви це на шматки». Потім з папи здерли його верхній 
одяг, а нижню туніку розірвали у багатьох місцях, напів оголив-
ши тіло святого. Судовий чиновник закликав чернь вигукувати 
анатеми на засудженого. Але мало хто з них слухав його. Люди 
були вражені і співчутливо зітхали над мучеником. Кати закували 
його напів нагого в ланцюги і тягли через все місто до в’язниці. 
На чолі походу несли оголений меч, яким мали його вбити. Деякі 
люди глузували зі святого і принижували його. Вони кричали та 
кивали головами: «Де його Бог?! Хто ще дотримується його вчен-
ня?». Інші, однак, не могли стримати сліз і плакали, бачачи, як 
принижують і мучать слугу Божого. Коли вони прийшли в прето-
рій, кати потягнули зв’язаного папу до в’язниці. Святий Мартин 
на сходах спотикався і падав, щоразу сильно вдаряючись, так 
що його тіло було все в кривавих синцях. У в’язниці його кинули 
між злодіїв та інших злочинців, а за годину відвели до холодної 
камери для засуджених на смерть. То була в’язниця Діомеда. З 
ним поводилися настільки жорстоко і так важко поранили йому 
ноги, що сходи в’язниці були залиті кров’ю.

Мартин був уже напівмертвий. Одному папському клірику 
все ж таки дозволили з ним залишитися і послужити йому, але 
під наглядом варти, яка стерегла засуджених на смерть. Коли 
начальник в’язниці зі сторожею вийшли, жінка і дочка тюремно-
го сторожа просунули крізь ґрати покривало для мученика, щоб 
він не замерз. Пізно ввечері там з’явився з їжею посланець від 
головного царського комірника. Він висловив надію: «Дай Боже, 
щоб папа не помер так». І наказав зняти пута з шиї Мартина. 
Папа нічого не сказав, тільки глибоко зітхнув. Він щиро бажав 
лише одного — мученицького кінця свого земного чистилища.
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Другого дня імператор відвідав вмираючого патріарха Павла 
і розповів йому про суд над папою. Павло цим був приголомше-
ний. Він відвернувся від імператора і вигукнув: «Горе мені! Ось 
ще одна моя вина на прийдешньому суді! Хіба це не страшно, що 
так поводяться з найвищими священниками?». Павло упросив 
імператора, щоб скасував вирок смерті. Коли Мартин про це 
дізнався, це його не втішило, бо попереду він не бачив нічого, 
крім тюремних страждань.

Невдовзі після цього патріарх помер. Через вісім днів піс-
ля його смерті Констант послав своїх вельмож в темницю до 
св. Мартина. Одним із них був сановник Домостен. Увійшовши, 
вони сказали: «Імператор говорить тобі: “Дивись, в якій славі ти 
був, а в яке тепер безчестя прийшов. У безчесті тому ніхто тобі 
не винен, лише ти сам”». Святий на це відповів: «Слава і дяка за 
все єдиному безсмертному Цареві. Ось я в руках ваших, робіть 
зі мною, що хочете, як же Бог дав вам. Та знайте, що якщо й на 
частини розшматуєте мене, до Константинопольської Церкви, 
допоки вона перебуває у зловір’ї, не приєднаюся».

Посланці були вражені відвагою ісповідника і повернулися до 
імператора. У темниці святий пробув ще 85 днів. Тоді прийшов 
наказ від імператора, що смертний вирок замінено вигнанням у 
віддалений Таврійський Херсонес1. В Херсонес св. Мартин при-
плив13 травня 655 року. Тут страждав він від холоду і голоду. В 
одному листі папа писав з Херсонесу: «Я дякую Богу, що в своїй 
премудрості дозволяє мені страждати. У цій стороні така 
нужда, що люди говорять про хліб, але не бачать його. Ми не 
тільки відлучені від решти світу, але позбавлені навіть засобів 
до життя. Молю Бога через заступництво св. Петра, щоб зберіг 
усіх християн постійними й непохитними в правдивій вірі. А 
щодо мого немічного тіла, то Бог подбає про нього. Я надіюся на 
Його милосердя, що вже невдовзі закінчу це життя. Але якщо на 
те Божа воля, то з радістю далі страждатиму. Бо вірю, 
що Бог мої страждання оберне в благословення, і дасть 
спасіння для багатьох та перемогу над єрессю».

Так страждав за правду Христовий намісник. Але Бог уже 
готував йому вічну нагороду. 16 вересня 655 року святий папа 
Мартин помер внаслідок перенесених мук. Його поховали в 
церкві Пресвятої Богородиці Влахернської у Херсонесі. Через 
декілька років по смерті святого Бог справді дарував Церкві 

1 Сучасне місто Севастополь.
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перемогу над єрессю. Константинопольський Собор (680–681) 
засудив єресь монотелітизму і проголосив, що Ісус Христос є 
досконалий Бог та чоловік і має дві волі: Божу та людську. На 
Соборі були посмертно виключені з Церкви Константинопольські 
патріархи Сергій, Павло, Пірр і Олександрійський патріарх Кір, 
а також папа Гонорій, оскільки схвалив єресь. Рішення Собору 
підтвердив папа Лев ІІ (681 року).

Невдовзі після смерті св. Мартина його гріб відвідували чис-
ленні паломники, особливо ті, що приїжджали з Греції. Папа 
Григорій II у листі до правителя Лева III Ісавра (717–741) писав, 
що паломники з усього півострова та північної Скіфії приходять 
до гробу блаженного Мартина, щоб молитися тут за зцілення від 
своїх хвороб. Ще 1598 року церковний історик Бароні писав: «До 
сьогодні вшановують пам’ять святого папи Мартина. Греки і 
юрми людей з інших народів приходять до його гробу, щоб отри-
мати тут зцілення». Мощі святого папи Мартина I з часом були 
перевезені з Херсонесу до Константинополя, а потім до Риму, де 
вони донині спочивають в храмі Сан Мартино ай Монті.

Святий мученик
Сава Готський
(див. ст. 100)
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СВЯТІ АРИСТАРХ, ПУД І ТРОФИМ

За правління імператора Нерона ці три святі проповідували 
разом з ап. Павлом Євангеліє і удостоїлися честі, щоб разом з 
ним в один день покласти своє життя за Христа як мученики.

Святий Аристарх був єпископом в Апамеї Сирійській. В Діян-
нях апостолів згадано, що він супроводжував ап. Павла на місії 
в Македонії: «І місто наповнилося заколоту. А вони кинулися, як 
один, гурмою до театру, схопивши Ґая та Аристарха, македо-
нян, що були з Павлом» (Діян. 19, 29). На іншому місці є згадка, 
що Аристарх був родом зі Солуня, столиці Македонії, та разом 
з ап. Павлом проповідував слово Боже в Азії: «В Греції перебув 
(ап. Павло) три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як 
він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через 
Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, з Верії, Арис-
тарх та Секунд зі Солуня, Ґай з Дерби та Тимотей, а й азіяти 
Тихик і Трофим» (Діян. 20, 3–4). З Павлового послання до Колосян 
довідуємося, що Аристарх потрапив у руки поган і разом з Пав-
лом перебував у неволі в Римі: «Вітає вас Аристарх, товариш 
мій у неволі, і Марко, небіж Варнави, про нього маєте вказівки. 
Прийміть його, як прийде» (Кол. 4, 10). А у листі до Филимона 
ап. Павло називає його своїм співробітником: «Марко, Аристарх, 
Димас і Лука — мої співробітники» (Флп. 1, 24).

Святого Пуда ап. Павло згадує у другому посланні до Тимотея: 
«Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати» (2 Тим. 4, 21). 
Він був римським сенатором, що прийняв апостолів Петра і Пав-
ла до свого дому. Після того його помешкання перетворилося на 
церкву, яку назвали Пастирською. У ній священнодіяв святий 
апостол Петро.

Святий Трофим супроводжував ап. Павла у його місійній по-
дорожі з Македонії до Азії (Діян. 20, 4). Був він родом з Ефесу, 
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що в Азії. В Діяннях апостолів згадано, що юдеї хотіли вбити 
ап. Павла за те, що він ввів поганина Трофима до юдейського 
храму (Діян. 21, 28). Павло призначив його єпископом Арелата 
в Галлії, де він своїми проповідями привів багато поган до пі-
знання і прийняття Христової віри.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК САВА ГОТСЬКИЙ

У 373 році до Готії в Дакію прибув Юній Соранос, римський 
полководець, якого відправив туди імператор Валент, щоб до-
помогти готському князю Фритигернові в боротьбі проти вождя 
тервінських1 готів Атанариха, бо вони ворогували між собою. Тут 
воєвода довідався, що в цій місцевості недавно постраждали за 
віру багато християн, і написав про це до свого родича, св. Ва-
силія Великого. Святий Василій попросив Юнія прислати йому 
мощі тих святих мучеників. У цей час в Готії перебував єпископ 
Солуня Асхолій. Він прибув сюди, щоб у часи переслідувань 
укріплювати християн у вірі. Асхолій допоміг Юнію віднайти 
мощі св. Сави, замученого у 372 році, після чого їх відіслали до 
Каппадокії разом з посланням Готської церкви, в якому було 
описано подвиг цього блаженного мученика.

Преподобний Сава родом був гот, і перебував тут серед роз-
бещеного й бунтівливого народу, де сяяв, наче зірка на небі. На 
ньому справдилось Боже слово: «Ми знаємо, що тим, які люблять 
Бога, — покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро» 
(Рим. 8, 28). Слуга Божий старався наслідувати святих і всякою 
чеснотою прославляти з ними Господа.

Будучи з молодих літ християнином, Сава робив все для того, 
щоб зростати в любові до Бога, й так дійшов до досконалості. 
Тримався правовір’я, був побожним, слухняним у всякому до-
брому ділі. Зі всіма жив у мирі, проте сміливо виступав за іс-
тину, а коли було потрібно, закривав уста ідолослужителям. Не 
був гордим, а, як належить християнину, смиренним. Тікав від 
марної слави. Будучи нескорим до говорення, більше мовчав, 
завжди готовий добро чинити. Співав у церкві і дбав про неї, 
маєтками й грошима погорджував, використовуючи їх лишень 

1 Тервінги — готські племена, розселені біля р. Дунай, предки вестготів.
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для конечної потреби. Тверезий і стриманий у всьому, з жінками 
взагалі не заводив розмови. Сава щодня ревно молився, а також 
постив, спонукаючи всіх до боговгодного життя. Беріг правдиву 
віру, скріплену любов’ю до Бога, і ніколи не переставав відкрито 
говорити про Господа. Ще швидше, ніж увінчався мучеництвом, 
показав себе справді міцним оборонцем Божого закону. А коли 
готські князі почали переслідувати християн та переконувати, 
аби їли ідоложертовне, то деякі погани, маючи родичів християн, 
підкидали їм м’ясо, яке не було жертвуване, щоб таким чином 
обдурити гонителів. Про те довідавшись, св. Сава не лише сам 
того м’яса скуштувати не хотів, пам’ятаючи апостола, який го-
ворив: «Якщо хтось вам скаже: це ідоложертовне, — не їжте» 
(І Кор. 10, 28), але ставши посеред люду, усім засвідчив, кажучи: 
«Той, хто з’їсть такого м’яса, не може бути християнином, бо 
дає публічне згіршення!». Так він перестерігав вірних, щоб не 
впали у сіті диявольські. Тому погани, які отак хотіли захистити 
своїх родичів, вигнали святого з рідного села, але потім знову 
покликали його назад.

Як же настало друге гоніння, то деякі з місцевих ідолопоклон-
ників, що бісам приносили жертви, хотіли присягати князеві, 
що нема між ними ні одного християнина. Тоді блаженний зно-
ву сміливо став посеред народу і голосно візвав: «Хай ніхто не 
присягає за мене, бо я — християнин!». Нечестивці, щоб утаїти 
своїх рідних, клялися перед правителем, що нема у них християн, 
окрім одного. Те чувши, князь наказав привести його до себе. 
«Чим володіє цей християнин?», — запитав кат. Відповіли йому: 
«Нічим. Він має лише те, у що вдягнений». І зневажив його князь, 
кажучи: «Він ані допомогти не може нічого, ані пошкодити», — та 
наказав відпустити святого.

За якийсь час розпочалось третє переслідування у Готії. На-
ближалось свято Пасхи і св. Сава захотів піти в інше місто до 
пресвітера на ім’я Гутик, щоб з ним святкувати цей славний 
празник. В дорозі блаженному явився світлий муж, який сказав 
до нього, щоб повернувся та йшов до священника свого села 
Сансала. Сава відповів, що його там нема, бо він утік через пе-
реслідування і перебуває у Греції. Не знав бо, що той пресвітер 
поміж тим вернувся додому з нагоди свята. Тому хотів йти далі, 
згідно з попереднім наміром. Однак раптом зібрались хмари і 
випало стільки снігу, що Сава не міг продовжувати подорож. 
Тоді він зрозумів Божу волю і повернувся назад. Прибувши до 
свого села, він дійсно зустрів Сансала і дуже зрадів.
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Третього дня після Пасхи несподівано напав на те село Ата-
рид, син князя Ротеста, з великою громадою безбожників. Вони 
схопили Сансалу й Саву і повели до свого міста. По дорозі погани 
волочили св. Саву по гострому терні і били його киями та бичами. 
Але жорстокість ворогів лише більше виявляла терпіння й віру 
святого. На світанку блаженний Сава сказав до своїх мучителів: 
«Ви знаєте, що вночі ви мені заподіяли. Подивіться тепер на 
мене, чи знайдете на мені хоч одну рану». Вони, не побачивши 
ні сліду від ран на його тілі, дивувалися тому. Тоді, простягнув-
ши мученика, прив’язали його руки і ноги до колеса воза. Так 
мучили святого увесь день аж до пізньої ночі. Коли кати засну-
ли, якась жінка відв’язала його. Зранку Атарид звелів підвісити 
зв’язаного Саву до балки. За якийсь час прийшли слуги князя з 
ідоложертовним м’ясом і сказали до обох страстотерпців: «Ось 
наказ великого Атарида: з’їжте з цього м’яса і збережете ваше 
життя від смерті!». Сансала відповів: «Не будемо їсти цих 
нечистот бісівських, але просимо правителя, щоб краще 
розіп’яв або іншим видом смерті вбив нас». А блаженний 
Сава мовив: «Один є Владика — Бог на небі. Ці страви є грішні та 
осквернені, як і сам Атарид, який їх послав». Коли він це сказав, 
один зі слуг князя розпалився гнівом та вдарив святого у груди 
списом, що його тримав в руках. Але Божим чудом мученик зали-
шився неушкодженим і навіть не відчув болю. Довідавшись про 
те, Атарид наказав стратити св. Саву. І повели слуги мученика 
до ріки Мусії1, щоб втопити його. Він, сповнений радості Свято-
го Духа, молився: «Благословенний Ти, Боже, і прославлене 
Ім’я Твого Сина навіки. Бо Атарид, що сам себе передав 
смерті й вічній погубі, посилає мене у життя, яке завжди 
триває. Бо така Твоя воля щодо рабів Твоїх, Господи, Боже 
наш». За словом ап. Павла, блаженний Сава вважав страждання 
цього віку негідними майбутньої слави, яка має нам з’явитись 
(Рим. 8, 18). Слуги казали один до одного: «Чому не відпустимо 
цього невинного чоловіка? Адже князь не дізнається про це». Але 
мученик сказав до них: «Чому говорите безумне? Робіть швидко 
наказане! Я бачу те, чого ви не можете бачити. Ось стоять 
тут два святі ангели, які прийшли взяти мою душу до вічної 
слави». Прийшовши до ріки, кати прив’язали до шиї мученика 
тяжке дерево й кинули у воду. Так св. Сава закінчив свою земну 
путь, проживши 38 років, за правління Валентиніана (364–375) 

1 Сучасна назва ріки — Бузеу, знаходиться на сході Румунії.
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на Заході і Валента (364–378) на Сході. Опісля вбивці витягли 
тіло мученика з ріки й кинули на землю, не поховавши. Проте 
ні звірі, ні птахи не торкнулися святих мощей. Тоді грецький 
воєвода Юній Соранос послав християнських мужів взяти чесне 
його тіло і перенести в Грецький край. При цьому написав таке: 
«Святкуючи пам’ять св. Сави в день, коли він прославив Господа 
мученицькою кончиною, сповіщайте про це й іншим братам, щоб 
у кожній Христовій Церкві вірні веселилися, прославляючи Госпо-
да. Вітайте всіх святих, вітають вас брати, що з нами перетер-
піли гоніння. Тому, Хто може нас своєю благодаттю й чоловіко-
люб’ям привести до небесного Царства, слава, честь і поклонін-
ня, з єдинородним Його Сином і Пресвятим Духом навіки. Амінь».

(Зображення цього святого див. на ст. 98)

СВЯТИЙ МУЧЕНИК СОТЕР, ПАПА РИМСЬКИЙ1

Святий Сотер (166–175) був наступником св. Аніцета і походив 
з Фонді в Кампанії. Він управляв Церквою під час жорстоких 
переслідувань Марка Аврелія. У той час християни помирали 
за Пресвяту Євхаристію. Їх звинуватили в тому, що на своїх 
Богослужіннях вони їдять м’ясо вбитих дітей. Цей наклеп підтри-
мали вороги християнства, які не розуміли таїнства Пресвятої 
Євхаристії. Папа Сотер ревно допомагав переслідуваним і тер-
плячим, як у Римі, так і за його межами. Досі збереглися подяки 
від єпископа Коринта, надіслані до Риму, за благодійні дари і за 
папський лист: «Ви від початку звикли чинити милостиню усім 
братам і багатьом общинам у різних місцях посилати підтрим-
ку, полегшуючи їхню нужду, а братам в копальнях (засудженим) 
посилати необхідне для життя. Цей ваш звичай преподобний 
єпископ Сотер не тільки зберіг, але й поширив. Він не тільки ще-
дро обдарував святих, але й порадував прибулих здалеку братів 
Богу милими словами, як люблячий батько радує своїх дітей». І 
за правління цього папи Римська Церква зарекомендувала себе 
як провідниця любові, як назвав її мученик св. Ігнатій. Святий 
Сотер помер як мученик — його стратили 175 року, і він був 
похований у Ватиканській гробниці.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 22 квітня.
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ЯК З КОРИСТЮ ПЕРЕЖИТИ ЛІТУРГІЮ
(для священників і віруючих)

Вислови святих Отців

Христова жертва на хресті була заступницькою жертвою за 
гріхи усього людства.

«Наскільки море більше від краплі води, настільки надолужен-
ня Ісуса Христа більше від нашої провини» (св. Іван Золотоустий).

«Вистачило б однієї краплі Христової Крові, щоб зняти гріхи 
з усього людства» (св. Григорій Назіанський).

Оскільки Христос — істинний Бог, тому кожний, навіть най-
менший Його вчинок, має безмежну вартість.

Ласки, здобуті на хресті, уділяє Святий Дух, особливо в 
Святій Літургії.

Так само, як сонце вже тисячі років освітлює і зігріває землю, 
не втрачаючи світла і тепла, так і скарб Христової жертви на 
хресті не зменшується, хоча люди тисячі років стають учасни-
ками благодаті та спасіння. Але хто не використовує середники 
благодаті, які дає Святий Дух, той не може бути спасенним, хоч 
Христос і помер за нас. І ліки для тіла оздоровлюють лише тоді, 
коли хворий їх приймає.

«Той, хто сотворив тебе без тебе, не спасе тебе без тебе» 
(св. Августин).

Установлення і суть Святої Літургії
«Христос установив Святу Літургію у переддень Своїх тяжких 

страстей. При Хресній жертві не могли бути присутні усі вірні, 
тому Христос подбав про те, щоб усі мали можливість бути хоча 
б при її безкровному відновлюванні і завдяки цьому стати учас-
никами тих самих заслуг, які отримали б, стоячи під хрестом» 
(св. Григорій Назіанський).

Цю жертву здавна приносили ще святі апостоли, а потім і 
їхні наступники — єпископи та священники. Ще за апостоль-
ських часів християни сходилися на Літургію — ламання хліба 
(Діян. 2, 42), особливо в неділю (Діян 20, 7. 11). Апостол Павло 
часто згадує про благословення чаші і пиття з неї та про ламання 
і споживання хліба (1 Кор. 10, 16; 11, 26).

«Ми щодня приносимо жертву, і під час переслідувань, і в час 
миру, і цим готуємо віруючих до того, щоб і вони жертвувалися 
як мученики» (св. Кипріян, помер в 258 році).
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«Прообразами цієї правдивої жертви були усі ті жертви, які 
згадуються у Старому Завіті» (св. Августин).

Бог провіщав через пророка Малахію: «Бо від сходу сонця аж 
до його заходу між народами велике Моє Ім’я, і на кожнім місці 
Моєму Імені буде приноситися чиста жертва» (Мал. 1, 10–11).

Скільки крапель у морі, скільки променів у сонці, скільки зірок у 
небі, — стільки таїнств містить в собі Свята Літургія, чиста жертва.

Під час Служби Божої Христос є одночасно і священ-
ником, який жертвує, і жертвою.

Епіклеза: «Не людина чинить, що жертвенні дари стають 
Тілом і Кров’ю Христа, а сам Святий Дух» (св. Іван Золотоустий).

«Христос одночасно є священником, що приносить жертву, і 
самою жертвою» (св. Августин).

«Він приносить жертву, жертвуючи самого Себе» (св. Іван 
Золотоустий).

Літургія — це не лише згадка хресної жертви, але це є та сама 
жертва, яка була принесена Богу на хресті, і тому має ту саму 
вартість і ті самі заслуги.

Про користь Святої Літургії
«Ласки Святого Духа найщедріше спливають на тих, які з ві-

рою і каяттям присутні на Літургії» (св. Кирило Єрусалимський).
Завдяки Службі Божій праведні досягають прощення повсяк-

денних гріхів, які тануть в ній, як віск у вогні. Святий Августин 
говорить, що одним лише «Отче наш» звільняємося від покарання 
за усі повсякденні гріхи, вчинені цього дня, якщо помолимося 
його від щирого серця. Наскільки більше звільняємося від них 
завдяки одній Літургії!

Часто беручи участь у Службі Божій, можеш також надіятися, 
що по смерті, після короткого терпіння в чистилищі, увійдеш 
до раю. Згадаймо, як швидко потрапив у рай розбійник, який 
розкаявся під час кривавої жертви Ісуса Христа.

Свята Літургія приносить користь тому, хто бере в ній участь, 
і тому, за кого вона жертвується. Вона приносить користь також 
померлим. Коли Христос помер на хресті, Його смерть відразу ж 
допомогла померлим, бо Христос зійшов до аду (шеолу) і визволив 
звідти душі. Подібне відбувається і під час Святої Літургії.

«Коли відправляється Служба Божа, тоді до чистилищної в’яз-
ниці сходять із неба ангели і відчиняють її» (св. Іван Золотоустий).

«На Службі Божій навколо престолу присутні ангельські хори 
для прославлення й звеличення Того, хто приносить Себе в жер-
тву» (св. Іван Золотоустий).
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Яку вартість має Свята Літургія?
Жертва і дар мають тим більшу вартість, чим достойнішим 

є даритель і чим ціннішим є дар. У Службі Божій жертвуючим і 
жертвою є та сама Особа — Божий Син. Все, що роблять люди 
й ангели на славу Божу, є майже нічим у порівнянні з шаною, 
яку віддає Йому Ісус Христос. «Жертва Святої Літургії має 
ту саму цінність, що й жертва на горі Голготі, бо тут 
приносить Себе в жертву Той, хто жертвувався і там» 
(св. Іван Золотоустий).

Так, як сонце блиском перевищує блиск усіх зірок разом, так 
наше внутрішнє з’єднання з Христом у момент Його найбіль-
шої жертви на хресті перевершує всі наші добрі вчинки. Тому 
такою важливою є зупинка для адорації після перемінення і 
наше свідоме з’єднання з Христом на вівтарі і з Його смертю 
на хресті. Літургія має подвійну дію. З одного боку, вона діє 
сама по собі, і її дія зовсім не залежить від нашої побожності чи 
святості священника. З іншого боку, духовна користь Служби 
Божої залежить як від твоєї досконалості, так і від побожності 
священника. Чим праведніший священник і чим побожніший 
ти, тим більшу користь маєш з Літургії. Так само було з хресною 
жертвою, яка мала безмежну цінність і відкрила небо. Однак для 
багатьох присутніх (особливо для нерозкаяного розбійника) не 
мала жодної користі, через їхню негідність і невіру.

Про уважність під час Літургії
Спілкуючись із кимось, приділяємо увагу лише співрозмов-

нику і одночасно не можемо приділятися іншим людям. Подібно 
маємо поводитися і під час Святої Літургії, коли спілкуємося з 
Богом. Ми повинні повністю датися Богові, віддати Йому всі 
свої турботи і довіряти, що Він може їх вирішити.

Під час відповідальної роботи ми повинні зосередитись на 
ній, щоб вона принесла свої плоди. Так є і у Святій Літургії. 
Свята Літургія — це багате родовище духовних скарбів, які за-
лишаються на цілу вічність; там ні злодії їх не вкрадуть, ні міль 
не з’їсть, ні іржа, ні час не знищать. Однак, хто під час Служби 
Божої є розсіяний і не намагається зосереджено вірою з’єднатися 
з Христом, той має з неї лише малу користь.

Храму, в якому на престолі є Божий Син, стосуються слова, 
які Бог промовив до Мойсея з палаючого куща: «...місце, що на 
ньому стоїш — земля свята» (Вих. 3, 5).

Під час співу «Свят, Свят, Свят...» ангели, архангели, херувими 
і серафими возносять наші молитви і пісні до Бога, а в той момент, 
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коли відбувається перемінення і Христос є присутній на престолі, 
ці ангели та небесні духи, яких ми не бачимо тілесним зором, 
поклоняються Божому Сину. В момент короткої адорації після 
перемінення усвідоммо, що ми поклоняємося розіп’ятому Спаси-
телю не самі, а разом із цим невидимим сонмом небесних духів.

Один прочанин під час відвідування Єрусалимського храму, 
що знаходиться на місці Голготи, чекав у натовпі, доки прийде 
його черга, бо хотів поцілувати скелю, на якій стояв Христовий 
хрест. Для цього вшановування він мав лише пів хвилини. При 
цьому через напруження був схвильований і незосереджений. 
Згодом усвідомив, що хоча й фізично був на місці, де помер Хри-
стос, але духовно не був здатний глибоко пережити внутрішню 
єдність з таїнством відкупительної смерті Христа на тому місці, 
де вона звершилась. Так і багато християн, хоч фізично присутні 
на Літургії, але духом відсутні.

Але саме у Святій Літургії в момент короткої тиші є особлива 
можливість пережити з’єднання з Христом. Він присутній на 
престолі. Це той самий Ісус, який 2 000 років тому фізично тер-
пів і помер за нас на хресті. Як шкода не використати дар віри 
і через неї не з’єднатися з присутнім Ісусом!

На схемах зображені основні частини Західної та Східної Лі-
тургії. Йдеться про те, щоб глибше пережити суть таїнства віри.

(Примітка: епіклеза = призивання Святого Духа; анамне-
за = спогад смерті, воскресіння...; антифон = спів; слова установ-
лення: «Це Тіло Моє... Кров Моя...»; освячення = перемінення дарів; 
адорація = глибоке поклоніння та з’єднання з розп’ятим Ісусом.)

А) Східна Літургія: Слова установлення священник промов-
ляє або співає. Після слів установлення слідує анамнеза, яку 



109

священник промовляє тихо або голосно: «Хрест, смерть, гріб, 
воскресіння, вознесіння...».

Анамнеза закінчується співом священника: «Твоє від Твоїх…».
Після анамнези хор починає співати антифон «Тебе оспівуємо» 

і співає протягом усього часу аж до завершення епіклези, після 
якої священник виголошує: «Пресвяту, пречисту, преблагосло-
венну…». У деяких монастирях, коли почнеться спів антифону, 
священник клякає перед престолом і перебуває в проханні: «Зіш-
ли Духа Твого Святого на нас (на мене і на людей)». Це перший 
момент тиші, коли священник і всі вірні взивають Святого Духа. 
Тоді священник встає, підходить до престолу і тихо промовляє 
епіклезу над дарами: «І сотвори (Боже, Твоїм Духом) хліб цей 
чесним Тілом Христа Твого!», а далі тихо промовляє: «А те, 
що в чаші цій, (сотвори Твоїм Духом) чесною Кров’ю Христа 
Твого!». Епіклеза завершується словами: «(Боже, Ти) перетво-
ривши (дари) Духом Твоїм Святим. Амінь. Амінь. Амінь».

Цим закінчується епіклеза, яка творить єдину цілість зі слова-
ми установлення та анамнезою. Через слова установлення та епі-
клезу — дію Святого Духа — духовно уприсутнюється Христова 
жертва, яка була принесена на хресті. Це духовне уприсутнення 
називається перемінення дарів або консекрація (транссубстан-
тинація). При цьому триває спів антифону. У деяких монасти-
рях після закінчення епіклези священник знову стає на коліна 
і робить глибокий поклін чолом аж до землі, потім ще хвилю 
клячить і адорує. Таким чином дає можливість і людям усвідо-
мити Христову смерть, уприсутнену тут на престолі (це другий 
момент тиші). Тоді стає перед престолом і співом «Пресвяту…» 
далі продовжує Літургію.
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Б) Західна Літургія: Після співу «Свят, свят...» священник 
рецитує канон (анафору). Перш ніж промовити Христові слова 
(установлення), він клякне і настає момент тиші, коли священник 
і віруючі усвідомлять Христа в горниці, де Він промовив слова 
установлення. Священник і віруючі просять, щоб Святий Дух 
зійшов на них, а також щоб Святий Дух через ці слова тепер 
уприсутнив те, що настало у Велику п’ятницю, тобто Його жертву 
на хресті. Коли потім священник промовить над хлібом і чашею 
Христові слова, Святий Дух уприсутнить хресну жертву. У дея-
ких монастирях священник тоді стає на коліна і настає другий 
момент тиші — адорація присутнього Христа. Потім священник 
закінчує адорацію виголосом: «Тайна віри». Тоді продовжується 
Служба Божа.

Щоб священник і Божий люд могли духовно пережити таїн-
ство Євхаристії, цьому допомагають два моменти тиші.

Перший момент тиші є перед освяченням (переміненням): 
він є підготовкою до переживання євхаристійного таїнства і 
просьбою про Святого Духа.

Другий момент тиші (адорація) — слідує після перемінення 
хліба в Тіло Христа, а вина в Його Кров.

Хор співає антифон. Під час адорації духом стою під хрестом 
Ісуса в момент Його помирання і смерті. Дивлюся в обличчя Ісу-
са, усвідомлюю, що Ісус мене бачить, тепер до мене говорить і 
дає мені з хреста Свій заповіт словами: «Ось Мати твоя». Я роблю 
те саме, що ап. Іван: духовно приймаю Ісусову Матір за свою, 
як Іван, до свого єства — «eis ta idia» (in sua) (Ів. 19, 27). Під час 
прийняття Ісусового заповіту повільно промовляю арамейською 
мовою Боже ім’я Ісус — Єгошуа. Промовляю його по складах, а 
особливо останню голосну «а» довгим видихом повторюю 3 рази 
поспіль. Це допомагає зосередитися, коли вірою свідомо при-
ймаю Ісусову Матір.

Далі під час цієї зупинки під хрестом переживу те, що сам 
найбільше потребуватиму в годину смерті — досконалий жаль, 
у проханні: «Ісусе, Ісусе, Ісусе, помилуй мене, грішного». Це пов-
торюю 5 разів з духовним поглядом, зверненим на п’ять Хри-
стових ран.

Вкінці усвідомлю, що таїнство Євхаристії пов’язане з таїн-
ством мого хрещення, як це виражено у Святому Письмі: «Хре-
щенням ви були занурені до Христової смерті» (Рим. 6). Вірою 
намагаюся з’єднатися з цим таїнством, знову взиваючи Христове 
ім’я «Єгошуа».
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Короткий підсумок того, що повинні переживати свя-
щенник і віруючі під час двох зупинок

1-й момент тиші (3–5 хв.): Хор співає антифон.
(Думками перебуваю в Єрусалимі у горниці, де Господь Ісус 

установив безкровну жертву і де Святий Дух зійшов на апостолів.)
Veni Sancte Spiritus... Знову приймаю того самого Духа, 

якого прийняли апостоли (Є-го-шу-а-а-а*).
Святий Духу, уприсутни через священника** Христову 

жертву на хресті (Є-го-шу-а-а-а).
Прим.: * Єгошуа = ім’я Ісуса арамейською мовою.

** Священник подумки промовляє: «через мене».
2-й момент тиші (адорація) (3–5 хв.): Хор співає антифон.
(Заповіт з хреста: Духом перебуваю на Голготі.)
Ісусе, Ти бачиш мене і тепер мені кажеш: «Ось Мати 

твоя!» — «Приймаю».
(Є-го-шу-а-а-а).
(Досконалий жаль: Дивлюся на Твої рани і повторюю:)
«Ісусе, Ісусе, Ісусе, помилуй мене, грішного» (5 разів).
(Смерть: «Хрещенням ми були занурені до Христової смерті».)
Тепер я з’єднаний з Твоєю смертю (Є-го-шу-а-а-а).
Два моменти тиші є надзвичайно важливими для усвідом-

лення таїнства Євхаристії. Як священникові, так і людям вони 
допомагають пережити це глибоко і особисто. Це стосується як 
Східної, так і Західної Літургії.

Участь у Святому Причасті
«Що є знаменом тих, які приймають хліб і п’ють чашу Го-

сподню? Безнастанно у пам’яті заховувати Того, який за нас 
помер і воскрес. Що є знаменом того, що зберігає ту пам’ять? 
Вже не для себе жити, але для Того, що за нас помер і воскрес» 
(св. Василій Великий).

«Коли хтось приступає до святого Причастя Тіла і Крові Хри-
стової, не задумуючись над причиною, задля якої воно дається, 
той не має жодної користі. А хто негідно причащається, той 
осуджений» (св. Василій Великий).

«Як багато людей сьогодні говорить: “Я бажав би побачити 
Христове обличчя, образ, одяг, взуття!” Ось ти бачиш Його, доти-
каєшся до Нього, споживаєш Його. Ти бажаєш бачити Його одежу, 
а Він дає тобі Себе самого, і не тільки бачити, але й дотикатися, 
вживати і споживати. Тож ніхто не повинен приступати до Свя-
того Причастя ані недбало, ані легкодушно, але всі з полум’яною 
любов’ю, з гарячим запалом і ревністю» (св. Іван Золотоустий).
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«Велика кара чекає тих, що негідно причащаються. Подумай, 
як ти обурюєшся на зрадника і на тих, що розп’яли Христа. Тож 
вважай, щоб і ти не став винним проти Тіла і Крові Христової. 
Вони умертвили все святе Тіло, а ти приймаєш Його нечистою 
душею після стількох великих добродійств» (св. Іван Золотоустий).

«Скоріше віддам своє життя, ніж недостойно причащуся Крові 
Господньої» (св. Іван Золотоустий).

Ісус каже: «Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, той перебуває 
в Мені, а Я в ньому». Ми можемо порівняти ці моменти Святого 
Причастя з духовною трансфузією або духовним діалізом для тих 
віруючих, які налаштовані на це зокрема подвійним стишен-
ням під час епіклези. Перше стишення служило для прийняття 
Святого Духа, а друге стишення на кінець епіклези служило для 
з’єднання з розп’ятим Христом на престолі та з Його смертю.

Христова Кров вносить духовне оживлення в нашу душу і в 
наше тіло.

Президент Еквадору Габріел Гарсіа Морено (ХІХ століття) вий-
шов із храму, в якому був учасником Святої Літургії, а перед две-
рима його вбили. Щаслива смерть! Вона прийшла в той час, коли 
він внутрішньо був свідомо з’єднаний з Ісусом, якого прийняв 
у Святому Причасті, і відразу ж після цього через мученицьку 
смерть прийняв вінець вічної слави у небі.

«Причастившись Тіла і Крові Христа, ти став з Ним співті-
лесним і співкровним. Таким бо способом стаємо христоносцями, 
коли Його Тіло і Кров поєднуються з нашими членами. Таким 
чином ми, за словами ап. Петра (2 Пт. 1, 4), “стаємо учасниками 
Божої природи”» (св. Кирило Єрусалимський).

«Душа, що приймає Пречисті Дари, не повинна допускати в 
собі замішання, злості й диких бажань. Уста, що черпають з 
безсмертного джерела, не повинні говорити поганих слів і огид-
них нечистот. Очі, освячені чесною Кров’ю, не повинні дивитися 
по-звірячому і запам’ятовувати погані образи. Рука священника, 
що тримає божественний Скарб, хай не доторкається того, чого 
не можна. Також і всі члени, як члени Христові, треба тримати 
і зберігати в чистоті» (св. Теодор Студит).

«Хліб і вино не є тільки символом Тіла і Крові Христової, але 
самим божественним Тілом Господа, як і сам Господь сказав: 
“Якщо не споживатимете Тіло Чоловічого Сина й не питиме-
те Його Кров, не матимете життя в собі… Бо Тіло Моє — їжа 
правдива, і Кров Моя — правдивий напій… Хто споживає Мене, 
житиме Мною” (Ів. 6, 53–57)» (св. Іван Дамаскин).



113

СВЯТІ МУЧЕНИЦІ АГАПІЯ, ХІОНІЯ ТА ІРИНА

Коли імператор Діокле-
тіан (284–305) затримався 
в місті Аквілеї, йому спо-
вістили, що всі римські 
в’язниці заповнені хри-
стиянами, які, хоч і мучені 
різними муками, не хочуть 
відректися Христа, бо ма-
ють за свого вчителя Хри-
согона і тримаються його 
вчення. Тоді Діоклетіан 
наказав всіх християн вбити, а Хрисогона привести до себе на 
допит. Коли святого вели з Риму до Аквилеї, за ним здалеку йшла 
його учениця св. Анастасія Путорозрішниця1. Імператор допи-
тував св. Хрисогона і змушував до ідольської жертви, але той 
не підкорився царському наказу. За те йому за містом відсікли 
голову й викинули тіло на поїдання звірам. Недалеко від того 
місця, де лежало святе тіло, жив священник на ім’я Зоїл, і поблизу 
нього жили три сестри-діви: Агапія, Хіонія та Ірина. Той свя-
щенник, за Божим об’явленням, дізнався про тіло св. Хрисогона, 
взяв його та, поклавши в домовину, сховав у своїй хатині. Через 
30 днів йому з’явився мученик Хрисогон, який сказав: «Знай, що 
протягом дев’яти днів ті три діви, які живуть поблизу тебе, 
будуть взяті на муки. Ти скажи Господній рабі Анастасії, щоб 
піклувалася про них і до мученицького подвигу підбадьорювала. 
Май і ти надію, бо скоро звільнишся від тлінного тіла і з радістю 
перейдеш до Ісуса Христа». Те саме було відкрито св. Анастасії, і 
вона, ведена Святим Духом, прийшла до дому священника Зоїла, 

1 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 22 грудня (4 січня), ст. 457.
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хоч ніколи його не знала. Свята запитала, де перебувають ті діви, 
що мають прийняти мучеництво. І дізнавшись, де вони живуть, 
прийшла до них і пробула з ними цілу ніч, багато говорячи про 
Божі речі і вічне життя. Тоді знову повернулася в Аквілею, щоб 
служити Христовим в’язням.

Через 9 днів сталося так, як казав св. Хрисогон Зоїлу у видінні. 
Священник помер, а святих дів Агапію, Хіонію та Ірину схопили 
і привели до Діоклетіана на допит. Коли він їх побачив, то ска-
зав: «Яке безумство змусило вас зневажати поклоніння богам 
та іти за блудом християн? Але тому що ви ще молоді, раджу 
вам, відречіться вашого Христа і принесіть жертви богам. А я 
дам вам за чоловіків наших юнаків з великих й славних родин, 
і через них ви будете шановані». Найстарша сестра, св. Агапія, 
відповіла: «Імператоре, тобі належить турбуватися про на-
родні справи, про людей і військо. Ти ж говориш неправду, щоб 
віру в живого Бога знищити, хоча тобі самому потрібна Його 
допомога». Діоклетіан сказав: «Безумна ця, нехай підійде друга!». 
Тоді підійшла св. Хіонія і сказала: «Моя сестра не безумна, але 
правдивими словами викрила твою несправедливість». Чуючи 
це, імператор наказав привести ближче третю сестру, до якої 
промовив: «Може, хоч ти, наймолодша, схилиш перед богами 
свою голову, щоб твої сестри, дивлячись на тебе, зробили те 
саме». Свята Ірина відповіла: «Хай схилять свої голови перед 
ідолами всі ті, що прогнівили істинного Бога. Що може бути 
більш марним і безумним від того, щоб поклонятися ділу 
рук майстра, зробленого ним за гроші? Бо ти, імператоре, 
спочатку домовляєшся з майстром, за яку ціну і якого має зро-
бити тобі ідола: чи щоб він стояв, чи сидів, чи лежав, чи скакав, 
чи сміявся, чи плакав. І з якого матеріалу має зробити: чи з де-
рева, чи з каменю, чи міді, чи з іншого якогось матеріалу. І коли 
зробить погано, відкинеш виріб, якщо ж добре — даси домовлену 
ціну. Тоді перед тою купленою річчю схиляєш голову, називаю-
чи своїм богом ідола, якого краще називати купленим рабом». 
Діоклетіан на це відповів: «На такі слова годиться відповісти 
муками», — і наказав святих дів кинути до в’язниці.

Через декілька днів потрібно було імператорові йти до Ма-
кедонії, щоб вирішити деякі справи. Тому він наказав вести за 
собою всіх християн, що були ув’язнені. Серед них були і святі 
діви Агапія, Хіонія та Ірина, а св. Анастасія йшла за ними здале-
ку. Коли прибули до Македонії, Діоклетіан доручив намісникові 
Дулкітію мучити християн, щоб змусити їх поклонитися ідолам. 
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Святих же дів віддав на допит іншому намісникові, Сисинію. 
Той спочатку поставив перед собою св. Ірину і запитав її: «Чи 
підкоришся царському наказу?». Дівчина відповіла: «Не підко-
рюся, бо я — християнка, раба всесильного Бога». Чуючи 
таку відповідь, намісник наказав відвести її до темниці. Тоді 
поставив перед собою Агапію і Хіонію та сказав: «Вашу молодшу 
сестру ви обманули і навчили зневажати імператорські зако-
ни, тому я відклав її муки, щоб вона, дивлячись на ваші муки, 
злякалася і послухала нас. Але і ви, якщо хочете звільнитися 
від мук, підкоріться нашим законам і принесіть жертви богам». 
Свята Агапія відповіла: «Віра наша непереможна». Тоді Сисиній 
сказав до Хіонії: «А ти що скажеш?». Дівчина відповіла: «Наша 
віра незмінною перебуває. Муч нас, як бажаєш, ми демо-
нам не поклонимось. Ісус нам сказав: “Хто хоче душу свою 
зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу 
свою, той її збереже” (Лк. 9, 24). Тому краще смерть від 
мук, ніж відректися Христа». Намісник запитав: «Чи є у вас 
християнські книги?». Діви відповіли: «Книги є, але вони сховані 
в нашій пам’яті, звідти їх ніяк не зможуть взяти вороги Ісуса 
Христа». Тоді мучитель сказав: «Хто порадив вам добровільно від-
датися в таке терпіння?». Святі відказали: «Це терпіння тим-
часове і корисне, бо з нього родиться вічна слава». Сисиній 
з гнівом сказав: «Виконайте імператорський наказ і принесіть 
жертви богам!». Діви на це відповіли: «Ми приносимо жертву 
хвали істинному Богові, Ісусу Христу. Дияволу ніколи не 
будемо жертвувати, тому не сподівайся нас відвернути 
від нашого Господа, але виконуй, що тобі наказано від 
земного царя, як же і ми робимо те, що наказане нам від 
Небесного». Чуючи такі слова, намісник видав смертний вирок: 
«Агапію і Хіонію, які не дали себе переконати погрозами суду, щоб 
виконати імператорське веління, наказую живими спалити». Це 
почувши, святі діви сповнилися радості й сказали: «Дякуємо Тобі, 
Господи, Ісусе Христе, що удостоїв нас бути Твоїми мученицями. 
Владико, у Свої руки прийми наші душі». Після цих слів воїни 
кинули святих дів у вогонь. В полум’ї вони молилися і передали 
свої душі в руки Господа. Хоч вогонь був дуже великий, все ж не 
торкнувся ані тіл святих дів, ані їхнього одягу. З того було видно, 
що вони не померли від вогню, а випросили собі в Бога блаженну 
смерть. Їхні неушкоджені тіла вночі викрали слуги св. Анастасії 
Путорозрішниці і принесли до своєї пані. Анастасія намастила 
святі тіла пахощами і поклала їх до нового гробу.
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Наступного дня намісник Сисиній, сівши на судищі, наказав 
привести до себе св. Ірину. Коли вона була перед ним поставле-
на, сказав до неї: «Принеси жертви богам, щоб не загинула ти 
у вогні, як твої сестри». Свята відповіла: «Не принесу жертви 
богам, але спішу перетерпіти муки за Христа, щоб не бути чу-
жою моїм сестрам, коли стану перед Божим лицем». Намісник 
сказав: «Дай себе переконати, щоб не впасти тобі в гірші муки». 
Ірина відповіла: «Я готова на всілякі муки, бо бажаю по-
мерти за істину і через смерть отримати вічне життя. 
Пройшовши крізь вогонь, досягну прохолоди». Тоді Сисиній 
вирішив не кидати дівчину у вогонь, але наказав своїм воїнам 
відвести її в дім розпусти. По дорозі св. Ірина молилася і просила 
Бога, щоб врятував її душу. Коли воїни вели мученицю, раптом 
їх наздогнали інші два світлі воїни, які сказали: «Намісник нас 
послав, щоб ви вели цю діву туди, куди ми вам покажемо». Тоді 
повели їх за місто і, вивівши на дуже високий горб, сказали: 
«Ідіть скажіть намісникові Сисинію, що поставили діву на горбі, 
як він звелів». Воїни пішли до намісника, а ті два світлі мужі, 
що були Божими ангелами, стали невидимі. У той час св. Ірина 
стояла на горбі, дякувала Ісусу Христу і прославляла Його за те, 
що визволив її з рук ідолопоклонників. Коли Сисиній довідався 
про все, що сталося, дуже розгнівався, сів на коня і сам поїхав 
до того місця, де воїни залишили Ірину. Наблизившись до горба, 
побачив на ньому святу діву, але не міг до неї вийти. Здавалося 
йому, що той горб загороджений великою непрохідною стіною. 
Їздив навколо цілий день з великою люттю, бо не міг нічого зро-
бити. Деякі воїни, що були біля нього, натягнувши свої луки, 
почали пускати стріли на святу діву і завдали їй багато ран. Тоді 
Ірина голосно крикнула намісникові: «Сміюся з тебе, бо ти на 
мене, немічну дівчину, вийшов так, як на сильного мужа. Але 
ось я, чиста і неосквернена, відходжу від вас до мого Господа, 
Ісуса Христа, який мене сьогодні приєднує до моїх сестер». Коли 
те сказала, подякувала за все Господу, лягла на землю і спочила 
в Бозі. Це відбулося у Велику п’ятницю 290 року. Коли настала 
ніч, св. Анастасія послала своїх слуг, щоб принесли тіло св. Ірини. 
Вони взяли тіло з горба, і Анастасія поклала тіло мучениці Ірини 
біля тіл її сестер.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ПАСИКРАТ І ВАЛЕНТИН1

Пасикрат і Валентин, Христові мученики із Доростола2, града 
Мізійського, були воїнами-християнами при ігемоні краю того 
Авсолані. Бачили ж людей, ідольською звабою одержимих, що 
поклоняються бісам за велінням правителів. У той час, коли 
багато з вірних, боячись мук, втікали і ховалися, вони відкрито 
і сміливо визнали себе християнами та єдиного істинного Бога 
прославляли, а бездушних ідолів проклинали. Тому взяли їх ідо-
лопоклонники і на суд привели, примушуючи принести ідолам 
кадило. Стояв же там ідол Аполлонів, до нього св. Пасикрат під-
біг, плюнув у лице і сказав: «Така честь цьому богові належить!». 
За те важкими веригами залізними був обкладений і вкинений 
до темниці. Тими веригами воїн Христовий, наче золотими при-
красами царськими, красувався, радіючи, що сподобився їх за 
Христа носити. Посаджений же був з ним і Валентин. І знову 
на суд ігемонові обох представили. Був приведений туди й брат 
Пасикратів, на ім’я Папіян, який християнином був, але боявся 
мук, тому приніс жертви ідолам. Він зі сльозами просив Паси-
крата, брата свого, аби приніс кадило ідолу, як же і він приніс, 
і вдав на якийсь час, наче він ідолопоклонник, щоби так від 
мук лютих себе врятувати. Але святий мученик Пасикрат від-
штовхнув його від себе і назвав його недостойним роду свого, бо 
відступив від Христової віри. Сам же побіг до жертовника, руку 
свою у вогонь поклав і до ігемона сказав: «Тіло смертне, як 
же бачиш, вогнем згоряє, але душа безсмертна не зважає 
на видимі ці муки».

Коли допитував ігемон Валентина святого, таке ж відповідав, 
готовим себе показуючи на всі муки за Христа. Тому обидва на 
посічення засуджені були. І коли слуги катові вели святих за 
град на смерть, мати Пасикратова ішла за ними, переконуючи 
по-материнськи сина свого, щоб без страху приступив до смерті, 
боялася-бо за нього, щоб не злякався — юний ще був. І відтяли 
голови святим. Було ж св. Пасикратові літ 22, Валентинові ж 30. 
Мати ж із радістю та веселістю прийняла тіла обох, і поховала 
їх чесно, славлячи Христа Бога.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 24 квітня (7 травня).
2 Сучасне місто Сілістра в Болгарії.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК СИМЕОН,
ЄПИСКОП ПЕРСЬКИЙ

Діялося це у Персії за царя 
Сапора ІІ (Саворія) (309–379), 
який від 339 року 40 років 
жорстоко переслідував хри-
стиян. Тоді було вбито понад 
16 000 мучеників, не врахову-
ючи тих, чиї імена залишилися 
невідомі. Христова Церква у 
Персії зростала та множилася, 
і це стало приводом до того, що 
поганські жерці, провідники 
тамтешньої нечистої лжевіри, 
разом з жидами підбурили царя 
підняти несамовите гоніння на 
християн. Якраз в той час Са-
пор воював з грецьким імпе-
ратором. Скориставшись цим, 
безбожники звели наклеп на 

вірних, що вони є ворогами царства і підтримують стосунки 
з Царгородом. Спочатку Сапор наказав накласти на християн 
великі податки, а опісля грабувати церкви, палити монастирі, 
вбивати священників та всю церковну прислугу. Тоді ідолослу-
жителі наговорили на св. Симеона, який був єпископом міст 
Селевкії та Ктесифонту, що він є зрадником Перської держа-
ви й батьківської віри. І було приведено його на суд, а разом 
з ним двох пресвітерів — Авдела й Ананію. Станувши перед 
правителем, владика не лише не злякався гніву ката, але й не 
вклонився йому. Через те Сапор ще дужче розлютився і мовив: 
«Чому не поклонишся переді мною, як раніше чинив був?». «Тому 
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що тоді не приводили мене до тебе, щоб відректися від Христа 
та відступити від моєї віри. Отож через те не годиться мені 
кланятися тобі, ворогові мого Бога!». Мучитель переконував Си-
меона до поклоніння сонцю, якого перси шанували як бога, 
обіцяючи святому дари та почесті. Коли ж це не допомогло, то 
погрожував жорстокими муками. Симеон відповів: «Дотепер 
був я твоїм наказам слухняний, але сьогодні, коли велиш 
мені противне правдивій вірі, знай, що ніколи не зречуся 
Христа, і навіть муки не вирвуть з мого серця неоцінен-
ний скарб — святу віру!». Бачачи стійкість святого, володар 
наказав кинути слугу Божого в темницю.

У притворі царської палати зустрів страстотерпця старий лі-
тами Устазан, учитель царя Сапора, і глибоко вклонився перед 
ним. Він був колись християнином, але зі страху зрікся свого 
Спасителя, хоча в серці не перестав сповідувати істину. Блажен-
ний Симеон відвернув своє лице від нього. У ту хвилину старець 
усвідомив нікчемність своєї зради, зрозумів, якого болю завдав 
своєму Богу, почав плакати й голосити: «Горе мені, проклято-
му! Бо коли святий єпископ відвернув своє лице від мене через 
моє відступництво, то яким страшним поглядом подивиться 
на мене мій Творець, якого я відрікся?!». Володар, довідавшись, 
що його улюблений вчитель журиться, спитав у нього, що тра-
пилось. Він відповів: «Я б краще волів витерпіти всі нещастя 
на світі, аніж це одне, через яке нині ридаю. Бо я гідний смерті 
з двох причин: тому що відступив від мого Бога, Ісуса Христа, 
шануючи більше сонце, ніж Сотворителя, та й тобі невірним 
став, бо вчинив це лицемірно. Однак більше такого гріха не 
зроблю, а кланятимусь лише істинному Богу віднині і дові-
ку». Сапор, здивувавшись такій несподіваній переміні Устазана, 
по-всякому просив його, щоб змінив своє рішення. Коли ж він 
не підкорився, цар засудив старця на страту мечем. Мученик з 
радістю пішов на смерть, але журився через згіршення, яке дав 
християнам. Бажаючи те направити, прикликав одного свого 
друга, євнуха, високопоставленого на царському дворі, та й 
промовив до нього: «Скажи цареві, щоб згадав, як я вірно служив 
його батькові і йому від дитинства. За це все одного прошу: не-
хай повсюди виголосять, що Устазан ні за що інше не помирає, 
а тільки за те, що християнином є та не хоче зректися свого 
Бога». Правитель виконав те прохання, сподіваючись нагнати 
християнам більшого страху, коли почують, що навіть свого 
учителя цар не пожалів, а передав смерті. Симеон, почувши про 
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кончину Устазана, невимовно зрадів і прославив Господа, що 
навернув його з блудної дороги.

Наступного дня, а було це у Велику п’ятницю, Сапор наказав 
привести перед себе блаженного Симеона й 100 інших християн, 
і засудив їх на смерть. Старійшина жерців проголосив: «Якщо 
хтось із вас хоче залишитися живим, нехай поклониться сонцю, 
й тоді зразу буде звільнений!». Але ніхто йому не відповів, кожен 
цілим серцем лиш одного бажав — померти за Христа. І потяті 
були всі святі мученики. Коли черга дійшла до пресвітера Ананії, 
то він, піддавшись страхові, почав усім тілом дрижати. Бачив 
те один чиновник, на ім’я Пусик, і заговорив до нього: «Не бійся, 
старче, зажмури очі і за хвилину побачиш Божественне світло!». 
Присутні відразу збагнули, що він християнин, і повели його 
до царя. На суді Пусик прилюдно визнав свою віру, за що кат 
повелів пробити йому горло, відрізати язик і живцем здирати 
шкіру. У таких муках віддав страстотерпець свою душу Богові. 
Того дня замучили і його доньку, святу дівицю Аскитрею.

Тоді, починаючи зі Страсної п’ятниці, погани почали ареш-
товувати та вбивати всіх християн. Тоді було схоплено 1 000 ві-
руючих, а разом з ними і євнух Азадес, який займав високу 
посаду при царському дворі і до якого цар Сапор був особливо 
прихильний. На допиті всі вони сміливо визнали віру в Христа 
і були страчені. Сапор був дуже засмучений смертю святого 
Азадеса і після його смерті  видав указ про заборону убивства 
християн. Цей указ діяв в його царстві певний час.

В сьогоднішній день Церква вшановує усіх цих мучеників, 
яких було 1 150.

СВЯТИЙ ЄПИСКОП АКАКІЙ

Святий Акакій був родом з міста Мелітини1, що в Малій Вірме-
нії. Його батьки, благочестиві християни, не могли мати дітей, але 
молитвами й постом випросили собі в Бога сина. Коли хлопець 
трохи підріс, вони привели його до місцевого єпископа Отрія, 
який був ревним захисником правдивої віри. Відомо про нього, 
що під час ІІ Вселенського Собору у Царгороді міцно протистояв 

1 Сучасне місто Малатья у південно-східній Туреччині.
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єретикам, передусім духоборцям1. При такому благочестивому 
вчителеві молодий Акакій зростав у мудрості й чеснотах, живучи 
богоугодно. З часом він став клириком і провідником для інших, 
серед яких був і св. Євтимій Великий. А після переставлення 
блаженного Отрія всі одноголосно вибрали за його наступника 
преподобного Акакія. Сподобився ж він отримати від Господа 
дар чудотворення.

Якось була у тому краї страшна посуха. Тоді слуга Божий 
подався до церкви святого мученика Євстратія, щоб за його 
молитвами Господь змилувався. Тут відразу одержав світло, що 
має зробити. Разом з людьми владика вийшов у поле за церквою, 
приготував престол Божий і почав звершувати Божественну 
Літургію. Та не змішав він вина з водою, як звично робити, але 
ревно помолився, щоб Всемогутній Бог сам вчинив це, пославши 
з неба дощ. І настільки сильною була його молитва перед Божим 
лицем, що відразу пішов рясний дощ. Земля того року вродила 
більше плодів, ніж завжди. Ріка, що там текла, часто виходила з 
берегів, завдаючи людям чималої шкоди. І трапилось того разу, 
що багато сіл могло бути затоплено. Тоді святитель поклав камінь 
недалеко від берега й Іменем Христовим заборонив воді вихо-
дити за покладену межу. Ріка відразу повернулася у своє русло 
і видно було, що хоч наводнення велике, вода не розливалась, а 
текла вище землі, немов удержувана якоюсь невидимою стіною.

Недалеко від Мелітини було гарне місце посеред чудової при-
роди, однак осквернене поганськими жертвоприносами. Святий 
вирішив побудувати там храм на честь Пресвятої Богородиці, та 
безбожні язичники перешкоджали вірним у роботі. Акакій озбро-
ївся на них молитвою, і за якийсь час справді постала величава 
церква, а біля неї — обитель побожних монахів. Та сталось так, 
що верх храму чомусь недобре був зроблений. Коли слуга Божий 
правив Літургію, склепіння почало падати і грозила велика біда. 
Тоді преподобний закликав: «Господи, Захиснику мого життя, 
кого маю боятись?». Тієї миті уламки затримались у повітрі, наче 
підперті стовпом, допоки святитель не закінчив Службу та всі 
присутні не вийшли з храму. Аж тоді склепіння з шумом впало на 
землю, проте ніхто від того не постраждав. Іншим разом владика 
Акакій проповідував Боже слово, але ластівки голосним співом 
заважали народу чути його слова. Тоді він Ім’ям Творця наказав 

1 Єресь духоборців (македоніян) — послідовники Македонія, 
заперечували Божество Святого Духа, вважаючи Його лише Божою 
енергією, а не Божою Особою.
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пташкам, щоб затихли. Вони ж не тільки затихли, а й повністю 
відлетіли, полишивши свої гнізда. Прийнявши єпископський 
сан, св. Акакій зробив зі свого дому лікарню для хворих і часто 
приходив туди прислуговувати недужим. Якось спитав у них, 
чого їм бракує. Ті ж відповіли, що нічого, лише мухи докучають 
їм, бо боляче кусають. Тоді блаженний прогнав своєю молитвою 
мух, заборонивши їм перебувати там. І з того часу в тому домі 
не було видно жодної комахи. Такі чуда робив він благодаттю 
Святого Духа.

На ІІІ Вселенському Соборі, що відбувся в Ефесі за царювання 
Теодосія Молодшого (408–450), Акакій разом зі св. Кирилом Олек-
сандрійським та іншими отцями передав анатемі єретика Несто-
рія і скинув його з Константинопольського престолу. Помер бла-
женний 440 року. Поховали його при гробі мученика Полієвкта1.

СВЯТА ЛІДВІНА2

Деякі сучасні вчені заявляють, що хворих, які не мають надії 
на одужання, слід вбивати, бо їхнє життя нічого не варте. Від-
повідь на цю блудну думку дає нам життя св. Лідвіни.

Вона народилася 1380 року в місті Східамі, в Нідерландах. 
Була розумна, мала добрий характер і шляхетні манери. У віці 
12 років, коли її батько більше не приховував свого наміру не-
вдовзі видати її заміж за одного юнака, який просив її руки, 
вона склала обітницю чистоти, щоб уникнути тиску, який на 
неї чинили. Вона благала батька не примушувати її до жодного 
шлюбу, бо хотіла належати лише Богові. Вона навіть молилася, 
щоб Бог скоріше забрав її фізичну красу, ніж допустив би, щоб 
вона зламала свою обіцянку.

Одного прекрасного зимового дня 15-річна Лідвіна вийшла 
на лід. Раптом її штовхнула одна з дівчат. Лідвіна впала і важко 
поранилась. Коли її забрали додому, то виявили, що вона злама-
ла ребро та отримала інші небезпечні поранення. Відтоді вона 
стогнала, марніла і терпіла великий біль впродовж 38 років до 
самої смерті. Лікарі сказали, що вона вже ніколи не видужає. 

1 див. I том книги «Мученики та інші святі», 9 (22) січня, ст. 68.
2 Її пам’ять Західна Церква вшановує 14 квітня.
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Хвора мусила постійно лежати на спині, не могла спати, а часто 
і їсти та пити. До тілесного болю додався душевний смуток. Коли 
вона чула, як її подруги весело ідуть біля дому, гірко плакала. 
Хвороба загострилася, сильний біль збільшився. Бідолаха часто 
корчилась, як черв’як у поросі. На одне око вона була сліпа, а 
інше було настільки чутливе, що не витримувало денного світла. 
На чолі утворилася гнійна рана, а на тілі мала жахливі виразки. 
До цього додалися ще й сильні болі голови та зубів. Дівчина часто 
трусилась від пропасниці.

Перші 4 роки Лідвіна 
була дуже вразлива і нетер-
пляча, гірко плакала, не-
втішно скаржилась та нарі-
кала. Вона з гнівом відмов-
лялась від будь-якої розра-
ди. Ревний священник Ян 
Пот відвідав її і радив роз-
думувати про страждання і 
смерть Господа. Вона спро-
бувала, але безуспішно. 
Священник радив їй не зне-
вірюватися, але витривати в роздумах. Він привів її до усвідом-
лення того, що коли вона посвятилася Христу і раптом у її житті 
прийшло терпіння, то її покликання — терпіти не тільки за свої 
гріхи, а особливо за гріхи інших, як страждав і її возлюблений Ісус.

І ось душа хворої начеб почала мінятися. Вона вже не підда-
валась розпачу, але віддалася волі Божій, і чим більше посилю-
вався біль, тим більше наповнювала Лідвіну благодать і Божа 
любов. З її болю виросла апостольська ревність за спасіння душ. 
Слугиня Божа мусила випити чашу терпінь аж до дна. Злі люди 
обмовляли її, насміхаючись над її болем, а бачачи її в екстазі, 
казали, що вона божевільна.

Її героїчне терпіння було піддане важкому випробуванню. На 
якийсь час Лідвіна була повністю позбавлена внутрішньої розра-
ди. Їй здавалося, що Бог її покинув. Тоді вона зітхала з розіп’ятим 
Спасителем: «Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув?». Однак 
свята не падала духом, але зміцнювалася прийманням Найсвяті-
ших Тайн. Нарешті настала година визволення. На свято Пасхи 
1433 року вона в екстазі чула спів ангелів: «Алилуя! Слава, честь 
і подяка Тому, Хто сидить на престолі, та Агнцеві». Через два 
дні вона віддала свою святу душу Творцеві.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН, УЧЕНЬ ГРИГОРІЯ ДЕКАПОЛІТА

Декаполітський край двоякий колись був. Перший — поблизу 
Галилеї в Палестині, його згадує святий євангелист Матей: «Йшло 
за ним багато людей з Галилеї і Декаполя» (Мт. 4, 25). Другий 
же, пізніший, невеликий край в землі Ісаврійській1, також наз-
ваний був Декаполь. І з того другого, ісаврійського Декаполя, 
був св. Григорій — учитель преподобного Івана. Зненавидівши 
світ цей з юності і Христа полюбивши, Іван святий пішов до 
учителя свого Григорія Декаполіта2 і від нього в чернечий чин 
був пострижений, і перебував з ним, подвизаючись і у всьому 
Богові догоджаючи. І такого досягнув смирення й послуху і до 
всякого доброго діла старання, що й сам учитель його, св. Гри-
горій, радів за нього і славив Бога. Коли ж злочестивий цар Лев 
Вірменин єресь іконоборчу обновив і гоніння підняв на Церкву 
Христову, Іван цей преподобний при учителеві своєму Григорію 
святому у Візантію прийшов, разом зі св. Йосифом Піснеписцем3. 
І укріплював правовірних, аби стояли в благочесному іспові-
данні непохитно. Тоді Йосиф до Риму відісланий був, але туди 
не дійшов, бо потрапив у руки єретиків і на Криті затриманий 
був в ув’язненні. А преподобний Григорій Декаполіт, після того, 
як був відісланий Йосиф, переставився. Іван же преподобний 
у Візантії залишився, у звичних йому подвизався трудах, не 
лише про своє, але й про інших дбав спасіння. І через декілька 
років, коли блаженного Йосифа з пут звільнили і він до Візантії 
повернувся, преподобний цей Іван відійшов до Господа, аби 
прийняти відплату за труди свої.

1 Ісаврія — важкодоступний ізольований регіон на півдні Малої Азії, 
сучасна Туреччина.

2 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 20 листопада (3 грудня), ст. 282.
3 Його пам’ять вшановуємо 4 (17) квітня, див. ст 31.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ІВАН ЕПІРОТ

Батьківщиною цього блаженного Івана був грецький край 
Епір1, місто Яніна. Батьки Іванові були християнами благоче-
стивими. Осиротівши з юних літ, прийшов він до Царгорода, 
шукаючи праці, аби з труду рук своїх мати для життя потрібне. 
І здобув на торжищі між іншими ремісниками й торговцями собі 
місце. І так ремеслом своїм і купецтвом годувався, маючи досить 
собі на потребу: Бог допомагав йому в ділах його за добродійне 
його життя, бо цнотливий був юнак, боявся Бога і Його заповідей 
дотримувався. Прозвали його царгородці Епіротом, бо з Епіру 
походив. У той час Царгородом володіли вже агаряни, що мали 
Магометову віру, в їхнє ж нечестя багато християн зманилося. 
І серед тих, які на торжищах у крамничках своїх сиділи, купців 
і крамарів, багато було таких, що християнами спершу були, а 
потім у Магометове перемінилися зловір’я і з’єдналися з агаря-
нами. Між такими блаженному Іванові, справжньому христи-
янинові, трапилося мати крамничку свою, і звідусіль навколо 
нього були сусіди-апостати, що Христа відреклися й до Магомета 
приєдналися. З ними ж Іван часто сперечався відкрито, їхнє 
відступництво викриваючи. Був-бо юнак розумний і в словах 
відважний, промовляв за істину без страху. І почали вони його 
ненавидіти вельми: і тому, що викривав і безчестив їх часто, і 
тому, що бачили, як добре йшло в нього діло, бо все примножу-
валося в його руках. І заздрили на те, і думали, яку б на нього 
знайти провину, щоб згубити його. Розумів же блаженний Іван 
Епірот, що зло вони задумали, та не боявся їх, а ще більше заба-
жав усією душею постраждати за істину Христову.

У день Великої п’ятниці пішов до протопресвітера Констан-
тинопольської церкви, духовного свого батька, висповідався із 
прогрішень своїх і розповів наставникові про ворожість сусідів 
своїх, що зло мають на нього і страти на нього шукають. І про 
своє бажання постраждати за Христа сповістив йому, і шукав 
від нього корисної поради. Протопресвітер, бачачи його, юного 
літами, не радив віддаватися на муки: «Вважай собі, дитино, — 
казав, — щоб не від диявола вкладався тобі помисел цей, звик-бо 
він багатьом вкладати такий помисел, до мучеництва спону-
каючи, аби пізніше їх, знеможених, коли мук не витерплять і 
відпадуть, цілому світові віддати на зневагу і сміх, що, почавши, 

1 Історична область біля Іонічного моря, нині розділена між Грецією та 
Албанією.
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не докінчили і до кінця мук не витерпіли». Тоді сказав юнак: «По-
кладаюся на Христа мого, що не передасть мене на сміх ворогам 
моїм, але більше укріпить мене, щоб переміг я ворожу силу». 
Протопресвітер же сказав: «Дитино, написано: “Дух бадьорий, 
а тіло немічне”. А така річ, якої ти бажаєш, потребує великого 
приготування — ненастанного посту й молитов. Коли ними від 
усіх гріховних вад очистишся, сам Бог подасть тобі звістку, що 
маєш робити: у чистих-бо душах Бог звик оселятися. Пам’ятай 
собі, люба дитино, і йди з миром, я ж Бога молитиму, аби тебе 
від усіх ворогів вберіг і переможцем торжествуючим над ними 
зробив». Те мовивши, відпустив юнака з миром.

Наступного дня прийшов знову до духовного отця свого Іван 
блаженний, лицем світлий і радісний душею, і сказав йому: «Чес-
ний отче, цієї ночі в сонному видінні бачив я себе серед полум’я — 
неопалимого, веселого і ликуючого, як же колись три юнаки у ва-
вилонській печі. Тому сподіваюся, що, допомогою Вишнього, діло, 
яке я задумав, у добрий кінець прийде. Прошу ж тебе, чесний 
отче, аби ти мене своїми молитвами озброїв». Духовний отець 
сказав: «Бог нехай укріпить тебе, дитино, щоб переміг ти пе-
кельного вовка, змія невидимого, і за Христа мучеництвом увін-
чався». І так відпустив юнака, словами любові й користі утвердив 
його, обіцяючи молитися за нього до істинного Помічника.

Коли підходив Іван блаженний до своєї крамнички, побачили 
його ненависники його, які про страту його вже домовилися. І 
казали один одному: «Хіба він відкрито не відрікся Христа у граді 
Трикії, що в Тессалії, а нині тут християнином себе показує?». Це 
почувши і гнівно на них поглянувши, юнак сказав: «Чи про мене 
таке говорите, чи про когось іншого?». Вони ж казали: «Про тебе, 
а не про іншого. Хіба неправду кажемо?». Відповів блаженний: 
«Не буде мені того, аби мав я відректися Христа, Бога мого, ні в 
Трикії, ні деінде, ніколи ж мені того не буде, у Христі-бо живу й 
жити буду завжди, і померти за Нього готовий». Вони ж дуже на 
нього розгнівалися, сповнилися великої злості та, швидко з місць 
своїх зіскочивши, кинулися на нього, руки убивчі накладали і на 
суд тягнули. Святий же юнак, наче на бенкет ведений, зі світлим 
лицем швидко йшов. І віддали його суду неправедному: самі на 
ньому стали наклепниками, і свідками, і суддями, і наклали на 
нього одну ту провину брехливу, наче у Трикії, тессалонійському 
граді, відрікся Христа відкрито і прийняв віру магометанську, 
а до Царгорода прийшовши, знову християнином себе зробив. 
Починаючи суд, спершу лицемірно вдали, начеб серцем боліють, 
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співчуваючи йому, і почали ласкою підлещуватися, аби відвер-
нувся від Христа. Тоді, бачивши його міцного у християнській 
вірі, погрозами страшили, але й так нічого не досягли, потім били 
без милості і, вельми биттям замучивши, вкинули до в’язниці, 
поки не подумають, що йому ще зробити.

Наступного дня вивели, допитували, чи надумав Христа від-
ректися і бути одним з них. І, бачивши його незмінним, знову 
били його сукуватим залізом без жалю. Він же, як діамант твер-
дий, мовчки терпів накладені йому рани, наче не його, а іншого 
когось били. Тоді тихо молився до Бога, кажучи: «Укріпи мене, 
єдиний всесильний Боже, дай мені силу і міць, і простягни 
мені руку допомоги зі святого помешкання Твого». І після 
того до ворогів своїх сказав: «Ніщо мене з того, що у світі, 
добре воно чи погане, не зможе відвернути від мого намі-
ру, ніколи не буде такого, щоб я колись інакше вірив, не 
так, як християни, не буде такого зі мною: ні ласкою, 
ні погрозами, ні муками мене не переможете. Робіть, що 
хочете, аби швидше мене від тимчасового життя цього 
до вічного послати. Христовим я є рабом, за Христом 
іду, за Христа помираю, щоб жити з Ним вічно». І звеліли 
неправедні судді знову вкинути до в’язниці святого. Не вели 
мученика, а волочили, за волосся туди й сюди шарпали, по лиці 
били і ногами штовхали, і так у темниці замкнули.

Зранку ж знову вивели, і оскільки, як і раніше, сміливо гово-
рив і непохитний у християнській вірі був, знову бити його зве-
ліли без милосердя. Мученик же, битий, співав радісно церковну 
пісню «Христос воскрес із мертвих» та інше: був-бо день Пасхи. 
Усе тіло його ранами було зранене, і земля червоніла кров’ю, а 
святий мученик наче в чужому тілі терпів: то співав, то до катів 
своїх говорив: «Бийте, бийте, зі всієї сили вашої бийте і 
скільки можете примножуйте рани, проте ніколи не змо-
жете мене відчужити від Христа мого й до однодумства 
з вами прилучити». Кати ж, осоромившись, знову до темниці 
мученика вкинули й мучили його нуждою темничною і скрутою 
ув’язнення, голодом і спрагою декілька днів. Після того знову 
вивели і, бачивши, що жодними муками не можуть його від 
Христової віри відвернути, на спалення засудили.

Коли вели зв’язаного залізним ланцюгом на смерть, наче ягня 
на заколення, одні руками його в потилицю та в шию били, інші 
докірливими словами дошкуляли, а інші співчутливо умовляли, 
щоб пожалів юність свою. Але мученик Христовий, торжествую-
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чи, ішов не як на смерть, а як на велику почесть. І, прийшовши на 
місце, де був розпалений вогонь великий, не чекаючи, поки його 
вкинуть туди, сам кинувся у полум’я. Кати ж, взявши за кінець 
веригу, якою був зв’язаний, геть із вогню його витягли. Важко це 
сприйняв мученик і сказав до катів: «Чому не дали мені в полум’ї 
згоріти? Чому не допускаєте, аби приємною я був для Христа 
мого жертвою?». Суддя, хоч і знав, що гірка смерть у вогненному 
спаленні, проте тому, що сам той забажав у вогонь вскочити, 
вирок перемінив, і не вогнем, а мечем стратити його засудив. 
І звелів спекуляторові відтяти голову непереможному юнакові. 
Тоді тіло і голову вкинути у вогонь і спалити. Так прийняв вінець 
мучеництва святий мученик Христовий Іван Епірот у 18 день 
квітня 1500 року. Після спалення його, коли погас вогонь, вірні 
знайшли деякі частини костей його, які з вогню залишилися, і, 
взявши з благоговінням, чесно в себе поховали, славлячи Христа, 
Бога нашого, з Отцем і Святим Духом хваленого навіки. Амінь.

СВЯТИЙ ЗЕФЕРИН, ПАПА РИМСЬКИЙ1

Зеферин керував Церквою 
у 199–217 роках. Як і багато ін-
ших пап ранньої Церкви, Зеферин 
походив зі середовища звільнених 
рабів, як про це свідчить його ім’я 
(імена Зеферин, Калікст, Антерос 
тощо — це імена рабів). Зеферин 
був простою людиною, без книжної 
освіти. У той час серед християн 
вже було багато високоосвічених 
християн, мислителів, які загли-
блювалися в таїнства віри, вивчали 
Святе Письмо, займалися філософі-
єю і боролися в наукових супереч-

ках з євреями, поганами і численними єретиками. Церква мала і 
доволі плідних письменників, один з яких працював у Римі, був 
священником, жив біля Тибетських воріт і називався Іполитом. 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 20 грудня.
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Інший прибув до Риму 212 року, будучи однією з найосвіченіших 
осіб того часу. Це був Оріген, керівник Олександрійської катехи-
тичної школи. Він приїхав до Риму, щоб на власні очі побачити 
найстарішу з Церков. Проте до Риму з’їжджалося і багато єретич-
них мислителів та вчителів, які також проповідували там своє 
вчення, здобували послідовників і вели вчені та невчені полеміки. 
Передусім це стосувалося вчення про Святу Трійцю. У запеклій 
боротьбі зіткнулися дві школи: монархіани Савелія і тринітарії 
Іполита. Монархіани вважали Отця, Сина і Святого Духа різними 
проявами однієї і тієї ж Божественної Особи. Іполит же навчав, 
що між трьома Божими Особами є точні відмінності, але казав, 
що Син підпорядковується Отцю, що також не відповідає пра-
вовірному вченню. Спочатку Зеферин не звертав уваги на ці 
богословські суперечки, бо найбільше дбав про мир між христи-
янами, а тому не відразу вжив заходів проти Савелія. Однак це 
викликало великий опір Іполита та його послідовників. Врешті 
він дав конфліктуючим школам таку відповідь: «Я не знаю ні-
кого, крім Бога, Ісуса Христа, і окрім Нього нікого іншого, 
Хто б страждав і помер. Але страждав не Отець, а Син».

В цей час переслідування християн відбувалося найбільше в 
провінціях, а в самому Римі імператор Север (193–211) не надто 
виступав проти християн. Багато з них були у нього на службі. 
Але саме в той час з імператорського двору загрожувала христи-
янам гірша небезпека, ніж переслідування. Імператриця Юлія 
Домна була дочкою сирійського первосвященника Бассіана і 
незабаром зібрала навколо себе численну общину. З морального 
погляду їй подобалася сувора дисципліна філософа Піфагора. 
Щоб вчення набуло свого роду надлюдського авторитету, імпе-
ратриця відшукала зразок аскета-піфагорійця, Аполлонія Ті-
анського, мандрівного проповідника й окультиста, який жив у 
І столітті після Р. Х. Імператриця доручила Філострату написати 
легендарну біографію цього загадкового мужа, якого обрала для 
того, щоб він своїм досконалим життям, співчуттям до ближнього 
та удаваною побожністю, яку проявляв до загального бога-сон-
ця, затінив Господа Ісуса Христа. Ця книга поширювалась дуже 
швидко. Таким чином вороги християн отримали ще одну зброю 
проти Христа та Євангелія.

Ці єретичні течії разом з різними хвилями переслідування 
напирали на човен Петра, яким протягом 18 років керував папа 
Зеферин. Він до кінця зміцнював народ у правдивій вірі. Помер 
у 217 році і був похований у катакомбах Калікста.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІВАН СТАРОПЕЧЕРНИК

Обитель преподобного Харитона 
в Юдейській пустелі поблизу Вифле-
єму називалася Старою Лаврою, бо 
її швидше від інших лавр збудував 
св. Харитон, як же про те написано 
в його життєписі. У тій-бо старій 
Харитоновій Лаврі жив у VIII століт-
ті цей преподобний Іван, подвиза-
ючись в монаших трудах. З юності 
зранений божественною любов’ю, 
за написаним: «До Бога прибігаю, 
Він добро моє», вирішив посвяти-
ти себе Богу. Зневаживши суєтну 
мирську насолоду й гординю і від-
далившись від батьківщини, узяв 
хрест чернечого життя та вирушив 

до чужого краю ради Господа, Який подорожнім був на землі від 
народження свого і аж до смерті не мав де голови прихилити. 
Досягнув же святих єрусалимських місць і поклонився чесному 
Хрестові й життєдайному Христовому Гробу, прийшов у вищезга-
дану Лавру блаженного Харитона й у ній священничого сану 
удостоївся за добродійне життя своє, бо явився наслідувачем 
давніх пустельників. Загнуздавши плотські пристрасті великою 
повстримністю і всенічним на молитвах стоянням, пам’яттю про 
смерть і різноманітними умертвленнями, повністю підкорив тіло 
своє, ставши ангелом у плоті. Плідно прожив він свій довгий вік 
і, досконало угодивши Богові, переставився до Господа.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ГЕНЕЗІЙ1

Генезій був театральним актором. Ак-
тори мали не дуже хорошу репутацію в 
Стародавньому Римі. Одного разу Гене-
зій вирішив розіграти комедію з обря-
дом хрещення. До театру прийшов сам 
імператор Діоклетіан. На сцені можна 
було побачити Генезія, що стогнав, як 
важкохворий. Враз підбігли інші актори 
і питали: «Бідолашний, ти хворий? Як мо-
жемо допомогти тобі? Чи ж ми теслярі, 
щоб тебе обтесати?». Уся аудиторія смі-
ялася над цим жартом. Генезій скрикнув: 
«Безумні, я хочу духовного полегшення. 
Я хочу померти християнином». Театр 
знову затрусився від сміху. Актори запи-
тали: «Чому ти цього хочеш?». Пролунала 
відповідь: «Бо хочу у цей великий день 
втекти від богів. Приведіть мені хрис-
тиянського священника, але швидше!». 
Увійшов актор, переодягнений на священника, сів біля Генезія 
і питав: «Любий сину, чому ти послав за мною?». І в той момент 
Генезій був просвітлений Божою благодаттю та повірив в Ісуса 
Христа. Тоді відповів правдиво і серйозно: «Я хотів би отримати 
благодать Христову, щоб знову народитися і звільнитися від 
своїх гріхів». Подібно він відповідав і на інші питання. Актори не 
помітили цієї зміни. Вони проводили на ньому обряди хрещен-
ня, одягли його в білу одіж і дали йому в руку палаючі свічки. 
Тут на сцену вийшли актори, переодягнені у воїнів, схопили 
Генезія і сказали йому, що його судитимуть як відступника. 
Але Генезій вирвався з їхніх рук, вказав на імператора і закри-
чав: «Ось мій суддя». Всі завмерли від такої сміливості. Генезій 
продовжував: «Почуй мене, імператоре! Досі я висміював 
Христову віру, а сьогодні пізнаю свою оману. Визнаю, що 
Христос є істинним Богом і що тільки через Христа мож-
на осягти спасіння».

Імператор передав Генезія префекту Плавціану, який нака-
зав розтягти актора на катівні. Але навіть у найбільших болях 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 26 серпня.
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мученик визнавав: «Немає іншого Бога, крім Того, Якого я 
тепер знаю і шаную. Христос — єдиний Цар, і якщо б я 
мав і тисячу разів за Нього померти, ти б не вирвав Його 
ні з моїх уст, ні з мого серця. Шкодую, що так пізно пові-
рив у Нього. Шкодую, що так довго зневажав Його». Опісля 
Генезія стратили. Це відбулося 285 року.

СВЯТИЙ ІСИДОР, ЄПИСКОП СЕВІЛЬСЬКИЙ1

Ісидор народився близько 
560 року в іспанській Картахені. 
Його старший брат св. Леандр став 
єпископом Севільї. Після смерті 
батьків він виховував свого молод-
шого брата Ісидора. Ісидор був дуже 
талановитим, але непосидючим та 
жвавим, тому брат часто був змуше-
ний суворо карати його, щоб приму-
сити вчитися. Одного разу Ісидор 
втік від брата, боячись покарання 
за свою недбалість. Він блукав по 
околицях міста, поки втомлено не 
сів біля колодязя з кам’яною різь-
бою. Тут він помітив глибокі рівча-
ки на валі та численні западини на 

кам’яній різьбі. Коли за деякий час підійшла до криниці жінка 
набрати води, Ісидор запитав її, як утворилися ці рівчаки на 
валі та заглибини в камені. Жінка відповіла: «Рівчаки зробила 
мотузка, що постійно намотується на вал, а заглибини вимила 
вода». Юнак довго роздумував над цим, над своєю дотеперіш-
ньою легковажністю та лінивством, а на кінець сказав собі: «Що 
може зробити витривалість! І твердий камінь видовба-
ється краплями води, які часто на нього падають. А дере-
во вкарбується частим намотуванням мотузки. Чому б 
і я, з Божою допомогою, не міг досягти того, чого від мене 
хоче Бог, якщо постійно співпрацюватиму?!».

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 4 квітня.
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Ця думка так проникла його, що він позбувся попередньої 
легковажності та через ревну молитву, навчання і практикуван-
ня чеснот став великим святим. Ісидор закінчив навчання і був 
висвячений на священника. Тоді для Церкви в Іспанії настали 
важкі часи. Коли Леовігільд, арійський король вестготів, почав 
жорстоко переслідувати духовенство, він ув’язнив кількох єпи-
скопів і вигнав єпископа Леандра зі своєї держави. У той час 
молодий священник Ісидор очолив вірних католиків в Іспанії, 
утверджував їх у вірі, змагався за повернення єретиків в лоно 
правдивої Христової Церкви і, незважаючи на небезпеку, без-
страшно боровся з аріанськими єресями. Благословенна праця 
Ісидора мала чудовий результат. Бог пом’якшив серце короля 
Леовігільда так, що він покаявся, виправив кривди, завдані 
Церкві, звільнив ув’язнених священників і закликав єпископа 
Леандра з вигнання.

Після повернення брата Ісидор пішов до монастиря і прийняв 
чернечу рясу, щоб у монастирській тиші перемагати в собі само-
любство і тілесність та через самозречення утвердитися в покорі.

Ісидор прожив у монастирі недовго. Єпископ Леандр помер 
13 березня 600 року, а король Реккаред, духовенство та народ 
обрали Ісидора його наступником на єпископському престолі 
Севільї. По всьому краї усі дуже раділи, бо Ісидора всюди знали 
як полум’яного красномовця і ревного захисника віри.

Як єпископ, він відкрито ступав слідами свого брата. Після 
багатьох воєн він намагався привести християнство в країні 
до розквіту. Тому заснував школи й інститути для виховання 
молоді, підносив значення монастирів. Відома школа в Севільї, 
яку він заснував, виховала ряд відомих людей, зокрема св. Ільде-
фонса. Навіть будучи єпископом, Ісидор жив як монах. Він був 
скромним, суворим до себе, відмовлявся від будь-яких вигод 
і щодня роздумував про болісну смерть нашого дорогого Спа-
сителя. Добротою, милосердям і терпеливістю він притягав до 
себе серця всіх добрих людей і переконував навіть затверділих. 
По-батьківськи піклувався про бідних, хворих і потребуючих. Не 
дивно, що з Божою допомогою йому вдалося навернути велику 
кількість аріанських вестготів.

Його діяльність виходила далеко за межі Севільської єпархії. 
Куди ревний єпископ не прийшов сам, туди надійшли його листи 
і твори, що захищали істинну віру. Його ім’я знали та вихваляли 
по всій Іспанії та за кордоном. І як письменник Ісидор виріз-
нявся побожністю. Вже в молодості він здобув широкі знання, 
з великою старанністю збирав результати наукових досліджень 
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попередніх епох і написав низку книг, які мають величезне зна-
чення для всієї Церкви. Окрім трактатів з теології і філософії, він 
писав про загальну історію, історію вестготських королів, уклав 
навчальний словник загальних знань. За ці заслуги Ісидор був 
зарахований до учителів Церкви.

Працюючи у Христовому винограднику, він постарів і го-
тувався до християнської смерті. Коли пізнав, що його життя 
наближається до кінця, покликав усіх своїх боржників і простив 
їм борги, а потім роздав решту свого майна бідним. Потім його 
принесли до катедрального храму, де тим часом зібралось ду-
ховенство та віруючі, і там з ними попрощався. Два єпископи 
одягли його в покаянну ризу і посипали його голову попелом, а 
він підняв до неба свої ослаблені руки, голосно молився за від-
пущення гріхів, звершив Тайну Сповіді і прийняв Тіло Господнє. 
Наприкінці напоумляв заплакане духовенство та віруючих, щоб 
вони міцно трималися святої віри, перебували в любові та дбали 
про своє спасіння. Він віддав себе їхнім молитвам, благословив 
їх і під великий плач усіх був віднесений у свою обитель, де й 
помер через чотири дні 4 квітня 636 року.

Святий Бенно,
єпископ Мейсена

(див. ст. 181)
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ПРЕПОДОБНИЙ ТЕОДОР ТРИХИНА

Теодор, преподобний отець наш, названий Трихина, був у Кон-
стантинограді народжений і вихований, багатих батьків син. Ще 
юнаком покинув батьків, багатство і славу Бога ради та пішов у 
монастир пустинний в Тракії і став монахом. І настільки суворе 
перебування мав і виснажив плоть свою, що з лиця на мертвого 
був подібний. Всі-бо ночі, і взимі, і влітку, боровся, стоячи на 
молитві, голови ніколи ж не мав покритої, а його єдиним одягом 
була колюча волосяниця, і через те був названий Трихиною, тоб-
то Волосяничником. Згодом і монастир той пустинний, у якому 
преподобний суворе життя провадив, був названий «Трихина». 
Прийняв же від Бога Теодор святий владу над бісами й Божою 
силою чуд багато вчинив, і свій подвиг звершивши, до Господа 
відійшов, Його ж цілим серцем любив. Не лише у житті своєму, 
але і після переставлення чудодіяв, витікало-бо з мощей його 
святих пахуче цілюще миро, ним же всілякі лікувалися хвороби 
і проганялися біси, на славу Христа, Бога нашого.

ПРЕПОДОБНИЙ АНАСТАСІЙ,
ІГУМЕН СИНАЙСЬКОЇ ГОРИ

У якому благочесті вихований був з юності Анастасій, богонос-
ний отець, зі слів його стає відомим, які про себе сказав: «Ті, що 
бачили Христа в тілі, за пророка Його мали, ми ж тілесни-
ми очима хоч не бачимо Його, проте з молодих літ, дітьми 
і юнаками будучи, зразу Його як Бога пізнали, Владику 
всесильного і Творця віків, сяйво слави Отчої визнавати 
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навчилися, а Євангеліє 
Його святе з такою ві-
рою слухаємо, що наче 
бачимо самого Христа, 
що до нас промовляє. 
І, непорочне пречисте 
Тіло Його приймаючи, 
віримо, що самого Хри-
ста приймаємо. Коли 
ж лише божественної 
Його подоби зображен-
ня на іконі бачимо, як 
Його самого, що з небес 

на нас дивиться, шануємо, поклоняємося і припадаємо». 
Тими короткими словами Анастасій преподобний достатньо по-
казав, як з дитинства навчили його пізнавати Христа, істинного 
Бога, і в Нього вірити, і боятися страхом чистим, і любити Його 
усім серцем, і шанувати у святих іконах — Богові належним 
поклонінням. Дійшовши дорослого віку, покинув світ і те, що в 
світі, і, взявши хрест, за заповіддю святого Євангелія, усім сер-
цем пішов за Христом, відійшов-бо до монастиря і став монахом. 
Бажаючи на більші наставитися подвиги і досконаліших у чесно-
тах мужів наслідувати, вирушив до Єрусалима. Чесним і святим 
місцям поклонився, зійшов на гору Синайську і там знайшов 
багатьох святих мужів, які в чеснотах чернечих багато досягли. 
Почав жити серед них, скоряючись їм і працюючи ревно. За 
смиренномудрість свою прийняв від Бога дар розуму духовного і 
премудрості великої, і склав слів багато душекорисних, і деяких 
Отців святих житія написав, і пресвітерського сану сподобив-
ся. Тримав у той час ігуменство гори Синайської преподобний 
отець Іван Ліствичник1, а після нього і брата його Георгія, став 
ігуменом гори Синайської преподобний Анастасій. Подвизався 
ж вельми на єретиків, названих «акефали», тобто «безголові», що 
являли собою одну з течій монофізитів. Багато проти них писав 
і сперечався з ними, викриваючи їх, перемагав і осоромлював. 
Почалася ж єресь та в Олександрії, у царстві Зенона, від ворогів 
і противників IV Вселенського Собору, званого Халкедонським. А 
коли та єресь починалася, був в Олександрії лжепатріарх-єретик 
Петро, якого кликали Монг. До тої єресі акефалійської після того 

1 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 30 березня (12 квітня), ст. 563.
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приєднався Севир, прозваний Безголовим через єресі безголових, 
який окупував престол антіохійського патріаршества. Тих-бо 
єретиків-акефалів преподобний Анастасій з божественних книг 
перемагав, боровся з ними не лише на горі Синайській, але і цілу 
Сирію, Аравію та Єгипет то писаннями своїми, то ногами про-
йшов, всюди ту єресь викорінюючи і проганяючи, утверджуючи 
у правовір’ї Церкву Христову. Угодив же Богові в тій боротьбі 
більше від інших отців, і в глибокій старості до Господа відійшов. 
Кончина його була за царювання Іраклія (610–641).

СВЯТИЙ АНАСТАСІЙ,
ПАТРІАРХ АНТІОХІЙСЬКИЙ

У 35 рік царювання Юстиніана Великого (527–565), 563 року, 
коли помер патріарх антіохійський Домнин ІІІ, після нього став 
патріархом Анастасій, на прізвисько Синаїт1, бо з Синайської 
гори на те святительство взятий був. У той час піднялося якесь 
шкідливе мудрування у Церкві про плоть Христа, Сина Божого, 
наче у час перебування Його з людьми перед добровільними стра-
стями була нестраждаюча, ані не підлягала природним людським 
закономірностям. Мудрування те злочестиве у Цариграді поча-
лося. І цар Юстиніян до того приєднався мудрування, зваблений 
єретиками, допоки не роздивився істини, і хотів вивести його у 
догми віри. І було збентеження у Церкві, бо й святіший Євтихій2, 
патріарх константинопольський, з престолу за те вигнаний був, 
що єресі тій противився. І багато хто звабився тим неправедним 
мудруванням, проте всі дивилися на святішого цього Анастасія 
Синаїту, патріарха антіохійського, що він вважатиме за істину, 
був-бо Анастасій мужем у Божественному Писанні досвідчений 
вельми, і в догматах праведної віри міцний, і життям святий. 
Його як стовпа непохитного, що для всіх взором був, намагали-
ся єретики до свого мудрування схилити багатьма підступами, 

1 Слід зазначити, що було два Анастасії з прізвищем Синаїт. Перший — 
цей патріарх Антіохійський (Анастасій I), який помер під час правління 
імператора Маврикія (582–602), а другий був ігуменом на горі Синай 
(див. вище) і помер під час правління імператора Іраклія (610–641).

2 Його пам’ять вшановуємо 6 (19) квітня, див. ст. 44.
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сподіваючись, що якщо його схилять, легше увесь той край при-
тягнуть до однодумства свого. І намовляли на нього царя, проте 
нічого не досягли, бо Анастасій блаженний відписав до царя 
благорозумно, сміливо його викриваючи у блуді. Писав же і у всі 
краї Сирії, до всього духовного чину і мирського, навчаючи всіх 
пильнуватися від єресі тої. В Антіохії ж у всі дні учив у церкві, 
повторюючи апостольське слово: «Якщо хтось благовістить вам 
більше, ніж прийняли, хоч би то був і ангел з неба, анатема хай 
йому буде».

Гнівався тому цар Юстиніан на святішого патріарха Анастасія 
і хотів його з престолу вигнати, як же і цариградського Євтихія, 
але кончина цареві надійшла. Помираючи, цар покаявся з єресі 
і написав заповіт, щоб святіший патріарх Євтихій з вигнання 
на престол свій повернений був. І помер в покаянні Юстиніан, і 
до благочестивих царів приєднався, і був мир Церкві.

Після Юстиніана прийняв царство небіж його — Юстин ІІ. 
Він, намовою ворожих людей, вигнав неповинно з престолу ан-
тіохійського архиєрея Божого Анастасія Синаїту — не за віру, 
але за інші провини неправдиві. По-перше, що наче церковні 
скарби, не шкодуючи, витрачає намарне. По-друге, що наче на 
царя злословить. Говорили про нього, що коли його хтось спитав, 
чому не заощаджує церковних скарбів, відповів: «Щоб Юстин, 
всесвітній згубник, не забрав». Ще ж розповідають і те, що коли 
Анастасій на престол антіохійський возведений був, Юстин, який 
у той час у стрия свого царя Юстиніана перебував, хотів у Анас-
тасія дару з золота, вельми-бо грошолюбний був. Але Анастасій 
йому нічого не дав, неправедною ту річ називаючи, щоб давати 
золото за сан духовний, який не за золотий продається, а є бла-
годаттю Святого Духа. І з того часу Юстин гнівався на Анастасія. 
Коли ж після стрия свого прийняв царство, шукав провини на 
невинного святителя Анастасія і, знайшовши неправдиві, ви-
гнав його з престолу. Після вигнання Анастасія взятий був, хоч 
і не хотів, на антіохійське патріаршество блаженний Григорій, 
ігумен Лаври Фаранської, муж також словом, і ділом, і життям, 
і благочестям прикрашений, якого у «Лимонарії1» святіший па-
тріарх єрусалимський Софроній2 згадує і хвалить.

1 «Лимонарій» — луг (духовний луг); збірка повчань і розповідей про 
святих отців і подвижників, переважно з Палестини, Синаю, Єгипту 
та Сирії, авторами якої були св. Софроній і св. Іван Мосх.

2 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 11 (24) березня, ст. 445.
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Коли той Григорій з життя відійшов, знову блаженний Анас-
тасій Синаїт, після 23 років вигнання свого, на престол антіохій-
ський був повернений у Маврикієве царствування. У той час був 
у Римі папа св. Григорій Великий1. Той святий з цим блаженним 
Анастасієм у великім духовнім приятельстві перебував, і писа-
ли листи один одному. Коли бо почув св. Григорій, що Анаста-
сія патріарха на престол його повернули, зразу написав йому, 
співрадіючи поверненню його. Говорить же у тому писанні так: 
«Слава во вишніх Богу і на землі мир, серед людей благовоління, 
що велика та ріка, яка колись антіохійське каміння залишила 
сухим, нині знову у своє русло повернулася, і долини навколо себе 
напоює». Знову у іншому листі св. Григорій пише св. Анастазію 
про взаємну єдність духовну.

Прожив же блаженний Анастасій після свого повернення на 
престол 6 років і переставився до Господа 596 року, у 14-й рік 
царювання імператора Маврикія (582–602). Після цього святішо-
го Анастасія І поставлений був на патріаршество Анастасій ІІ. Він 
був убитий юдеями при царюванні Фоки-ката, і вірні шанують 
його як Христового мученика.

СВЯТІ КОРЕЙСЬКІ МУЧЕНИКИ2

У 1839–1846 та в 1866 роках в Кореї було замучено понад 
10 000 християн. Провідником християн, які страждали у в’яз-
ниці в Сеулі, був отець Андрій Кім Тегон. Раніше він вів пу-
стельницьке життя відлюдника і вправлявся в ділах благочестя. 
У в’язниці він зумів з такою силою Духа підбадьорити інших, 
що перетворив в’язницю майже на монастир. І погани цьому 
вельми дивувалися.

Коли о. Андрія вели до Сеулу, перед будівлею суду він зустрів 
жінку, яку щойно звільнили. Він запитав її: «Чому тебе звільни-
ли?» — «Я відреклася віри», — пролунала пригнічена відповідь. 
«Отож, ти втратила цю найпрекраснішу нагоду! Що мо-
жеш очікувати, якщо тепер не хочеш померти? Так, ти 
вільна, але скільки років ти ще проживеш?» — «Правда, я 

1 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 12 (25) березня, ст. 450.
2 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 20 вересня.
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вільна, але звідки я знаю, 
чи сьогодні або завтра не 
помру?» — «Тож хіба для 
тебе не є в тисячу ра-
зів краще обрати до-
бру смерть?». Невдовзі 
о. Андрій привів жінку 
до того, що вона шкоду-
вала про свій слабодухий 
вчинок і хотіла все ви-
правити. Тому поверну-
лася з ним до суду. «Що 
ти тут знову хочеш? — з 
обуренням запитав суд-

дя, — адже тебе вже випустили!» — «Ще хвилю назад я була 
слабка, боялась болю, зреклася свого Бога. Цим вчинила 
великий гріх. Я жалію за те, а тому повертаюся. Якщо хо-
чете, убийте мене, я є християнкою більше, ніж будь-коли 
раніше». Суддя відігнав її, як божевільну, але вона знову повер-
талася. Тоді її зв’язали і так жорстоко побили, що вона померла 
дорогою до в’язниці. А о. Андрій ще мусив більше року страж-
дати у в’язниці, поки йому не відрубали голову разом з шістьма 
іншими християнами. Це відбулося 16 вересня 1846 року.

Інший мученик — блаженний Петро Ю Те-чол — був сином 
ревного християнина Августина, однак його мама і сестра були 
поганки. Цей 13-річний юнак отримав 600 ударів палицею та 
40 ударів дошкою, аж поки йому не зламали кістки, так що з 
них висіли смуги м’яса. Його тіло було наче сама рана, а душа 
була сповнена небесної радості. Петро жадав мучеництва. Во-
роги лютували з його несхитності. Один із них узяв розпечене 
вугілля і наказав хлопцеві відкрити уста. Петро широко розкрив 
їх. Але в останній момент кат наче б налякався свого жахливого 
наміру і відійшов. Судді не наважилися публічно вбити Петра, 
тому таємно повісили його 31 жовтня 1839 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЯНУАРІЙ,
ЄПИСКОП БЕНЕВЕНТА

Святий Януарій народився в 
Неаполі і був єпископом міста 
Беневента в Італії. Коли Діокле-
тіан і Максиміан, нечестиві царі, 
на християн лютували, взяли 
тоді воїни єпископа Януарія і 
представили на допит Тимотею, 
ігемонові кампанійському. Тоді 
всіляко до ідолопоклоніння при-
мушували: і ласкою зваблювали, 
і погрозами страшили. Коли ж 
бачив ігемон, що непохитний 
він у християнській вірі, наче 
стовп, у піч вогненну звелів вки-
нути на спалення. І залишився 
святий, як же колись у вавилон-
ській печі троє юнаків, неушкоджений вогнем, бо ангел Божий до 
нього зійшов і силу вогню на холод перетворив, і ликував святий 
посеред вогню, співаючи та славлячи Бога. Коли вийшов він із 
печі, бачили всі, що навіть до риз його вогонь не торкнувся, і 
дивувалися вельми. Ігемон же думав, що чарівною якоюсь силою 
єпископ християнський з вогню цілим зберігся. Тому більшої 
люті на святого сповнився і звелів мученика на катівні настільки 
сильно розтягнути, що й члени його із суглобів своїх відділяли-
ся, і так розтягненого немилосердно бити, допоки все тіло його 
не розшматується, і голих костей не буде видно. І наповнилась 
земля його кров’ю. На таке страшне видовище прийшло 2 кли-
рики — диякон Фауст і читець Деситерій, і стояли поміж людь-
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ми, дивлячись на страждання свого єпископа. Тішилися духом 
через мужнє його терпіння і плакали через люті завдані йому 
муки, бо й жили святого перерізані бачили. Погани, їхні сльози 
побачивши, одразу впізнали, що є християнами. Схопили тому 
нечестиві обох, і разом зі святим мучеником Януарієм зв’язали, 
повели за ігемоном у місто Путеолі і там до темниці вкинули. А в 
темниці тій перебували Прокул і Сосій, диякони града Путеоль-
ського, що сиділи за Христа, і двоє простих чоловіків — Євтихій 
і Акутіон, засуджені на поїдання звірам. Наступного дня всіх 
з єпископом на видовище вивели і звірам віддали. Бог, який 
прославляється у святих Своїх, загородив уста звірам на видо-
вищі тому, як же колись у ямі, куди Даниїла вкинено, і жоден зі 
звірів не торкнувся мучеників, але всі природну лють на овечу 
змінили лагідність, прийшли і припали до ніг святого єпископа. 
Таке надприродне діло всіх глядачів у подив і жах привело. 
Але ігемон і цю божественну силу волхвуванню християнському 
зарахував та думав, як би святителя Божого і тих, що з ним, 
остаточній страті передати. Так розумом кидався, що раптом 
осліп тілесними очима — так, як сліпував давно душевними, і 
шукав провідника, намацуючи стіни. Коли ж святитель і муче-
ник Христовий Януарій, нітрохи злоби не тримаючи, помолився 
за мучителя свого, ігемона Тимотея, той зразу прозрів тілесно, 
але не душевно. Люди, що на всі ті чуда дивилися, повірили в 
Христа, було їх коло 5 000. А невдячний і твердий серцем ігемон, 
просвітлений від раптової сліпоти мученицькими молитвами, не 
лише істини не пізнав, а й більше безумствував, і замість того, 
щоб віддати хвалу істинному Богові, Христу, Господу нашому, 
ображав Його. І через навернення до Нього стількох людей гнівом 
збісився, звелів мечем потяти святих мучеників. І так святитель 
Божий Януарій зі своїми співстраждальцями Фаустом, Прокулом, 
Сосієм, Деситерієм, Євтихієм й Акутіоном прийняв вінець му-
ченицький і з ними убитий був мечем за містом Путеолі. Тіла ж 
святих навколишні міста забрали по одному, кожен-бо намагався 
мати свого заступника перед Богом. А святого тіло єпископа 
Януарія неаполітяни взяли, у своє місто з шаною принесли і в 
церкві своїй поклали. Кров його, запечену там, із землі зібравши, 
поклали в посудину скляну і зберігали її в себе належно. Коли 
ж поставили її при голові мучениковій, зразу та запечена кров 
розтанула і закипіла, наче щойно пролилася.

Діялися ж і чуда всілякі в Неаполі молитвами священному-
ченика Януарія. Найвидатніше ж чудо там прославилося таке. 
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Коли гора, що Везувієм 
називається, видала з 
надр підземних полум’я 
вогненне, як ніколи ве-
лике, то не лише близькі 
міста, а й далекі великий 
страх і тремтіння мали. У 
той страшний час збігли-
ся люди до гробу св. Яну-
арія і зі сльозами просили 
в нього допомоги. І зразу, 
його молитвами, сховало-
ся те вогненне полум’я в гору ту, не завдавши ніякої шкоди да-
леким і близьким містам. Ще ж й інше преславне чудо сталося. 
Жінка одна, вдова, на ім’я Максиміла, мала єдиного сина, і коли 
він помер, плакала невтішно. Трохи від ридання до тями при-
йшовши, поглянула на церкву і бачила над дверима церковними 
таблицю, на якій було зображення святого єпископа Януарія. І 
згадала чудо, яке було колись у Старому Завіті, коли святий про-
рок Єлисей воскресив сина шунамитянки. Зрушилася сильною 
надією на Бога й на угодника Божого та жінка і вчинила подібно: 
взяла ікону святого мученика Януарія і на мертвого хлопця свого 
поклала: очима до очей, устами до уст, і зі стогоном й гарячими 
сльозами помолилася, кажучи: «Рабе Божий, помилуй мене й 
утіш печаль мою, воскреси сина мого, бо єдиний у мене». Коли 
вона так помолилася, зразу ожив хлопець і став здоровим. І всі, 
хто прийшов на його похорон, таке преславне чудо бачивши, 
здивувалися, прославляли Бога й дякували Йому, який дивне 
робить через святих Своїх. Мати ж, радіючи, похвалами Бога 
возвеличувала за св. Януарія, швидкого помічника. Його святи-
ми молитвами хай і нас Господь навіки обдарує милістю Своєю.

У рідному місті св. Януарія, в Неаполі, досі з великою поша-
ною зберігаються останки святого. До сьогодні збереглася за-
стигла кров мученика та його голова. Череп св. Януарія несуть 
містом урочистою процесією, а потім виставляють для загального 
вшанування. Коли посудину зі застиглою кров’ю поставити біля 
черепа, кров мученика відразу стає рідкою і гарячою, ніби була 
щойно пролита.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТЕОДОР З ПЕРГІЇ

За царювання Антоніна, коли Пергією Памфілійською володів 
Теодот-ігемон, вибирали у воїнський чин міцних тілом юнаків 
на службу царську. З іншими доброродними юнаками взяли й 
цього блаженного Теодора, і до ігемона Теодота привели. Ігемон 
же поклав на нього, як же і на інших юнаків, знамено воїнське, а 
св. Теодор знамено те зразу скинув зі себе, кажучи: «Я знамено-
ваний з лона матері моєї моїм Царем Небесним, Господом 
Ісусом Христом за Його воїна, і не хочу для іншого царя 
бути воїном». Спитав його ігемон: «Якому цареві ти воїном 
став?». Відповів святий: «Став воїном Того, Хто створив небо і 
землю». І зразу ігемон пізнав, що він християнин, і сказав: «Ти 
не принесеш богам нашим жертви?». Відповів святий: «Я бісам 
нечестивим жертви ніколи не приносив і не принесу». Звелів тому 
ігемон бити його. І, вельми бивши, знову для допиту представив 
і сказав: «Може, ти вже дав себе вмовити, і покірно нам відпові-
дати будеш, і поклонишся богам?». Відповів святий: «Якби ти 
пізнав Бога, що створив тебе, сам захотів би Йому покло-
нитися». І звелів ігемон розпалити вогонь, і сковороду велику 
залізну принести, і розтопити багато смоли, сірки та воску, і 
покласти на сковороду мученика, і лити на нього розтоплене. 
Коли це діялося, раптом вчинив Бог чудо дивне: шум великий 
піднявся, і був землетрус, розсілася земля надвоє на тому місці, 
де вогонь і сковорода лежали, і води багато з ущелини земної 
витекло й погасило вогонь і сковороду. А святий мученик був 
цілий і здоровий, і до ігемона сказав: «Ось бачиш, що не моєї 
сили це діло, але Христа, Бога мого, Йому ж я служу. Ти 
ж, якщо хочеш пізнати силу своїх богів, розклади інший вогонь, 
і сковороду знову розжар, і звели одного з воїнів своїх простерти 
на ній в ім’я богів своїх — тоді побачиш силу їхню і мого Бога 
могутність пізнаєш». Воїни ж, що стояли там і чули те, сказа-
ли до ігемона: «Ні, пане, не роби нам цього, але краще жерцям 
богів зроби таке — так само послухає сковорода жерця, як же 
і Теодора, і не обпалить його, як же і того». Ігемон зразу жерця 
прикликати звелів, і спитав його: «Як називаєшся?». Відповів 
жрець: «Діоскор ім’я моє». Сказав до нього ігемон: «Яким волхву-
ванням і зіллям помазуються християни, йдучи сміливо у вогонь, 
і не обпалюються, як же і Теодор є нині з вогню неушкоджений?». 
Відповів Діоскор: «Християни не є волхвами, але Ім’я Христове 
є таким сильним, що де Його прикличуть, там всіляке зілля і 
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чарівне учення руйнується та біси тремтять». Сказав ігемон: 
«Хіба сильніший Христос від нашого Дія?». Відповів Діоскор: «Дій 
та інші з ним боги ідолами є глухими й бездушними. І прошу 
тебе, не змушуй мене зійти на сковороду, але, якщо хочеш пі-
знати Дієву силу, його самого краще поклади на вогонь». Ска-
зав ігемон: «І хто може це зробити? Хто посміє класти бога на 
вогонь?». Сказав Діоскор: «Звели мені, і я те зроблю. Якщо не 
даватиметься мені Дій, тоді повірю йому, що є богом і може 
себе від вогню захистити». Сказав ігемон: «Насправді ти вже 
не є жерцем, бо таке на богів говориш». Відповів Діоскор: «Був 
я жерцем, був подібним до тебе в нечестивій вірі, але побачив 
нині блаженного Теодора, який муками, які ти йому накладав, 
не переможений і вогнем не опалений. Пізнав я силу Христову, 
неміч же ложних богів зрозумів, й утвердився у вірі Христовій, і 
хочу сьогодні співвоїном Теодорові бути». Сказав до нього ігемон: 
«Якщо так говориш, Діоскоре, зійди на сковороду, як же і Теодор». 
Тоді Діоскор припав до мученика Христового, кажучи: «Рабе 
Христа, Бога істинного, Теодоре, помолися за мене». Помолився 
святий за Діоскора, і розтягнули його на розпеченій сковороді. 
Діоскор вигукнув: «Дякую Тобі, Господи Ісусе Христе, Боже Те-
одорів, що рабом Твоїм вчиняєш мене, прийми-бо з миром душу 
мою!». Те сказавши, випустив дух і прийняв вінець мученицький, 
як розбійник на хресті прийняв рай.

Після кончини блаженного Діоскора св. Теодора вкинули до 
темниці. Іншого дня, за ноги до диких коней прив’язаного, во-
лочили його по площах градських, і гнали коней сильно. Коні, 
безчинно гнані, в одному місці коло стіни градської впали, роз-
билися і загинули. А мученик, невидимою силою Божою збереже-
ний, звільнився від пут та залишився цілий і неушкоджений. Усі 
дивувалися з чуда такого. Двоє ж воїнів, які прив’язували святого 
до коней, розповідали дивне видіння. Коли гнані були коні, ба-
чили колісницю вогненну, яка з небес до мученика зійшла, воло-
ченого його на себе взяла і поставила в преторі цілого. Це два ті 
воїни розповідали всім, взиваючи: «Великий Бог християнський!». 
Те чуючи, ігемон звелів і їх зі св. Теодором у темниці замкнути. 
І готував піч, три дні великим вогнем її розпалюючи. Тоді в ту 
піч вкинув мученика й обох воїнів, які увірували в Христа, — 
Сократа й Діонисія. І зразу роса божественна зверху зійшла, і 
зросила їх, і полум’я охолодила. І сиділи святі посеред печі, наче 
серед прохолоди, і розмовляли між собою. Згадав же св. Теодор 
матір свою блаженну, яку три роки перед тим полонили погани і 
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разом з багатьма полоненими в Нубію1 завели. І помолився за неї 
до Бога, кажучи: «Господи, Ісусе Христе, Боже чудес, покажи мені 
матір мою, як Ти знаєш, божественною Твоєю силою, бачити-бо 
її хочу, для Тебе ж усе можливе. Яви мені її, хай і інші велич Твою 
пізнають». Коли так святий помолився, погасло полум’я помалу, 
ще ж і дощ, молитвами мучениковими, зійшов і зовсім загасив 
піч, і схилилися в ній святі до сну, бо вже була ніч. У сні ж став 
перед св. Теодором ангел і мовив: «Не сумуй, Теодоре, за своєю 
матір’ю, ось-бо побачиш її». І збудився святий зі сну, розповів 
друзям своїм сонне видіння. І ще поки він розповідав, стала 
посеред печі мати святого, що Филипія називалася. І, побачив-
ши любого сина свого, зраділа й з любов’ю обняла його і воїнів, 
що з ним були. І сповістила, звідки і як прийшла, невидимою 
рукою ведена. А святий мученик Теодор, до неба руки піднісши, 
належну Богові віддав дяку.

Зранку ж, зі сну вставши, ігемон сказав до своїх: «Здається 
мені, що не залишилося в печі й костей Теодорових і вкинених з 
ним воїнів». Коли він це казав, один зі сторожів, що піч ту стерег-
ли, прийшов до ігемона, сповіщаючи, що живі мученики в печі, 
і вогонь ще вчора звечора погас, погашений дощем, що на піч 
зверху пролився. І мати Теодорова з полону раптом вернулася, 
сидить у печі, як у світлиці, із сином і воїнами розмовляючи 
про Бога свого. Те чуючи, ігемон налякався і сам, вставши, до 
печі прийшов. І, прикликавши блаженну Филипію, сказав до 
неї: «Чи ти мати Теодорова?». Відповіла блаженна: «Я». Сказав 
до неї ігемон: «Переконай сина свого, аби поклонився богам, щоб 
і сам погано не загинув, і тебе бездітною не зробив». Вона ж 
відповіла: «Сина мого ніколи до поклоніння бісам переконувати 
не буду! Він принесе жертву хвали єдиному правдивому Богу, 
Ісусу Христу». Сповнився ігемон гнівом і крикнув: «Син твій на 
хресті помре!». І зразу звелів Теодора святого розіп’яти, святій 
же Филипії мечем голову відтяти, а двох воїнів, Сократа й Ді-
онисія, проколоти списами. І так мученики вінці вічної слави 
прийняли. А св. Теодор три дні на хресті висів живий, а тоді до 
Господа відійшов. Сталося це 138 року.

1 Історична область, що простягається в долині Нілу на території сучас-
ного Північного Судану та Південного Єгипту.
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ПРЕПОДОБНИЙ ЄПИСКОП ТЕОДОР СИКЕОТ

У землях галатійських село є, що на-
зивається Сикея і лежить від міста Анас-
тасіополя десь за 12 стадій. Там наро-
дився цей преподобний Теодор Сикеот.

Коли 14 років мав від народження 
свого, вирішив цілком покинути дім 
і жити при церкві св. Юрія, що на 
горі, — тому просив матір і домашніх, 
аби не робили перепон в його намірах, 
ані не надокучали йому, приходячи. 
Вони ж не сміли боронити йому, зна-
ючи, що Бог з ним. Він же пішов, вико-
пав собі печеру в горі і перебував там, 
ходячи повсякчас до церкви й моля-
чись. Було там одне місце, яким біси 
володіли, називалося Арея, за 7 миль 
звідти лежало, про нього ж розповіда-
ли, що Діана, богиня поганська, там з багатьма бісами жила. І 
нікому не можна було місця того без біди минути, а найгірше 
в полудне, в місяцях липні і серпні, і багатьох людей біси ті до 
смерті зранювали. Те чувши, хлопець блаженний ходив у місяці 
ті щодня на те місце і цілий день там був, а ввечері повертався 
цілий, ніякої шкоди не зазнававши від бісів. Вони-бо, бачивши, 
що він туди приходить, втекли звідти.

Людинолюбний же Бог, який дав святим Своїм апостолам 
владу над духами нечистими, щоб виганяти їх і зцілювати всі-
лякі в людях хвороби, і цьому улюбленому Своєму отрокові ту ж 
владу і благодать подарував, і почав чудеса творити через нього.

Так жив святий при церкві святого великомученика Юрія, 
служачи Богові і сяючи, як Мойсей, благодаттю Господньою, яку 
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мав щедро. Божою силою зцілював усілякі хвороби, які в людей 
траплялися, і духів нечистих проганяв, бо владу над ними мав.

Тим часом прийшли до преподобного люди із села, що нази-
валося Протомарія, просячи його прийти в село їхнє, бо поблизу 
нього було одне місце, яким володіло багато нечистих духів, і 
нікому не можна було без шкоди минути місця того — ані лю-
дям, ані худобі, а найбільше в годину полудневу і після заходу 
сонця. Пішов раб Божий на місце те і звелів там викопати собі 
малу печеру, замкнувся в ній на цілу зиму й у звичному пості і 
молитвах перебував на тому місці аж до Пасхи. Біси ж не тер-
піли його перебування, втікали звідти — проганяв їх молитвами 
святий, наче зброєю, і багато разів чимало людей чули плачевні 
голоси бісів, які ридали, що гнані від Теодора. Люди ж села того 
настільки велику до преподобного мали довіру, що, приходячи, 
брали землю з печери тої, в якій жив, і ту землю в страві чи питті 
розчиняли, давали хворим людям і худобі як певний лік. І так, 
за вірою в Бога, якому Теодор служив, отримували зцілення.

Також і пресвітер один, на ім’я Колирій, прокажений при-
йшов — і лише одяг святого на себе поклав, зразу отримав зці-
лення. Такі чуда й таке життя Теодорове бачивши, бабуся його, 
Елпідія блаженна, веселилася духом. Вона ж сама багатьох жінок 
до богоугодного життя наставила, живучи як черниця. Вельми-бо 
добродійна була й наслідувала внука свого в подвигах духовних.

Після цього чоловік один у дні П’ятдесятниці привів жінку 
свою, яку мучив біс, і коли преподобний нечистого духа зв’язав, 
закричав той: «О горе, чому гніваєшся на мене? Чи я винен? Не-
хотячи увійшов я в неї, посланий від Теодора-волхва, прозваного 
Карапос, який у селі Мазамії живе». Угодник же Божий Іменем 
Ісуса Христа вигнав його з жінки тої.

І того ж року в місяці червні люди з села Мазамії, чувши про 
чуда, які угодник Божий Теодор творив, просили його зі сльо-
зами, щоб прийшов до них і відігнав сарану, яка, наче хмара, 
найшла на ниви і вертогради їхні. Преподобний же, йшовши з 
ними, увійшов у церкву їхню і цілу ніч молився. Зранку ж пішов 
з процесією в поле, на ниви, і, схопивши за хвости трьох саран-
чат, молився за людей до Господа. І під час молитви померла та 
сарана в руці у нього. Він же, подякувавши Богові, сказав до 
людей: «Повертаймося до церкви, діти, скоро-бо явить нам Го-
сподь милість Свою». Повернувся до церкви святий, відправив 
Божественну Літургію, і зранку побачили люди, що вся сарана 
вимерла. Те узрівши, волхв Теодор Карапос, який перебував у 
тих місцях, зрушився на святого, уже-бо й раніше гнівався на 
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нього за вигнання біса з жінки, якого у неї вселив. Гнівався на 
святого волхв той і, заздрячи чудотворній Божій силі, що діяла 
в ньому, прикликав підвладних собі бісів і звелів їм, щоб ішли 
й замучили Теодора Сикеота до смерті. Вони ж, коли йшли, не 
могли наблизитися до святого, бо мав весь час молитву в устах 
своїх, і чекали, поки засне. Але й коли заснув, благодать Божа від 
нього виходила, наче вогонь, що опалював і проганяв бісів. Вони 
ж знову верталися, кидалися на преподобного, але знову опалю-
вані і гнані, поверталися із соромом до того, що послав їх. Ча-
рівник же дошкульно докоряв їм, кажучи: «Справді нічим є сила 
ваша: якщо до сплячого наблизитися не могли, то як зробите 
йому щось, коли чуває?». І закричали біси: «Коли наближаємося 
до нього, полум’я вогненне з уст його виходить й опалює нас, і не 
можемо того терпіти». Волхв же більшим гнівом розлютився, 
заздрістю злостячись, отруту смертельну в рибину вклав і послав 
ту рибину в дар преподобному. Угодник же Божий, благодаттю 
Христовою бережений, коли у звичний собі час трапезував, ску-
штував з тої риби, і не зашкодило йому. Тому волхв той, Теодор 
Карапос, Божій силі дуже дивувався, і неміч бісівську пізнав, 
розчулився душею і, прийшовши до преподобного, припав до 
ніг його святих, сповідаючись зі своїх гріхів зі сльозами. І спалив 
ворожбитські свої книги, і діл сатанинських відрікся, прийняв 
святе хрещення і став вірним рабом Ісуса Христа.

Серед учнів преподобного було багато визначних мужів ве-
ликих чеснот: Арсеній Блаженний, який, замкнувшись у тісній 
келії, у мовчанні перебував, щотретій день приймав їжу, трохи 
хліба і сирого зілля, і води в міру. У посний час в суботу лише і 
в неділю їв, і то суху їжу. Подібне йому життя й інші два прова-
дили — Євагрій і Андрій, які близько Арсенія мали свої затвори. 
Їхнім же святим життям преподобний Теодор вельми тішився і 
дякував Богові. Ці троє вирішили поклонитися святим місцям 
у Єрусалимі, тому просили отця, щоб відпустив їх з благосло-
венням, і відпущені були й пішли. І коли були в Єрусалимі, від-
відали всі навколишні лаври й монастирі відлюдні. Євагрієві 
полюбилося залишитися там і, увійшовши в лавру преподобного 
Сави, свято жив, самими ділами показуючи себе учнем Теодора. 
Арсеній та Андрій в Галатію до отця повернулися, просили його, 
щоб звелів їм в інші осібні місця відлучитися для мовчання. Ан-
дрій-бо, благословенням отчим, за 8 миль від монастиря оселився 
на горбі, що Вріяна називався. Арсеній же у верхню частину 
Потамії пішов, вибрав місце, далеке від поселень людських. На 
ньому, розповідали, було бісівське житло, там помолився, кажу-
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чи: «Боже, молитвами отця мого Теодора впрошений, збережи 
мене, грішного, захисти від кривди бісівської і поможи мені угоди-
ти Тобі на місці цьому». Спершу збудував собі келійку дерев’яну 
і перезимував у ній. Тоді збудував стовп високий і, 40 років на 
ньому з терпеливістю великою провівши, відійшов до Господа.

Забажав же преподобний Теодор відвідати святі місця в Єру-
салимі. І, взявши двох учнів своїх, пішов. У той час в Палестині, 
де лежав Єрусалим, бездощів’я було і посуха велика, і були всі 
там, люди ж і худоба, у скруті великій через брак води: висох-
ли-бо всі криниці й колодязі, де вода збиралася. Багато ж моли-
лися люди, просячи дощу від Бога, та не отримували проханого. 
Були ж там деякі з Галатійського краю, що знали преподобного 
Теодора і його чудотворення. Вони часто серед людей казали: 
«Знаємо одного святого отця у краю нашому, який може одною 
молитвою наповнити дощем цілу землю, як же колись Ілля-про-
рок». Коли ж преподобний до Єрусалиму прийшов і поклонився 
святому дереву хресному і життєдайному Христовому гробу, пі-
знали його ті, що були з Галатії. І зразу розійшлася про нього віст-
ка в цілому святому граді і в навколишніх монастирях і лаврах. 
Зібралося через те багато ченців і всі клирики великої церкви, 
обступили святого, радіючи через прихід його до них. І просили 
ім’ям патріаршим, аби випросив в Господа дощу для землі висох-
лої. Святий же відмовлявся, недостойним себе і грішним назива-
ючи. Але вони казали: «Віримо, отче, що коли ти молитви свої 
з молитвами інших отців з’єднаєш, умилостивиться над нами 
Бог і пошле дощ на землю». І сказав до них святий: «Якщо так 
вірите, хай буде вам за вірою вашою». Відправив литію, і коли 
з хрестами люди йшли, сказав до них святий: «Поміняйте одяг 
ваш, о діти, бо змокнете. Скоро, за вірою вашою, явить Господь 
милість Свою». Коли були на одному за градом місці, звелів пре-
подобний процесії стати і підніс руки свої до неба, почав ревно 
молитися — і зразу з’явилася із заходу мала хмарка і за годину 
покрила ціле небо. Святий же, закінчивши молитву свою, велів 
процесії швидко повертатися, щоб не змокнути. І раптом про-
лився дощ великий, понад міру, і хоч втекли всі швидко в град 
до церкви, змокли дуже. Дощ же доти не переставав, допоки не 
напоїв всю землю достатньо. І наповнилися водою всі криниці, 
і колодязі, і долини. А преподобний Теодор боявся, щоб через 
таке чудо не славили й не вшановували його люди, утаївся від 
усіх і пішов із града з обома учнями своїми, і поспіхом у свій 
Сикейський монастир у Галатії повернувся. Але й у рідній землі 
Бог, на просьби людей, чуда великі творив через Свого угодника. 
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Дощі зводив, земні й садові примножував плоди, повені й течію 
рік зупиняв і давав рабу Своєму передбачення того, що має бути.

Коли Маврикій-воєвода із Перської війни повертався через 
Галатію до Царгорода і до преподобного по молитву і благословен-
ня прийшов, прорік Теодор святий, що скоро має царем стати. 
І коли те збулося, написав Маврикій-цар до Теодора, просячи 
молитви за себе і за ціле царство своє. Додав і таке, аби просив 
у нього, чого хоче. Преподобний же Теодор послав до нього брата 
Філумена, написавши, аби дав трохи хліба монастиреві їхньому 
задля багатьох жебраків, які щодня до них приходять. Цар же 
написав до приставників своїх у Галатії, аби щороку монасти-
реві Теодоровому подавали пшениці по 600 пудів, ще ж і посуд 
коштовний подарував церкві.

Згодом поставив митрополит Анкірський Павло преподобного 
Теодора єпископом Анастасіополя, хоч і не хотів той прийняти 
такого сану. Відвідував же часто свою Сикеотську лавру і втішав 
братів, і церкву святого великомученика Юрія, своїм старан-
ням відбудовану, освятив. Які і скільки чуд у час єпископства 
свого зробив, детально розповісти неможливо: подвоював-бо 
труди свої, маючи належну опіку над довіреною паствою. Про-
те багато через те сумував, що припинилася безмовність його, і 
мав завжди незмінне бажання в умі своїм, щоб покинути єпи-
скопство і знову на безмовність у монастир свій повернутися. 
Через декілька років знову захотів поклонитися святим місцям 
у Єрусалимі і, взявши двох братів із монастиря свого — Іва-
на-архидиякона і Мартина, вирушив з ними в путь. І, обходячи 
святі єрусалимські місця, не виявляв, що він єпископ, але наче 
простий старець ходив. Задумав же не повертатися, але там у 
якомусь монастирі оселитися, думав-бо, що через єпископський 
сан позбувся подвигів чернечих. Пішов тому в лавру св. Сави, 
попросив для себе келію і перебував у ній, безмовствуючи, від 
празника Різдва Христового до Пасхи. Після Пасхи два ті брати, 
що з ним прийшли, Іван і Мартин, ненастанно надокучали йому, 
щоб повернувся додому, але він не хотів їх послухати. Й одної 
ночі святий великомученик Юрій явився йому в сонному видінні, 
даючи йому в руку палицю, і сказав: «Іди швидко звідси, щоб ми 
повернулися на батьківщину, не годиться-бо тобі, батьківщину 
залишивши, тут затримуватися».

Прийшов преподобний у свою єпископію і звичними пастир-
ськими трудами займався, думаючи ненастанно про те, як би 
покинути єпископство. Ще ж і блаженний Антіох-пустинножи-
тель те йому радив, коли трапилося йому в нього бути, з Констан-
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тинополя до себе повертаючись. Той-бо Антіох посланий був із 
краю східного до царя Маврикія просити про град, що Синофрин 
називався, аби захистив його від варварів. Був же Антіох му-
жем старим, мав від народження років близько ста. Шістдесят 
років не куштував вина ані олії, а тридцять років не їв хліба, 
лише сире зілля з сіллю та оцтом, а питтям його була вода. Того 
блаженного отця, який через галатійський край і Анастасіополь 
ішов, Теодор прийняв у себе радісно і чесно. Просив же у нього 
корисної поради, розповівши про намір свій щодо покинення 
єпископства. Антіох же преподобний похвалив його за те і ра-
див скоро здійснити бажане. Після відходу Антіоха засмучений 
був угодник Божий через тих, що грабують неправедно маєтки 
церковні, і напоминати їх змушений був. До того ж у єпископії 
мав і серед домашніх деяких потаємних ворогів, зрушених від 
лукавого на заздрість і ненависть, які йому таємно, з Божого 
допусту, отруту дали. І лежав преподобний три дні безголосий і 
нерухомий, наче мертвий, і вже почала була по граді розходи-
тися вістка про смерть святого. Та через три дні явилася йому 
пресвята Владичиця наша Богородиця, і був зцілений.

Тоді взяв Теодор архидиякона свого Івана, який із монастиря 
його був, пішов до митрополита Анкірського, архиєпископа Пав-
ла, і просив його, щоб іншого єпископа замість нього подав Анас-
тасіополю. Митрополит ніяк не хотів звільнити від єпископства 
блаженного Теодора, кажучи, що неможливо знайти такого мужа 
на сан той. Теодор же преподобний зовсім відмовлявся, кажучи, 
що тягар той вище міри і сили його. І треба було про те послати до 
Царгорода, до святішого патріарха Киріяка і до благочестивого 
царя Маврикія. Вони, Богом наставлені, написали до митрополи-
та Анкірського, щоб не докучав угодникові Божому, який безмов-
ствувати хоче, але щоб відпустив його, як же хоче. І так преподо-
бний Теодор тягаря єпископства позбувся, невимовної сповнився 
радости, бачачи себе від бентеги і турбот багатьох вільним. І 
пішов у монастир свій, сів у келії, безмовствуючи і звичне йому 
в постницьких подвигах провадячи життя. Часто ж Літургію 
правив, безкровну приносячи Богові жертву за цілу Церкву.

Трапилося якось і таке: місяця липня в 16-ий день, на святого 
мученика Антіоха, коли у його храмі святитель Божий Теодор 
відправляв Божественну Літургію і надійшов час винесення Свя-
тих Дарів, підняв він, за звичаєм, дискос зі Святими Тайнами 
вгору і возгласив: «Святеє святим!». Тіло Христове само від себе 
на дискосі піднялося вище в повітря, невидимою рукою підне-
сене, і знову зійшло на дискос на місце своє. Таке чудо всіх, що 
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були присутні на Божественній Літургії, жаху й подиву великого 
сповнило. А преподобний Теодор, ласкою Божою зрушений, по-
токи сліз з очей своїх проливав і, невимовно радіючи, прославляв 
Христа Бога, який істинно перебуває у Святих Тайнах.

За царювання Фоки-ката святіший патріарх Тома1, який після 
Киріяка тримав престол, прикликав преподобного Теодора до 
Царгорода. Причина ж прикликання була така. Дивна річ трапи-
лася у Галатійському краю: у деяких градах там, де були походи 
з хрестами і литією, великі дерев’яні хрести, які несли, самі від 
себе силою якоюсь дивною і нестримною хиталися, один до од-
ного вдарялися, і билися, і ламалися. Про те знамено розійшлася 
вістка всюди, і в Царгороді коли почули, святіший патріарх Тома 
послав до преподобного Теодора, просячи його прийти до нього 
швидко. І коли в Царгород прийшов преподобний, прийнятий 
був, як же і раніше, з шаною від усіх. Взявши ж його осібно, 
святіший патріарх питав про знак той і що би він міг знамену-
вати. Святий же Теодор підтвердив, що справді таке було, але 
що знаменувало, сказати відмовлявся, кажучи, що не знає тої 
недовідомої тайни Божої. Тоді святіший патріарх впав йому в 
ноги з великим проханням, і таким смиренням своїм переконав 
старця провістити майбутнє. Сказав йому старець, що те хрестів 
самих від себе хитання, вдаряння і ламання знаменує багато бід і 
руїни, які на Церкву Божу і на Грецьке царство насуваються і від 
зовнішніх ворогів, і від внутрішніх. Зовні-бо має бути варварів 
важке нашестя, всередині ж християни між собою розділяться, 
почнуть один одного гонити, ламати й нищити, через те багато 
храмів Божих опустіє і зруйнується, і все те має бути вже скоро. 
Це чуючи, патріарх налякався вельми і просив преподобного, 
аби помолився за нього до Господа, щоб взяв душу його швидко 
з тіла, — раніше, ніж настане провіщена руїна, щоб не бачити 
йому тих бід, які на Церкву насуваються. Незабаром святіший 
патріарх Тома, радіючи, розлучився з тілом і до Господа відій-
шов. Після кончини патріарха преподобний Теодор повернувся 
до свого монастиря і через небагато років й сам до блаженної ко-
нчини своєї наблизився, чимало великих преславних чуд Божою 
силою зробивши і про майбутнє пророкувавши багато. А коли 
помирав, бачив святих ангелів, які прийшли взяти його, і усміх-
нувся, лицем світлий, та в руки їхні передав святу свою душу. 
Була ж кончина його у третій рік царювання Іраклія (610–641).

1 див. 1 том книги «Мученики та інші святі», 12 березня (3 квітня), ст. 510.
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СВЯТИЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЮРІЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Було це, коли скіпетри Рим-
ського царства недостойно 
прийняв Діоклетіан нечести-
вий, який вельми віддавався 
нечестивому ідолослужінню, 
а насамперед шанував дуже 
Аполлона, наче ясновидця. У 
той час серед воїнства рим-
ського визначався Христо-
вий воїн Юрій святий, родом 
із Каппадокії, християнських 
знаних батьків син, змалку 
благочестя навчений. Він у ди-
тинстві своєму втратив бать-
ка — той помер мученицьким 

подвигом за Христа. Мати ж його переселилася з ним у Палести-
ну, звідти-бо була родом і мала там багато надбань і спадку. Коли 
віку дорослого дійшов Юрій, тілом міцний і мужнім виявився 
та, за прикладом свого батька, вступив у військо. А оскільки в 
бою проявив надзвичайну хоробрість, здобув звання військового 
трибуна1 і згодом став воєводою. Юрію було тоді 20 років, і його 
мати вже померла в Господі. У той час він перебував у Нікомидії 
як особистий охоронець Діоклетіана. Цим саном був вшано-
ваний ще до того, як імператор дізнався, що він християнин.

Тим часом нечестивий Діоклетіан зібрав катівську раду на 
винищення християн, а Юрій саме тоді при ньому був. У пер-
ший день про таку на християн лють нечестивих довідавшись 

1 Військовий трибун — один із шести командирів легіону, які утворю-
вали його керівний склад.
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і зрозумівши, що раду їхню неправедну ніяк змінити не може, 
вирішив, що час той добрий йому на спасення. І зразу все, що 
при собі мав, — золото, срібло й одяг, — роздав убогим. Рабам, 
що були при ньому, свободу дарував, а про маєтки, що в Пале-
стині, і про рабів заповів, аби перше тим, що не мають, майно 
розділили, других же звільнили.

На третій же день цар і нечисті його князі криваву свою раду 
вбивати невинних християн неправедно утвердили. Тоді мужній 
Христовий воїн, св. Юрій, усілякий страх людський відкинувши, 
а єдиним утверджуючись Богом і Його лише страх у собі маючи, 
став посеред нечестивого й беззаконного того великого собори-
ща, лицем світлий і мужній розумом, і так почав до них говорити: 
«Доки, о царю, і ви, князі і радники, що маєте керувати добрими 
законами і праведними судами, будете лють вашу на християн 
піднімати, примножувати несамовитість вашу, закони безза-
конні утверджувати й суди неправедні видавати на неповинних, 
і людей, які нікого ж не образили, гонити й мучити?! До свого, у 
якому самі безумствуєте, нечестя примушуєте тих, що добре 
навчилися благочествувати. Ідоли ваші не є богами. Не є! Не 
зваблюйтеся брехнями, Христос — один Бог, і Він — Господь у 
славі Бога Отця. Усе було Ним і Духом Його Святим створене. 
Тому або самі пізнайте істину і навчіться благочестя, або тих, 
що знають істину і благочестя, не бентежте безумством своїм».

Таким словам Юрієвим і несподіваному його дерзновенню 
здивувавшись, усі очі на царя звернули, хотіли чути, що йому 
на те відповість. Цар же, наче вражений чи громом оглушений, 
сидів мовчки і гнів у собі стримував. Тоді дав знак одному, що 
сидів з ним, другові своєму, на ім’я Магнентій, саном антипатові, 
щоб Юрієві відповів. Магнентій же, святого ближче до себе при-
кликавши, сказав: «Хто на таке дерзновення тебе наставив?». 
Відповів святий: «Істина». Сказав Магнентій: «І яка є та істина?». 
Відповів Юрій: «Істина — сам Христос, якого переслідує-
те». Сказав Магнентій: «І ти є християнином?». Відповів Юрій 
святий: «Я — раб Христа, Бога мого, і, на Нього уповаючи, 
посеред вас добровільно став, аби свідчити про істину».

Тими словами святого зрушилося на галас сонмище те, й одні 
одним говорили, безладний чути було галас і крик, як же звично 
за такої кількості людей. Тоді Діоклетіан наказав всім мовчати, 
очі свої на святого звернув й так до нього мовив: «Я й раніше 
дивувався твоїй доброродності, о Юрію. Ріст твій і хоробрість 
мав за чести достойні, немалими тебе вшанував санами. І нині, 
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хоч і не на користь свою красномовиш, проте, люблячи розум 
твій і мужність, корисне тобі, як батько, раджу і переконую 
тебе, аби не позбувався ти слави воїнської і чести сану твого, і 
щоб не віддавав цвіту юности своєї на муки непокірністю своєю, 
але богам жертву принеси — і більшу від нас честь приймеш». 
Святий же Юрій відповів: «Якби ти краще сам, царю, через 
мене пізнав істинного Бога і приніс любу Йому жертву хва-
ли, кращого би Він тебе удостоїв царства безсмертного. 
Бо те царство, яким ти нині насолоджуєшся, непостійне, 
суєтне і швидко гине. Тому й те, що походить від нього, — 
тимчасове, ніякої користи не приносить тим, хто при-
ймає його. Ніщо з того не зможе послабити моє до Бога 
мого благочестя, і ніякий вид мук не злякає душу мою й 
не похитне розуму мого». Коли це святий говорив, цар гнівом 
весь охоплений був і не дав йому закінчити слів його — звелів 
зброєносцям, що там стояли, списами вигнати із сонмища Юрія 
і вкинути до темниці.

Коли воїни ввели мученика до темниці, на землі простягли 
його горілиць, ноги в колодки забили і камінь великий на груди 
йому поклали — так-бо наказав кат. Святий же, те терплячи, 
ненастанно дяку віддавав Богові, аж до наступного дня. Коли 
настав день, цар знову на допит мученика прикликав і, бачивши 
його тягарем каменя придавлений, спитав: «Чи розкаявся ти, 
Юрію, чи ще перебуваєш у непокорі своїй?». Святий же, придав-
лені каменем груди маючи, ледве міг говорити, сказав: «Чи вва-
жаєш, о царю, що в таке мене знемагання привів, що аж через 
таку малу муку маю відвернутися від віри моєї? Швидше ти 
знеможеш, мучачи мене, аніж я, мучений». Тоді Діоклетіан зве-
лів принести колесо катівське велике, під ним були влаштовані 
дошки, повні настромлених у них гострих цвяхів, подібні до ме-
чів, рожен і ножів. Було ж те залізо одне просте, інше криве, ще 
інше — гачкоподібне. Звелів з мученика одіж зірвати і до колеса 
того прив’язати і, обертаючи ним, зрізати все тіло його гострим 
залізом, під колесом в дошку набитим. Коли так святого мучи-
ли, на частини розтинали і на колесі ламали, терпів доблесно. І 
спершу в муці тій великим до Бога голосом молився, тоді мовчки 
в собі дякував Господу, ніякого не випустив стогону, але наче 
спав і без чуття перебував. Цар же, думаючи, що мученик по-
мер, радів, похвалив богів своїх і крикнув: «Де є Бог твій, Юрію? 
Чому тебе не забрав з такої муки?». Звелів його, як мертвого, 
з колеса відв’язати, а сам пішов до жертовника Аполлонового. 
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І раптом захмарилося, і грім був страшний, і багато людей чуло 
голос зверху, що говорив: «Не бійся, Юрію, Я з тобою!». І неза-
баром було сяйво велике й незвичне, і ангел Господній в подобі 
юнака прекрасного явився світлоносний, при колесі став, лицем 
виблискуючи, руку на мученика поклав. «Радій!», — сказав йому. 
І ніхто не смів підійти до колеса й до мученика, доки того, що 
явився, було видно. Коли ж він невидимим став, мученик зійшов 
сам із колеса: ангел Божий його відв’язав і рани зцілив, і став він 
тілом цілий, здоровий, дякуючи Богові і прикликаючи Господа.

Те бачивши, воїни жахом великим і нерозумінням були охопле-
ні й побігли сповістити цареві, що в капищі був при здійснюванні 
ідолам нечистим служби. Пішов же за воїнами і св. Юрій, і перед 
царем у капищі став. Бачивши його, цар спершу не повірив, що 
то Юрій, а подумав, що то інший хтось, на Юрія подібний. Тоді 
ті, що близько царя стояли, уважно до мученика приглядаючись, 
пізнали, що то Юрій. Ще ж і сам мученик голосно візвав: «Я — 
Юрій!». І всі були вражені і, не розуміючи, мовчали довго. Двоє ж 
із мужів, що там стояли, преторською честю вшановані, Анатолій 
і Протолеон, які раніше були оглашені в християнську віру, дивне 
те чудо бачивши, цілком у Христовій утвердилися вірі і возвали, 
кажучи: «Один Бог великий та істинний — Бог християнський!». 
І зразу цар звелів їх узяти і без усілякого допиту за град вивести 
і мечем потяти. Й інших багато у Христа тоді повірило, але таїли 
в собі віру, не сміючи визнати через страх. І цариця Олександра, 
яка там-таки в капищі була й мученика, що чудесно зцілився, 
бачила і про явлення ангельське чула, істину пізнала. Її ж, коли 
хотіла зі сміливістю Христа визнати, єпарх стримав і швидше, 
ніж довідається цар, у дім відвести звелів.

Діоклетіан же, затверділий у злі, звелів Юрія святого вки-
нути в яму кам’яну негашеного вапна і в ньому закопати його 
до трьох днів. Святий же, ведений туди, голосно молився до 
Господа, кажучи: «Спасе тих, що сумують, Притулку гна-
ним, Надіє тих, що втратили надію, Господи, Боже мій, 
почуй молитву раба Твого і зглянься наді мною, і помилуй 
мене, і звільни мене від підступів супротивника, і подай 
мені аж до кінця ісповідання Імені Твого святого зберегти 
незмінно. Не покидай мене, Владико, через гріх мій, щоб 
ніколи не сказали вороги мої: “Де Бог його?”. Покажи силу 
Свою і прослав Ім’я Своє у мені, негідному рабі Твоєму. 
Пошли ангела Свого, недостойности моєї охоронця, Ти, що 
піч вавилонську в росу перетворив і святих Своїх отроків 
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неушкодженими зберіг, Господи, благословенний Ти навіки. 
Амінь!». Коли так помолився і все тіло своє знаменням хресним 
загородив, зійшов у яму, радіючи і славлячи Бога. Слуги ж, за 
велінням, закопали його зв’язаного там, у вапні негашеному, і 
повернулися. Третього ж дня звелів цар кості мученикові з ями 
вапняної викинути, думав-бо, що згорів той у вапні. І коли слуги 
пішли й вигребли вапно, знайшли святого, понад надію, цілого, 
живого і здорового. Він розв’язаний стояв, лицем світлий, руки 
ж вгору простер і дякував Богові за всі Його благодіяння. Слуги 
ж і люди, що при тому були, вражені стояли від жаху й подиву, 
і єдиними устами Бога Юрієвого прославляли, великим Його 
називаючи. Довідавшись про те, Діоклетіан зразу святого перед 
собою поставити звелів і дивувався вельми, кажучи: «Звідки в 
тобі, Юрію, така сила і якими чарами так влаштовуєш, скажи 
нам? Думаю, що показуєш хитрощі волхвівські, віру в Розп’ятого 
вдаючи, щоб усіх дивувати своїми чарами і через них великим 
себе показати». Відповів святий: «Я сподівався, о царю, що 
навіть уст відкрити не зможеш на ображання Всесиль-
ного Бога, для Якого усе можливе і Який чудесно визволяє 
від бід тих, хто уповає на Нього. Ти ж, зваблений дияво-
лом, у таку глибину блуду і загибель зісковзнув, що чуда 
Бога мого, які на власні очі бачив, волхвуванням і чарами 
називаєш. Плачу-бо через твою сліпоту й окаянним тебе 
називаю. І недостойним моєї відповіді тебе вважаю».

Тоді Діоклетіан звелів принести взуття залізне, яке довгі цвяхи 
в собі зісподу мало, і, його розжаривши, обидві ноги мученико-
ві взув і, б’ючи його, гнав аж до в’язниці. Коли в такому взутті 
мученика гнали, насміхався з нього кат, кажучи: «Який швидкий 
скорохід Юрій, дуже швидко біжиш, Юрію». Мученик же, так 
люто волочений і жорстоко битий, сказав до себе: «Біжи, Юрію, 
щоб встигнути, так-бо біжиш, немов на непевне». Так молячись, 
добіг до темниці. У неї вкинений, знемагав від ран тілом, ноги 
дуже зранені мав, але не знемагав духом, цілий-бо день той і цілу 
ніч не переставав дяку й молитви возсилати Богові. І від ран, 
Божою допомогою, прийняв тієї ночі зцілення — здоровий став 
ногами, як же й цілим тілом.

Наступного дня поставили його перед царем на місці людно-
му, де був із царем весь синкліт, і коли побачив цар мученика, 
сказав: «Відкинувши дерзновення, покірний будь і лагідний. І, 
залишивши хитрощі чарів, підійди і принеси жертви милости-
вим богам, аби не втратити солодкого цього життя в багатьох 
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муках». Відповів Юрій святий: «Які ви безумні! Силу Божу во-
лхвуванням називаєте, у звабі бісівській безсоромно гордитеся!». 
Діоклетіан перервав слова мученика і звелів тим, що стояли, 
бити в уста святого, мовляв, щоб «відучився царям докоряти». 
Тоді звелів воловими жилами бити доти, допоки не було видно, 
що плоть його з кров’ю до землі прикипіла.

Коли так непереможного мученика Юрія люто мучили, ніяк 
не змінив світлости лиця свого. Те дивувало царя дуже, казав 
до тих, що біля нього були: «Справді, це діло не мужности і не 
сили в Юрії, а чарівних хитрощів». І сказав Магнентій до царя: 
«Є тут один муж, у волхвуваннях вправний, якщо його звелиш 
прикликати, скоро переможений буде Юрій і покориться ве-
лінню твоєму». І зразу прикликали того волхва, став він перед 
царем, і сказав до нього Діоклетіан: «Що поганий цей чоловік 
Юрій тут зробив, очі всіх, що тут стоять, бачили. Як же те 
зробив, лише ти знаєш, у хитрощах тих вправний. Або його 
волхвування переможи та зруйнуй і нам покірним його зроби, 
або чарівною отрутою скоро знищ його з життя цього, щоб від 
подібної хитрості, якої сам навчився, смерть прийняв». Волхв же 
виконати все до завтрашнього дня обіцяв. Було ж тому волхвові 
ім’я Атанасій. Цар звелів пильнувати мученика в темниці і встав 
із судилища. А святий, увійшовши до темниці, прикликав Бога, 
кажучи: «Покажи, Господи, милість Свою на мені і направ 
кроки мої до Твого ісповідання, і закінчи шлях мій у вірі 
Своїй, щоб у всіх прославилося Ім’я Твоє пресвяте».

Коли ж настав ранок, знову сів цар на судищі, на місці висо-
кому, аби всі бачили. Прийшов і Атанасій-волхв, гордий зі свого 
мудрування, несучи й показуючи цареві і всім, що там стояли, 
якийсь чарівний напій у різних посудинах. І сказав до царя: «Хай 
нині приведуть сюди засудженого того, і побачить дію наших 
богів і моїх чарів силу». Взявши одну посудину, сказав: «Якщо хо-
чеш, о царю, щоб той безумний у всьому тебе слухав, дай йому, 
хай вип’є пиття». Знову, другу посудину взявши, сказав: «Якщо 
хоче суд твій гірку смерть його бачити, хай це вип’є». І зразу, за 
наказом царевим, св. Юрія поставили перед судом тим. І сказав 
до нього Діоклетіан: «Нині усі твої волхвування, Юрію, зруйну-
ються і припиняться». І звелів насилу напоїти його чарівним 
питтям. Святий же без вагання випив, і стояв без шкоди, раді-
ючи і насміхаючись із бісівської напасті. Цар же, несамовитіючи 
гнівом, звелів і другим трунком, отрути смертельної наповненим, 
напоїти його насилу. Святий же, не чекаючи, коли змусять його, 
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сам взяв посудину добровільно, перехрестив її й випив отруту 
смертоносну — і стояв без шкоди, допомогою благодаті Божої 
збережений від смерти. Здивувався цар зі всім синклітом, також 
і волхв Атанасій стояв, дивуючись і не розуміючи того. Тоді за 
якийсь час сказав цар до мученика: «Доки нас дивуватимеш, о 
Юрію, діяннями своїми? Доки не казатимеш нам правди, якими 
чарівними підступами нехтуєш завданими тобі муками ані 
смертоносним не пошкодився напоєм? Скажи по правді все нам, 
хочемо тебе покірно вислухати». Тоді блаженний Юрій відповів: 
«Не думай, о царю, що людська наука дає нам силу нехтувати 
муками, але прикликанням Христа і Його силою перемагаємо. 
Уповаючи на Нього, ні за що маємо всі муки, згідно з Його святою 
наукою». Сказав Діоклетіан: «Яка є Христа твого наука?». Святий 
же Юрій сказав: «Той, хто знає вашу злість, що змагає до гіршо-
го, Своїх слуг навчив не боятися тих, що вбивають тіло, душі 
ж убити не можуть. Чуй же, о царю, це є неоманлива Його для 
нас обітниця: “І волосина, — казав, — з голови вашої не впаде, 
і коли щось смертельне вип’єте, не пошкодить вам”. Коротко 
це тобі виясню. Христос сказав: “Той, хто вірить в Мене, діла, 
які Я роблю, робитиме”». Сказав Діоклетіан: «І які Його діла?». 
Відповів святий: «Сліпих просвічувати, прокажених очищати, 
кривим ходіння, глухим слух подавати, духів нечистих вига-
няти, мертвих воскрешати — ці і їм подібні діла є Христові». 
Цар же, звернувшись до Атанасія-волхва, сказав: «Що ти на це 
скажеш?». Відповів Атанасій: «Дивуюся, як із лагідности тво-
єї насміхається, неправду каже, сподіваючись уникнути твоєї 
руки. Ми-бо, що великими благами від безсмертних богів наших 
щодня насолоджуємося, ще ніколи не бачили, аби когось мертво-
го вони воскресили. Цей же, на чоловіка мертвого покладаючись 
і розіп’ятого тримаючись Бога, свідчить про Нього як про діяча 
великих діянь. А тому, що перед усіма нами ісповідає такі чуда 
Бога свого і каже, що віруючі прийняли від Нього неоманливу 
обітницю, що робитимуть таке ж, що й Він, хай воскресить 
мертвого перед тобою, царю, і перед усіма нами. Тоді й ми Богові 
його як тому, що багато може, покоримося. Ось видно недалеко 
гріб, у ньому декілька днів тому поклали мерця, його ж я, коли 
живим він був, знав. Якщо Юрій воскресить його, справді нас 
переможе». Здивувався цар такій Атанасієвій раді, гріб же був 
великий на відстані десь півмилі від судища, відбувався-бо суд 
той у театрі, який був при воротах градських, і видно було гріб 
отой за градом, бо звичай був в еллінів не у граді, але за ним 
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ховати мертвих. Наказав тому цар мученикові, щоб показав силу 
Бога свого і воскресив мертвого.

Тоді Магнентій-антипат просив царя, аби звільнений був із 
пут Юрій. І коли був розв’язаний святий, сказав до нього Маг-
нентій: «Нині, Юрію, покажи чудесні Бога твого діла, і всіх нас 
до віри в Нього приведеш». Сказав йому святий: «Бог мій, який 
створив все з нічого, сильний через мене, раба Свого, мертвого 
цього воскресити. Але ви, через те що потьмарився розум ваш 
звабою, розуміти істину не можете. Проте задля людей, які 
тут стоять, вчинить Бог мій те, що ви, випробовуючи, просите. 
Щоб не зараховували ви того до волхвування, — ось волхв перед 
усіма вами правдиво свідчив, що жодне волхвування ані сила 
будь-якого бога не може ніколи воскресити мертвого. Тому перед 
лицем усіх, що навколо стоять, і щоб почули всі, прикличу Бога 
мого». Те мовивши, схилив коліна свої і довго молився до Бога зі 
сльозами. Тоді, вставши, голосом великим знову помолився, ка-
жучи: «Владико, покажи тим, що стоять тут, що Ти — Бог один 
по всій землі, хай пізнають Тебе, Господа всесильного, і Твоєму 
знаменню всі покоряться, бо Тобі належить слава навіки! Амінь». 
Коли ж вимовив «Амінь», зразу був шум великий і землетрус, 
що всі налякалися вельми. Тоді верх гробу і накриття на землю 
упали, і гріб розкрився, мертвий же встав живий, і вийшов із 
гробу, коли всі дивилися й мертвіли зі страху. Зразу ж почався 
галас великий серед людей, багато хто радів і Христа як великого 
Бога славив. А цар же й ті, що з ним, жаху і невірства сповнені, 
спершу говорили, що Юрій — волхв великий, не мертвого, але 
духа якогось і привида з гробу викликав на звабу глядачів. Тоді 
пізнавши, що то не привид, але справді, прикликанням Христо-
вого Імені, воскреслий чоловік, прибігли до Юрія і від нього не 
відходили. Не розуміли, були наче у великому потрясінні й зовсім 
не відали, що робити, тому мовчали.

Атанасій же підбіг, впав до ніг святого, визнаючи Христа все-
сильним Богом. І просив мученика, аби пробачив йому сподіяні в 
невіданні прогрішення. Діоклетіан звелів Атанасієві і чоловікові, 
що воскрес із мертвих, без усілякого допиту відтяти голови, а 
святого мученика Христового Юрія тримати в темниці в путах.

Невдовзі після того привели його до поганського храму. Свя-
тий же підійшов до ідола Аполлонового і, руку до нього про-
стягнувши, бездушного, наче живого, спитав: «Чи ти хочеш від 
мене жертву, як бог, прийняти?». Те сказавши, святий знамення 
хресне зобразив. Біс же, що в ідолі жив, такий голос випустив: 
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«Я не бог, не бог, і ні один з подібних мені не є богом, один лише 
є Бог, якого ти проповідуєш. Ми ж — із ангелів, що служили 
Йому, а стали Його ворогами. Тепер же, заздрістю одержимі, 
зваблюємо людей». Святий же знову його запитав: «Як-бо ви тут 
смієте перебувати, коли прийшов сюди я, служитель істинного 
Бога?». Коли це святий сказав, шум якийсь, і звук, і голос плачу 
з ідолів виходив. Тоді раптом усі, впавши на землю, розбилися. 
Тому зразу жерці і багато з людей, як несамовиті, з великою 
люттю на святого кинулися і, б’ючи його і в’яжучи, кричали до 
царя: «Страть волхва цього, о царю, згуби його, перш ніж він 
нас погубить!».

Діоклетіан зразу смертний дав вирок: «Мечем посікти нака-
зую!». Тоді зв’язаного мученика вивели за град. Коли Юрій по-
молився, з радістю схилив під меч свою голову, і стратили його 
у 23 день місяця квітня 303 року.

Про геройство Христового воїна дізнаємося і з такої події. При 
граді Берит1, біля гори Ливанської було озеро вельми велике, у 
ньому ж змій великий, страшний згубник, жив. І виходив з того 
озера, багатьох людей викрадав, в озеро затягав і губив, з’їдаючи. 
Чародії ж тим скористали і владу свою утвердили над тамтеш-
німи жителями, що в страсі великому від змія того перебували. 
Казали їм волхви, що мусять змієві, як богу, жертви приносити, 
своїх дітей віддаючи. Коли ж так смерті одна дівчина чекала, 
Божим провидінням приспів туди святий великомученик Юрій, 
воїн Царя Небесного, на коні їдучи і спис у руках тримаючи. І, 
бачивши дівчину, що при озері стояла і вельми пакала, спитав 
її, чому там стоїть і так плаче. Вона ж йому все розповіла. Коли 
вона ще говорила, змій той страшний з’явився, з озера виходячи, 
і до звичної для себе жертви наблизився. Його ж побачивши, 
закричала дівчина великим голосом: «Втікай, чоловіче, ось змій 
іде!». Cвятий Юрій знаменувався хресним знаменням і, прикли-
кавши Господа, сказав: «в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Тоді  
кинувся конем на змія і вдарив його сильно в гортань, зранив, і 
до землі пригнітив, кінь же топтав змія ногами. Й убив св. Юрій 
змія того мечем. Вбитий змій символізує прадавнього ворога 
людства — злого духа, а з ним і все поганство.

1 Сучасне місто Бейрут, столиця Лівану.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК САВА СТРАТИЛАТ
І З НИМ 70 ВОЇНІВ

Цей святий мученик Сава жив у часи імператора Авреліана 
в Римі. Мав він стратилатський, тобто воєводський сан, родом 
же був гот. Будучи вірним рабом Небесного Царя, Господа на-
шого Ісуса Христа, відвідував у темницях тих, що страждали за 
Христа, служачи їм з маєтків своїх, і в терпінні утверджуючи, 
і спонукаючи до безстрашного подвигу. Такий же був життям 
добродійний, що за свою чистоту і постництво прийняв владу 
над бісами і проганяв з людей нечистих духів. Однак донесли 
погани цареві на нього, що християнином є, і коли на допит 
був приведений перед царя, визнав Христа сміливо. Тоді пояс 
воїнський, відв’язавши, кинув, відкидаючи разом і сан воєводи, 
і готовий був на всілякі муки за Христа. За це повісили його на 
катівні і били, свічками обпалювали і в бочку розвареної смоли 
вкинули, але невидимою Божою силою, яка берегла його, цілий 
і неушкоджений з бочки вийшов. Таке чудо бачивши, 70 воїнів 
повірили в Христа й голосно те визнали. Зразу через те за нака-
зом ката страчені були і прийняли вінець мученицький з правиці 
Христової. А св. Саву до темниці вкинули, де Господь укріпив 
його своїм божественним явлінням. Коли він молився опівночі, 
з’явився Христос, світлом своєї слави осяваючи його і наказуючи 
не боятися. Коли на другий допит вивели його, і то ласками, то 
погрозами і лютими муками до ідолопоклоніння примушували, 
не покорився святий. Тоді у ріку був вкинений і через утоплення 
помер, досягнувши вічної пристані в Царстві Христовім.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВОЙТЕХ (АДАЛЬБЕРТ), 
ЄПИСКОП ПРАЗЬКИЙ

Святий Войтех (при миропома-
занні іменований Адальберт) був 
сином Зліцького воєводи Славніка, 
який жив у замку Лібіце-над-Цід-
ліною, і матері Стржезіслави. Він 
народився 956 року. Вирізнявся фі-
зичною красою і силою, тому бать-
ко бачив його майбутнє у світсько-
му стані. Але хлопчик смертельно 
захворів. Батьки поклали його на 
вівтар Діви Марії, а коли небезпе-
ка для його життя минула, батько з 
вдячності пообіцяв виховати сина 
для духовного стану. Приблизно 
через десять років в замку Лібіце 
зупинився св. Адальберт, монах і 

єпископ, який повертався з місіонерської подорожі з Русі. Він 
розповідав про різні народи і труднощі, які пережив між ними. 
Його розповідь справила сильний вплив на сприйнятливий розум 
хлопчика. У Празі на той час не було вищих шкіл, тож у 972 році 
його відправили на навчання у Магдебург. Архиєпископом Маг-
дебурга тоді був якраз св. Адальберт. Він доброзичливо прийняв 
Войтеха, по-батьківськи наглядав за ним, а при миропомазанні 
дав йому ім’я своє Адальберт. Його біограф Бруно розповідає, що 
в той час Войтех долучався до хлоп’ячих пустощів і що спершу, 
повернувшись до Чехії, віддавався світським утіхам.

981 року помер архиєпископ Адальберт і Войтех повернувся 
на батьківщину. Празький єпископ Детмар висвятив Войтеха на 
піддиякона. Невдовзі після цього Детмар смертельно захворів. 
Коли він був близький до смерті, то бідкався: «Ой, яким я був і 
яким би тепер хотів бути! Мій гріх був би прощений, якби гріхи 
довірених мені людей не збільшували моє горе. Я не опирався 
шаленому люду. Я не зумів запобігти зіпсуттю, в яке вони до-
бровільно кидалися. Горе мені, що я мовчав!». Ці скарги і докори 
сумління вельми зворушили Войтеха, який був присутній при 
смерті Детмара. Вони стали для нього початком суворого життя.

Духовенство, старці та чеські князі на чолі з королем Бо-
леславом II обговорювали, хто був би найбільш гідний зайняти 
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єпископський престол. Нарешті закричали: «Хто ж інший, як не 
наш земляк Войтех! Його благородство, вченість і дружня пове-
дінка добре поєднуються з такою великою гідністю. Він буде для 
нас добрим провідником!». Його привели на зібрання і сказали: 
«Хочеш ти чи ні, будеш нашим єпископом! Ти вмієш добре від-
кривати дорогу, що веде до небесної батьківщини». Войтех, хоча 
й неохоче, прийняв вибір. З єпископських доходів він залишав 
на свої потреби лише невелику частину, а решту витрачав на 
благо Церкви, духовенства та нужденних. Одного разу пізно 
ввечері прийшов якийсь бідняк і просив милостині. Адальберт 
був у великій скруті, бо нічого не мав. Він віддав бідоласі ковдру, 
якою сам хотів укритися.

Пізніше, коли як єпископ він без урочистості йшов до імпе-
раторського міста Равенни, хтось з духовенства запитав його: 
«Чому ти не несеш хоча б єпископського жезла?». Святий відпо-
вів: «Тепер, служачи Богу, перед лицем якого я стою, легко 
носити єпископський жезл, але дуже важко віддавати за 
це звіт, коли прийде суворий Суддя живих і мертвих, щоб 
засудити до вічного життя або до вічного вогню».

Іншого разу бідна вдова просила милостиню для себе та своїх 
дітей. Войтех охоче поліз у кишеню. «У мене нічого нема, — сказав 
він жінці, й одразу ж привітно додав: — Приїжджай завтра до мі-
ста! Тоді я дам тобі скільки зможу». Сказавши це, він вже зібрався 
вирушати в дорогу, але раптом передумав: «Чи завтра я ще буду 
жити? Я мушу дати сьогодні, тоді дар матиме свою вартість. 
Тоді я можу постати перед судом без страху, а жінка не зазнає 
шкоди». Він повернувся, покликав жінку і віддав їй свій плащ.

Войтех з невтомною ревністю працював на честь і славу Божу 
та над спасінням душ. Але все ж його праця не мала великого 
успіху. Хоча в країні не було багато поган, але зберігалися поган-
ські звичаї, такі як шлюби між близькими родичами, багатожен-
ство серед знаті, кровна помста, недільні та святкові ярмарки, 
продаж християнських полонених євреям і мусульманам. Свя-
щенники часто одружувалися, а коли їм докоряли, вони шукали 
захисту у світських вельмож. Тому Войтех попросив Мейсенсько-
го єпископа Волкольда тимчасово керувати Празькою єпархією, 
і 989 року разом зі своїм братом Радимом1 вирушив до Риму. 

1 Його також називали Гауденцій, що є латинським перекладом слов’ян-
ського імені Радим. 999 року він став архиєпископом Гнезна і пер-
шим митрополитом на території Польщі. Його пам’ять Західна Церква 
вшановує 12 жовтня.
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Опинившись там, він просив папу Івана XV поради, що йому 
робити. Він скаржився: «Довірений мені народ не хоче мене слу-
хати». Папа відповів: «Сину! Якщо ти не в змозі вести свій народ, 
відійди осторонь і намагайся спасти сам себе!». Тому Войтех 
хотів подорожувати до Єрусалиму. Імператриця Теофана, мати 
імператора Оттона III, якраз була в Римі, і дала йому на дорогу 
стільки золота, скільки його брат Радим міг віднести. Але Войтех 
одразу ж все роздав бідним. Абат обителі св. Ніла порадив йому 
не їхати далі, а вступити до монастиря в Римі.

Тим часом чехи засумували за своїм єпископом. Тому архі-
єпископ Майнцу Віллігіс надіслав до Рима листа такого змісту: 
«Чехи шкодують за свої беззаконня і бажають, щоб Войтех зно-
ву став їхнім єпископом. Вони обіцяють виправитися». Папа 
Іван XV погодився і сказав: «Повернемо їм те, що вони справед-
ливо просять, але з такою умовою: якщо вони будуть слухати 
єпископа Войтеха, нехай він там залишиться, але якщо не 
хочуть залишити свої звичні пороки, хай цей наш дорогий брат 
покине їх знову!». Войтех повернувся до Чехії 992 року. По до-
розі через Пльзень на Зеленій горі він благословив свою любу 
батьківщину. У Празі його радісно зустріло духовенство та юрби 
народу, обіцяючи послух.

У 993 році Войтех заснував бенедиктинський монастир у Бр-
жевнові поблизу Праги. Бржевновський монастир став центром 
християнської культури. Потім він поїхав до Моравії, а звідти 
до Словаччини. В Естергомі він зустрівся з угорським воєводою 
Гейзою і миропомазав його сина, який взяв ім’я Стефан. Потім 
він відправився через Нітру до Білої Хорватії і проповідував 
також у Кракові.

Коли Войтех повернувся з апостольської подорожі на батьків-
щину, ситуація була загостреною. Могутній рід Вершовців воро-
гував зі Славниковичами. У той час дружина якогось Вершовця, 
звинувачена в перелюбі, втекла до храму на Празькому Граді та 
домагалася права на притулок. За поганськими звичаями їй мав 
відрубати голову власний чоловік. Єпископ Войтех не видав її, 
але вимагав піддати її суду та покаянню. Вершовці грубо пору-
шили право притулку, відірвали жінку від вівтаря, виволокли її з 
храму і стяли мечем. Войтех виключив цих розбійників з Церкви. 
Але це лише посилило ворожнечу. Тоді він вирішив вдруге склас-
ти з себе тягар єпископської влади і подався до Риму в монастир.

Войтех випросив в папи аудієнції. Він попросив: «Святіший 
Отче, дай мені розраду, щоб я не пішов сумним. Якщо вівці слу-
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хатимуться мого голосу, я хочу жити з ними і померти, а якщо 
ні, то з твого дозволу хочу йти проповідувати Євангеліє поган-
ським народам». Папа Григорій V дозволив йому це.

Під час наступної поїздки додому Войтеха вразила нова сумна 
звістка. Вершовці винищили рід Славниковичів. У замку Лібіце 
було вбито чотирьох братів Войтеха. З глибоким болем в серці 
Войтех подався до Польщі. Там король Болеслав Хоробрий зу-
стрів його шанобливо. Він також надіслав до Чехії посольство з 
запитом, чи хочуть чехи, щоб Войтех був їхнім єпископом. Вони 
зневажливо відповіли, що не хочуть його. Тому Войтех вирішив 
піти до поган-прусів. Він чекав весни. А тим часом дбав про воз-
величення Богослужінь у Гнезно. У 997 році в супроводі Радима 
та Бенедикта він вирушив у дорогу, підпливши із Гданська до 
Віслинської затоки. Як тільки тубільці побачили місіонерів, з гні-
вом оточили їх і один з них вдарив святого веслом між лопатки, 
погрожуючи: «Якщо швидко не підете звідси, то будете мучені 
й убиті!». Але Войтех пішов вглиб країни, поки не прийшов до 
більшого поселення. Місцевий вождь запитав його, хто він і що 
шукає. Той відповів: «Я слов’янин на ім’я Войтех, станом мо-
нах, колишній єпископ, я прийшов до вас, щоб ви покинули 
ідолів і пізнали істинного Бога». Однак пруси погрожували, 
що вб’ють його, і разом з його супутниками відвезли човном на 
місце, де нині знаходиться місто Пілава.

Радим сказав: «Ми голодні й знесилені». Тоді Войтех пішов у ліс 
і приніс багато грибів та солодких трав. Потім вони відслужили 
Святу Літургію і пішки пішли до сусіднього міста. Як тільки свя-
тий ступив на пагорб, збіглися люди, кидаючи в нього камінням. 
Тоді він повернувся і зайшов у ліс, що називався Ромське поле. 
Він не знав, що це священне місце для прусів. Там пруси, на чолі 
з поганським жерцем Сікком, напали на нього, і жрець проко-
лов Войтеху списом груди. Інші озброєні люди далі пронизували 
вмираючого, так що з семи глибоких ран лилась кров. Войтех 
розвів руки, помолився за вбивць і впав мертвим на землю. 
Погани відрізали йому голову і настромили на кіл. Бенедикта і 
Радима зв’язали, але пізніше відпустили. Це сталося 23 квітня 
997 року поблизу сучасного міста Приморськ (Фішхаузен) біля 
Калінінграду. Тіло св. Адальберта було перенесено спочатку в 
Тшемешно, потім у Гнездно, а у 1039 році до Праги.
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СВЯТИЙ ЄВАНГЕЛИСТ МАРКО

Святий євангелист Марко 
родом був єврей, з коліна Леві, 
учень святого ап. Петра і син його 
у Святому Дусі улюблений, його ж 
у посланні своєму згадує, кажу-
чи: «Вітає вас у Вавилоні вибрана 
(церква), і Марко, син мій». Син 
же не по крові, а по Духу, на-
роджений благовістям і купіллю 
хрещення святого. Зарахований 
був Марко святий до лику святих 
70 апостолів Христових.

Після Христового вознесіння 
спочатку був співподорожнім 
св. Петрові, який згодом поста-
вив його єпископом. І в Римі 
з ним був, написав там святе 
Євангеліє на прохання вірних. 

Просили-бо його, аби не лишав незаписаним те, що з ап. Петром 
словами розповідав їм про Христа Господа. І піддався вмов-
лянням вірних, написав про Христове на землі перебування з 
людьми. Спочатку самому Петрові показав, той же, бачивши і 
прочитавши, підтвердив, що правдиве, і звелів усім читати його 
і вірити написаному. 

Тоді святий верховний ап. Петро послав Марка святого спер-
шу в Аквилію на проповідь Божого слова, а потім установив 
його першим єпископом в єгипетській Олександрії і Христовим 
благовісником. Усі ті краї, Єгипет, Лівію і Пентапол, які в пітьмі 
ідолобісся були, світлом святої віри просвітив і до Христа привів. 
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Всюди силою Божою чудодіючи, прикрасив церкви Христові 
рукопокладанням єпископів й інших служителів, і навчив бага-
тьох людей настільки добродійного життя, що й невірні вельми 
дивувалися і похваляли. 

Розповідають Євсевій, Кесарії Палестинської єпископ, а також 
Никифор Ксандопул, обидва достовірні описувачі церковних іс-
торій, що Філон Олександрійський1, славний серед євреїв прему-
дрістю, зі св. Петром у Римі добре запізнався і багато похвального 
писав про олександрійських християн і тих, що в цілому Єгипті, 
яких св. Марко наставив. Говорить і таке: 

«Передусім вони (тобто християни) тимчасове багатство 
й усі маєтки свої полишають і нічого свого власного не хочуть 
на землі мати. На кожному місці, де бувають, мають окремі, 
для молитви пристосовані й освячені храми, де благоговійно і 
чисто здійснюють свої таїнства. Ніякого мирського діла там 
не починають, лише пророчого читання слухають, співом же, 
за своїм звичаєм, славлять Бога. Деякі з них виходять із гра-
дів і, всі мирські турботи відкидаючи, у полях, у вертоградах 
і пустелях пильнують себе від співперебування з будь-якими 
людьми, живуть, знаючи, що співдружність з нечестивими — 
перепона до чесноти. Повстримність і умертвлення плоті ма-
ють за основу, на якій же інші добрі діла будують. Ні один з 
них швидше вечора не їсть і не п’є, а деякі аж до четвертого 
дня не їдять. Інші, у тлумаченні і розумінні Писання досвідчені, 
духовною їжею з Божественного Писання насичені, аж до шо-
стого дня про тілесну не згадують їжу. Вина зовсім ніхто не 
п’є. До хліба з водою — сіль та іссоп. Це в них приправи. Є серед 
них і жінки, що до такого життя звикли, між ними багато й 
таких, що все життя в дівстві перебувають. Однак зберігають 
чистоту не з примусу, а добровільно, щоб приподобатись Богу. 
Ревність і любов до мудрості спонукають їх відкидати тілесні 
насолоди і прагнути народження не смертних, а безсмертних 
нащадків, яких може зродити лише та душа, що любить Бога і 
прагне Його. Письма Святого тлумачення приймають від ста-
рійшин своїх, шукають у ньому духовного розуміння і сокровен-
них таїн, думаючи, що саме Писання є, наче тіло, зриме, таєм-
не ж його розуміння — наче душа невидима. Рано встають на 

1 Філон Олександрійський — відомий єврейський письменник і бого-
слов, що мешкав в Олександрії.
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славослов’я Боже і молитву, на співи і слухання Божого слова, 
окремо чоловіки, а окремо жінки. Інші ж протягом 7 тижнів у 
пості безупинному перебувають. Сьомий день в них у великій 
пошані, до нього і до інших своїх свят готуються. Священни-
ки і диякони відправляють Божу Службу, а над ними всіма є 
головний єпископ». Це пише юдей Філон про учнів євангелиста 
Марка і про святі звичаї Церкви Божої. Так Марко й у єгипет-
ських краях багатостраждальними трудами своїми обробляв 
виноградник Христовий, маючи престол свій Олександрію, де 
й помер як страдник.

Про страждання святого євангелиста Марка блаженний Си-
меон Метафраст пише так:

У той час, коли святі апостоли розсіялися по вселенній, Марко, 
Божою волею, у єгипетські пішов краї. Нарекли ж його єванге-
листом і тому, бо він перший зі всієї Єгипетської землі у Лівії, 
Мармарикії, Амонікії і Пентаполі проповідував Євангеліє Господа 
і Спаса нашого Ісуса Христа. Були-бо всі, що в тих краях жили, 
необрізані серцем, озлоблені ідолопоклонством, сповнені всілякої 
нечистоти і нечистих духів служителі, у всіх-бо градах, і селах, і 
на розпуттях будували кумирниці й ідолів ставили. Волхвуван-
ня, ворожба, чари і вся сила бісівська в них була, її ж Господь 
наш, Ісус Христос, пришестям Своїм зруйнував і згубив. Коли 
божественний євангелист Марко був у Киринії, граді Пентапо-
лійському, і небесне Христове царство проповідував, робив Бог 
чуда великі через нього. Хворих зцілював, прокажених очищав, 
нечистих і лютих духів виганяв словом Божої благодаті. Багато 
людей, апостольською проповіддю і чудами просвічені, повіри-
ли в Господа нашого Ісуса Христа й ідолів своїх з кумирницями 
скидали і розбивали, хрестячись в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа. Там-бо йому наказано було Духом Святим, щоб ішов у 
Олександрію сіяти добрі слова Божого насіння. Святий єванге-
лист Марко, як міцний і доблесний подвижник, ревно на подвиг 
туди йти поспішав, прощався з братами, кажучи їм: «Господь 
мій сказав мені, щоб ішов я в град Олександрійський». Брати 
ж відпроваджували його аж до корабля і, з’ївши з ним хліба, 
відпустили його, кажучи: «Господь Ісус Христос нехай влаштує 
тобі дорогу добру».

Відпливши ж звідти, Марко наступного тижня Олександрії 
досягнув. І, вийшовши з корабля, прибув на місце одне, що 
називалося Мендіон. Коли входив він у ворота градські, тріснув 
йому сандаль. Знайшов він шевця, що старе взуття направляв, 
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дав йому сандаль свій. Швець, зашиваючи сандаль, випадково 
проколов знаряддям своїм ліву руку. Зойкнув від сильного болю, 
а з рани тої багато крові витекло. Святий же Марко плюнув на 
землю і зробив мазь, помастив рану його, кажучи: «В Ім’я Ісуса 
Христа, що живе навіки, будь здоровим!». І зразу зцілилася рана, 
і здорова стала рука.

Швець же, бачивши таку силу мужа і дію його слів, чисте ж 
його добродійне життя зі самого вигляду пізнавав, сказав до 
нього: «Прошу тебе, чоловіче Божий, іди в дім мій і будь сьогодні 
в мене, раба твого. Будемо разом хліб їсти, бо вчинив ти нині 
зі мною милість». Апостол же радий був і сказав: «Господь тобі 
хай дасть хліб життя небесного». І взяв чоловік апостола, увів у 
дім свій, веселячись. Коли ж увійшов Марко у дім його, сказав: 
«Благословення Господнє хай буде тут, помолімося, брате, до 
Бога». І помолилися разом. Після молитви ж сіли їсти і розмовляли 
один з одним з любов’ю. Сказав швець до святого: «Отче, хто 
ти і звідки в тебе таке сильне слово?». Відповів Марко: «Я — раб 
Господа Ісуса Христа, Сина Божого». Сказав чоловік: «Хотів би 
я того Сина Божого бачити». Відповів Марко: «Я тобі покажу 
Його». І почав благовістити Євангеліє Ісуса Христа і показувати 
від пророків, що про Господа нашого було пророковане. Сказав 
чоловік: «Писання, яке ти розповідаєш, я ніколи не чув, лише 
Іліаду та Одіссею і те, як мудрують єгипетські отроки». Тому 
Марко проповідував йому Христа і виявляв те, що мудрість сві-
ту цього глупота є в Бога. Повірив же чоловік у те, що говорив 
Марко, бачивши знамення його чудесні, й охрестився він, і цілий 
дім його, і багато мешканців міста того. Було ж ім’я чоловікові 
тому Ананія.

Коли росло ж день за днем і примножувалося число вірних, 
почули мужі найголовніші в місті, що один галилеєць прийшов до 
них і ображає богів їхніх, і не дає приносити їм жертви. Шукали 
тому, щоб убити його, і робили засідки на нього, аби зловити 
його. Марко, довідавшись про раду їхню, поставив єпископа для 
вірних Ананію і трьох пресвітерів: Малеона, Савина й Кердона, і 
7 дияконів й інших 11 клириків на службу церкві. І пішов звідти, 
і прийшов знову в Пентаполь, і перебував у Пентаполі 2 роки, 
й утвердив братів, що там були. Поставив же їм і в навколиш-
ніх краях і градах єпископів, і пресвітерів, і клириків, і знову в 
Олександрію повернувся.

Побачив же, що брати примножилися у благодаті і вірі Го-
сподній, що й церкву собі збудували у примор’ї на місці, що на-
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зивалося Вукуле1. І тішився вельми цим праведний, і, схиливши 
коліна, прославив Бога. Перебував же в Олександрії довгий час. 
І християн там примножувалося і вони відкрито висміювали 
грецьких ідолів. Довідалися ж еллінські градоначальники, що 
св. Марко в град їхній знову прийшов і живе у ньому. Спов-
нилися ревности і заздрости, бо чули, як чуд багато Бог через 
нього здійснює, хворих зцілює, глухим слух, сліпим прозріння 
подає. Шукали Марка і не знаходили, скреготали зубами своїми 
і в жертовниках своїх нечистих і на бенкетах ідольських взивали 
з гнівом, кажучи: «Велику кривду робить нам волхв і чарівник 
той!». Надійшов пресвітлий празник Пасхи і настав воскресіння 
Христового недільний день, у 24 день місяця квітня, в який же і 
в еллінів нечистого їхнього бога Серапіса нечестиве святкуван-
ня здійснюється. Тоді святий відправляв у церкві Божественну 
Службу. Такий час нечестиві вибрали, напали несподівано всією 
силою своєю на церкву і схопили святого, наклали шнур на шию 
його і волокли, і з насмішками говорили: «Тягнемо вола цього у 
хлів воловий»1. А св. Марко дякував Христові Спасу, кажучи: 
«Дякую Тобі, Господи, Ісусе Христе, що сподобив мене в Ім’я 
Твоє це терпіти». Волочений же був по землі, повній гострого 
каміння, і зранилося тіло його до того каміння, і зачервонівся 
кров’ю шлях той. Коли ж настав вечір, нечестиві елліни вкинули 
апостола святого до темниці, допоки порадяться, якою смертю 
його стратити. Опівночі ж, коли двері були замкнені і сторожа 
перед дверима стояла, землетрус був великий: ангел-бо Господ-
ній зійшов з небес, торкнувся апостола і сказав: «Рабе Божий 
Марку, верховний серед святих у Єгипті, ось вписане ім’я твоє у 
книзі життя на небесах, і пам’ять твоя не буде забута навіки, 
і будеш співликувати з вишніми силами, архангели приймуть 
на небеса дух твій, і мощі твої на землі будуть збережені». Те 
видіння Марко бачив, руки свої простягнув угору, кажучи: «Дя-
кую Тобі, Господи мій, Ісусе Христе, що не покинув мене, 
але зі святими Твоїми вчинив мене учасником Твого цар-
ства. Молюся Тобі, Владико, прийми з миром душу мою і 
не позбавляй мене благодаті Твоєї». Коли він це промовив, 
Господь Ісус Христос прийшов до нього в тому образі, в якому 
ж був з учнями Своїми перед хрестом і похованням, і сказав до 
нього: «Мир тобі, Марку, Мій євангелисте!». Святий же Марко 

1 Церква, в якій служив св. Марко, була збудована на місці Вукуле, що 
в перекладі означає «пожива для худоби».
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відповів, кажучи: «Мир і Тобі, Господи мій, Ісусе Христе». І ві-
дійшов від нього Господь. Коли ж настав ранок, прийшло до 
темниці багато городян і вивели святого, поклали знову шнур на 
шию йому, і знову волочили його по гострому камінні, кажучи: 
«Тягнемо вола до хліва». Святий же Марко, немилосердно воло-
чений, дякував Богові і молився, кажучи: «У руки Твої, Господи, 
передаю дух мій». І, те сказавши, передав дух свій Богові. Багато 
ж нечистих еллінів хотіло спалити тіло святого, тож розпалили 
вогонь на місці, яке пізніше було назване ангельським. І зра-
зу, силою Господа нашого Ісуса Христа, найшла мряка темна, 
сонце сховало своє проміння, і був грім страшний, і землетрус 
великий, і дощ із градом сильним лився аж до вечора. І втікав 
народ від страху, покинувши тіло святого. Погас же і вогонь 
від дощу, а від землетрусу великого будівлі попадали і побили 
багатьох. Деякі з еллінів посміли сказати: «Преблаженний бог 
наш Серапіс у свій день зробив таке страхіття». Благовірні ж 
мужі, прийшовши, спорядили тіло святого і несли на місце, де 
молитви свої і псалмоспіви творили, і поклали з честю зі східного 
боку у гробі кам’яному, і здійснювали пам’ять його благоговійно, 
як першого олександрійського святого, і нічого чеснішого і до-
рожчого в себе не мали від його святих мощей. Помер апостол, 
євангелист і мученик Христовий Марко в єгипетській Олексан-
дрії у 25 день квітня, коли у Римі володарював Нерон, у нас же 
царював Господь наш Ісус Христос, Йому честь, слава і влада з 
Отцем і Святим Духом навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВАСИЛІЙ,
ЄПИСКОП АМАСІЙСЬКИЙ

Після загибелі нечестивого й 
поганого царя римського Максен-
тія (306–312), Римське царство на 
Заході отримало свободу. Його ж, 
як ворога свого, правиця Божа зна-
ряддям хресним, яке Константинові 
Великому на небесах явилося, вра-
зивши і стерши, у бистринах водних 
утопила, як другого фараона. Було 
царство Римське на Заході після 
іга катівського у відраді, на Сході 
ж іще гоніння було. Другий ворог 
Божий — Максимін, сходом воло-
діючи, на правдивого Бога говорив 
неправду і лютими муками убивав 
тих, що вірили благочесно. Тому 
великий Константин, цар благовір-
ний, прийняв собі у співцарюван-
ня Ліцинія, видавши заміж за нього 
сестру свою, і послав його на Схід 

проти Максиміна. Ліциній же пішов, допомогою Господа нашого 
Ісуса Христа, у Нього ж тоді вірив, переміг Максимінову силу, 
що заледве сам Максимін з малим військом втік. Хоч і втік від 
руки Ліцинієвої, проте не втік від Руки Божої: коли-бо ховався 
в Тарсі Кілікійському, напала раптом на ціле тіло його виразка 
невиліковна, і безмірними болями мучений був, впав ниць на 
землю, плоть його палив невидимий якийсь вогонь і, наче віск, 
вона танула, і всі частини відпадали, та на одних лише костях 
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окаянна його душа трималася. Тоді й нагі його кості, які без тіла 
і крови були, почали одна від одної відпадати, невимовний біль 
йому приносячи. І не помер доти, доки не визнав свого нечестя 
і катування, яким невинних рабів Христових гонив, убивав, 
ворогуючи на Христа, істинного Бога. Те визнаючи і богів своїх 
проклинаючи, помер.

Ліциній же, цілий Схід обійнявши, у великій славі й торжестві 
у Нікомидію з царицею, жінкою своєю, увійшов. Спершу мир і 
тиша була церквам всюди, веселість і радість вірним, що після 
лютого Максимінового гоніння відпочинуть від бід, але нена-
висник добра, диявол, знову підняв бурю скорбот. Ліциній-бо, 
на Східному царстві зміцнівши, відступником від Христа Бога 
став і вернувся знову до нечистого ідолопоклоніння, в якому ж 
і вихований був. Задля співцарювання з Константином і задля 
шлюбу із сестрою Константиновою, яка була християнкою, при-
йняв християнську віру і клявся Константинові ніколи не відсту-
пати від християнства, але захищати його всіляко. Та після того, 
воцарившись на Сході, забув благодіяння Христа Бога, який 
поміг йому перемогти Максиміна і царство Східне подарував. 
Забув благодіяння і царя Константина, відрікся від нього і, як 
же Христові Господу, так і цареві християнському Константи-
нові ворогом і супостатом став. Відкрито в Нікомидії відрікся 
Христа і поклонився ідолам, і звелів всюди знову приносити 
бісам жертви і знову підняти на вірних гоніння. Насамперед із 
палат царських і з усього двору свого всіх християн, мужів са-
новитих, і бояр, і слуг, і зброєносців вигнав, Христового покрову 
і захисту зовсім відчужився, повернувся до еллінських байок і 
до препоганого життя. Почав безсоромно валятися в нечистотах 
тілесних, зробився голодним до плотського гріха, забирав силомі-
ць сенаторських жінок і доньок до нечистого змішання свого, а 
найгірше — християнок насиллям оскверняв, на наругу святим 
і на образу самому Христу Богу. Те бачивши, цариця, дружина 
його, благовірна християнка Констанція, переживала серцем 
дуже і про все, що він робив, сповістила таємно листом братові 
своєму Константину.

Мала ж та цариця в палаті своїй служницю одну, дівчину 
вельми цнотливу, на ім’я Глафіра, християнку вірою, з Італії, роду 
чесного і благовірного. Ту дівчину побачивши, Ліциній розпа-
лився хтивістю нечистою до неї і звелів найстаршому євнухові, 
Венігну на ім’я, щоб сказав їй про те. Венігн же, наче якийсь 
великий дар, ту вістку їй приніс, що полюбив її цар і хоче з нею 
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бути. І велів їй, щоб була готова до царя іти. Свята ж та дівчина, 
сповнена страху Божого, гидувала гріхом таким і викинула із 
безчестям Венігна, насміхаючись із безсоромности й ганьблячи 
беззаконня. Ще ж і підозри від цариці і боялася, сповістила їй ту 
річ і просила її, кажучи: «Задля Бога, який створив небо і землю, 
Його ж ти боїшся і Йому вірно служиш, як і цар Константин, 
брат твій, не дай, щоб загинуло дівство моє в такому беззакон-
ні». Те чуючи, цариця полюбила її вельми за таку цноту і страх 
Божий, і думала, як би її заховати. Коли ж шукав за нею цар, 
цариця звеліла пустити в палатах царських таку чутку, наче 
Глафіра стратила розум і лежить хвора, і при смерті є. І, чувши 
те, цар перестав думати про Глафіру.

Цариця ж, побачивши зручний час, відпустила таємно бла-
женну Глафіру від себе, давши їй багато золота, і срібла, і каміння 
дорогоцінного, і коштовних прикрас, і одягу, і всього потрібного 
щедро, ще ж рабів вірних і рабинь дала їй, щоб достатньо було 
для послуження їй. І, довіривши її чесним і благовірним пристав-
никам зі своїх слуг, звеліла їм допровадити її до Вірменського 
краю, нікому про неї не кажучи, і там перебувати, допоки Го-
сподь не влаштує кращого. Вони ж дали слово цариці, що все 
наказане їм виконають зі всілякою пильністю. Взявши блаженну 
Глафіру, одягли її, як же й інших з нею дівчат, у чоловічий одяг 
і вийшли з града Нікомидійського. І за довгий час великий шлях 
здолали і до Вірменії наближалися. Досягли града Амасійсько-
го, де була митрополія Понтійського краю. І побачила Глафіра 
красу града того, сказала до слуг своїх: «Якщо знайдемо тут рід 
християнський, залишимося у граді цьому». І звеліла їм питати 
про християн. Трапився там один юнак з дому чесного амасій-
ського громадянина на ім’я Квінтій. Той юнак, довідавшись, 
що подорожні ті християни і що одновірців собі шукають, побіг 
і сповістив пана пана. Квінтій же зразу сам із поспіхом до по-
дорожніх прийшов і просив їх прийти у дім його і перебувати 
в нього, скільки захочуть, кажучи, що він християнин, і спові-
щаючи, що в граді їхньому багато християн, і мають єпископа, 
мужа визначного, апостолам подібного. Подорожні ж зраділи, 
таке чуючи, пішли до пана Квінтія і перебували в домі його. 
Прийшов туди і єпископ Василій, муж вчений і дарів духовних 
сповнений. Він питався, хто вони і звідки. Розповіла цнотлива 
Глафіра всю про себе таємницю, що з Італії родом, християнка 
вірою, рабиня сестри царя Константина, дружини ж царя Ліци-
нія. І розповіла про причину подорожі своєї. Святий же єпископ 
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Василій і пан Квінтій, про неї чувши, заборонили їй і всім слугам 
її виходити кудись із дому і розмовляти з будь-ким, щоб ігемон 
граду того не довідався про неї і щоб не було біди через неї усім 
амасійським християнам. Казав же Божий раб Василій, що її 
втеча і подорожування для Божої будуть слави.

Тоді святий той єпископ будував церкву у граді, якої до того 
часу християни не мали в ньому, але тільки зовні малий храм 
був. Тому блаженна діва Глафіра дала єпископові багато золота і 
срібла на церковне будівництво, і все, що їй цариця подарувала, 
витратила на те будівництво на честь Христа Бога, нічого ж собі 
не залишаючи. Писала ж і до цариці, пані своєї, сповіщаючи їй, 
де вона і в кого перебуває, і про будівництво церкви написала, 
просячи більше прислати золота на закінчення і прикрашення 
церкви. Цариця ж із радістю і сердечністю те зробила, послала 
до неї коштів багато і дарів церкві й єпископові, до нього ж і 
написала, вручаючи йому рабиню свою, цнотливу діву Глафіру.

Минуло небагато часу і дійством бісівським Венігн знайшов 
десь лист Глафірин, до цариці написаний. Прочитавши, дові-
дався, що жива Глафіра, яку вони вважали померлою, і де пе-
ребуває, і сповістив те цареві Ліцинію. Цар же превеликої люті 
сповнився, зразу написав до ігемона Амасійського, наказуючи, 
щоб Василія, єпископа християнського, і Глафіру, рабиню, за-
лізом закувавши, прислав до нього швидко в Нікомидію. Але з 
Божого Провидіння швидше, ніж дійшло послання те цареве в 
Амасію до ігемона, св. Глафіра до Господа відійшла. Тому одного 
Василія-єпископа взяв ігемон, закував і до царя послав, а про 
Глафіру сповістив, що вже померла. Коли йшов Василій святий з 
Амасії до Никомидії, ішли за ним два диякони, Партеній і Теотим, 
усі ж на шляху багато зла від нечестивих і звіроподібних воїнів 
витерпіли. І коли в Нікомидію прийшли, Божий раб Василій 
у темниці був замкнений, Партеній же і Теотим перебували в 
одного чоловіка, який поблизу темниці жив, на ім’я Елпідифор, 
який був вірою християнин і дбав про подорожніх. Той Елпі-
дифор, усе про св. Василія довідавшись, сторожа темничного, 
знайомого свого, впросив золотом, щоб мати безборонний вхід 
для себе і обох дияконів в темницю до єпископа. І приходили до 
святого, коли хотіли, і щоденні співи разом з ним відправляли, 
і нічні молитви, які ще більше їх укріпляли.

Перед тим днем, в який же мав стати перед царем на допит 
Василій святий, опівночі покликав сторожа і спитав його про 
дияконів своїх і про Елпідифора. Той же із поспіхом прикликав 
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їх до нього. Він же, за звичаєм, почав співати псалми Давидові, 
почавши з того: «Пом’яни, Господи, Давида і всю покору його». 
І, співаючи інші псалми, дійшов до слів: «Якщо спочину я на 
кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде 
тримати правиця Твоя, Господи». Ті слова, простягнувши руки 
вгору, тричі промовив зі сльозами. Диякони ж, бачивши свято-
го сумного і слізного у молитві, засумнівалися, бо вважали, що 
єпископ їхній злякався мук, які мають йому бути. Пізніше ж 
Василій сказав їм, що Бог йому об’явив, яким буде кінець його, 
і як тіло його після страти в море вкинуть.

Закінчивши псалмоспіви, коли день уже світав, сказав до 
дияконів: «Браття, спокуса від диявола, яка на нас насувається 
і через людей на нас наноситься, близько. Не бійтеся, не знема-
гайте від скорбот, які мають бути, але мужніми й непохитними 
залишайтеся у вірі, щоб неосоромленими виявитися у прихід 
Господній. Хай не спить душевне око, зводьте його до Того, 
хто може спасти нас від смерти. Неухильно дивіться на 
Нього, бо може Він печаль у радість обернути, плач у ве-
селість, сльози в сміх, а труди у спочинок. Усе гарне й со-
лодке світу цього майте за сміття заради Божого Сина, 
Ісуса Христа, щоб Його спадкоємцями зі всіма святими 
стати, які насичуються насолодами царства Його. Знайте 
ж, діти мої, що цієї ночі явився мені сам Господь і сповістив, яким 
має бути кінець відходу мого і яку велич Свою на мені, рабові 
Своєму, вчинить. Тому не сумуйте, але, скріпившись у Христі, 
утвердіть братів. Євтихія ж, Калістового сина, виберіть собі 
єпископом замість мене, так-бо мені відкрив Господь, який бла-
годаттю Своєю і це злиденне моє тіло віддасть вам». Дияконам, 
що плакали гірко, звичне для них повчання додав, переконуючи, 
аби повернулися в Амасію. До Елпідифора ж сказав: «Ти, брате, 
Богом вибраний, щоб служити братам гостинністю, за любов 
свою приймеш винагороду вічну на небесах. Вручаю тобі цих 
обох дітей моїх, не покидай їх, але разом з ними в скорботі будь 
і потрудися, коли покличе тебе Господь на службу свою».

Коли відпустив святий від себе Елпідифора й обох учнів своїх, 
звелів цар поставити його перед собою на допит. І спершу за 
Глафіру вину на нього наклав, що, ту прийнявши, ховав у себе 
й не сповістив йому про неї. Святий же скоро належну відповідь 
дав йому і сміливими словами зрушив на гнів, і звелів цар зно-
ву відвести святого до темниці. Тоді послав до нього трибуна, 
кажучи: «Пробачу тобі за Глафіру, ще ж і почестями великими 
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вшаную, якщо мені підкоришся і богам моїм принесеш жертви. 
Зроблю тебе старійшиною над жерцями». Угодник же Божий 
Василій відповів трибунові, кажучи: «Так скажи цареві: Якщо б 
ти захотів віддати мені й ціле царство твоє, ніколи ж не 
зможеш дати стільки, скільки від мене забрати хочеш. 
Бажаєш від Бога живого відлучити мене і до бісів душоз-
губних приєднати, і від безконечної безсмертної слави 
намагаєшся віддалити мене й наповнити тимчасовими 
і швидкогинучими почестями. Знай, їхня доброта — мер-
зотна і світлість їхня — пітьма безпросвітна. Але якщо 
хочеш мене, доброго радника, послухати, краще покорися 
мені і повернися, звідки зійшов. І до Христа, якого ти від-
рікся, в смиренні припади. Добрий Бог наш, і нема мило-
стивішого від Нього, праведного і преподобного Спасителя. 
Тому покайся і від спустошливих діл відійди, щоб за твоє 
безумство не найшло на тебе зло від праведного Судді, на 
якого ж ти, відрікаючись, сказав, що не є Він Богом». Такі 
слова святого трибун сповістив цареві. Ліциній же сказав до три-
буна: «Скажіть йому знову, радячи покоритися волі нашій, може, 
якось вмовиться. Якщо ж ні, то, відтявши йому голову, вкиньте 
в море, побачимо, чи Христос вирятувати його зможе». Знову 
трибун прийшов до святого і сказав: «Між життям і смертю 
стоїш нині ти, чоловіче. Одне з двох вибери: якщо хочеш догодити 
цареві, поклонись його богам, якщо ж ні, тоді знай, що до меча і 
втоплення в морі ти наблизився». Те чувши, святий утішився і 
відповів: «Я безсмертному моєму Цареві догоджати і Його запо-
відей дотримуватись намагаюся. Ті, що ви їх богами називаєте, 
бісами є, разом з ними й ті, що вірять у них. Істинний і єдиний 
Бог мій, який усім володіє, у час праведного Свого Суду вкине їх у 
вогонь геєнський невгасимий, і в пітьму кромішню, де буде плач 
і скрегіт зубів. Робіть тому зі мною, що хочете, я не лише на 
страту і в морі утоплення, але й на незліченні муки за Христа 
мого готовий. І доки дихання моє в мені, Бога, Творця мого, не 
відречуся, не стану вартий вогню всепоїдаючого». Із цих слів 
зрозумів трибун, що святого неможливо переконати і схилити до 
свого однодумства, звелів спершу бити його, тоді відтяти голову 
і вкинути в море. Василій, до спекулятора обернувшись, сказав: 
«Зроби, друже, наказане тобі». І, коліна схиливши, простягнув 
шию свою, радіючи і веселячись, і страчений був, закінчивши 
добрий свій подвиг.
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СИМЕОН,
ЄПИСКОП ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

Святий Симеон (Симон) був родичем Господа нашого Ісуса 
Христа, сина Клеопи.

Коли св. Симеон виріс і побачив чудеса нашого Господа Ісу-
са Христа, то увірував у Нього. Після добровільних страждань, 
смерті, воскресіння та вознесіння Господа він приєднався до 
70 апостолів і, як інші апостоли, наполегливо працював, пропо-
відуючи добру новину про Христа. Він ходив містами і землями, 
навчаючи, і Господь через нього творив чудеса. Він просвітляв 
народи світлом святої віри і нищив темряву ідолопоклонства. 
Першого єпископа, святого апостола Якова, який свідчив про 
Христа, невіруючі євреї скинули з даху храму, вдарили палицею 
по голові і так вбили. Після мученицької смерті Якова, Симеона, 
сина Клеопи, родича Господнього, призначили другим єрусалим-
ським єпископом. Незабаром Єрусалим був зруйнований Титом, 
сином імператора Веспасіана, як і провіщав сам Господь. Після 
зруйнування Єрусалиму народ знову почав переселятися в нього 
і тут знову зібралися учні Господні. Святий Симеон, сповнений 
Святого Духа, керував Церквою в Єрусалимі і приводив заблуд-
лих до Христа Бога.

Після багатьох років, за царювання Траяна, заздрісні єретики 
вчинили на нього наклеп до Аттика, антипата римського, через 
дві речі: що з дому Давидового і що християнин. Бо в ті часи 
гоніння було від царів римських на рід Давидовий і на тих, що 
вірили в Христа. І шукали їх ретельно всюди. Якщо знаходили 
когось із роду Давидового — страчували, щоб ані сліду царського 
роду серед юдеїв не залишилося, але щоб вічно римські царі 
Юдейською землею володіли. Також і тих, що в Христа вірили, 
мучили й убивали, щоб лише богів язичницьких вшановували у 
всій вселенній. Тому св. Симеона як того, що з роду Давидового, 
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і як того, хто вірив у Христа і був Його родичем, взяли нечестиві 
за велінням Аттика антипата. Старий вже був Симеон, більше 
100 літ мав, і після багатьох мук на хресті прибитий був, як же і 
Господь наш Ісус Христос, і так передав душу свою в руки Божі.

СВЯТИЙ БЕННО, ЄПИСКОП МЕЙСЕНА1

Історія колишніх полабських і балтійських слов’ян багато в 
чому сумна. Хоч з найдавніших часів до них приходили німецькі 
християнські проповідники, але довго працювали серед них без-
результатно. І не дивно. Ці люди приходили до слов’ян як посланці 
володарів, що бажали заволодіти землями. За німецьким священ-
ником, прямо по його слідах, часто йшло військо, і там, де пропо-
відник встромив у землю хрест, люди імператора встромлювали 
меча і негайно вимагали права на владу та накладання податків 
й інших тягарів. Таким чином жадібні німецькі правителі злов-
живали благородною Христовою вірою для розширення та зміц-
нення свого панування. Це причина того, чому слов’яни-язич-
ники з недовірою ставилися до християнських проповідників.

Святий Методій, апостол слов’ян, також ходив до лужиць-
ких сербів, проповідував Євангеліє навколо міста Герліц2 і в 
царському гаю біля Яворника збудував на місці поганського 
жертовника християнську святиню. Тоді в цій країні проповіду-
вали Святе Євангеліє учні Методія, однак подальше благотворне 
зростання святої віри в тих краях було стримано і зупинено вій-
нами, які вели проти слов’ян королі Генріх І та Оттон І. Слов’яни 
в цих війнах зазнавали величезних втрат.

Генріх I криваво підкорив полабських слов’ян, спустошив Лу-
жицю і 928 року заснував на лівому березі Ельби укріплене місто 
і замок Мейсен, щоб постійно тримати під контролем підкорене 
населення. Відтоді Мейсен став пострахом сусідніх слов’ян. Звід-
ти відомі імперські маркграфи здійснювали грабіжницькі походи 
на територію слов’ян-язичників і чинили над ними насильство. 
Тому всі спроби християнізації полабських слов’ян принесли 
незначні результати. Сам імператор Оттон I зізнався на Равенн-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 16 червня.
2 Сучасне місто Герліц в Саксонії, Німеччина.
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ському Соборі, що хоча з великими зусиллями навернув деяких 
слов’ян на Ельбі в християнство, але вони слабкі у вірі і потрібно 
великих зусиль, щоб вони знову не повернулися до поганства.

Проте було багато німецьких єпископів і священників, які 
дбали про те, щоб привернути пригноблених слов’ян до Христової 
віри апостольським шляхом. З цих самовідданих проповідників, 
натхненних справжньою християнською любов’ю та ревністю до 
вічного спасіння бідних слов’ян-язичників, виділявся найбільше 
апостольський єпископ Мейсенський св. Бенно.

Бенно народився 1010 року під час правління короля Генрі-
ха II у Гільдесгаймі як другий син графа Бедріха з Булленбурга, 
що мав великі маєтки у Нижній Саксонії. У 20 років, після смерті 
батька і за радісною згодою матері, він вступив до бенедиктин-
ського монастиря св. Михаїла в Гільдесгаймі. У віці 25 років був 
висвячений на диякона, а через п’ять років — на священника. 
У 1066 році Бенно був обраний єпископом Мейсена. Під час 
єпископської хіротонії в Магдебурзі він урочисто заявив, що має 
намір пожертвувати свої сили для звеличення святої Церкви, 
не уникаючи жодних зусиль і небезпек, будучи завжди готовий 
віддати своє життя за вічне спасіння довірених йому душ. З вір-
ністю цій обіцянці та з апостольським завзяттям Бенно керував 
Мейсенською єпархією протягом 40 років. У той час, незважаючи 
на століття жорстокого придушення і денаціоналізації корінного 
слов’янського населення, єпархія була переважно слов’янською, 
і також по сусідству з нею здебільшого знаходились слов’яни. 
Багато з цих слов’ян вже раніше були змушені німецькою збро-
єю прийняти християнство, але з часом майже всі повернулися 
до старого ідолопоклонства. Саме того року (1066), коли Бенно 
прийняв єпископський престол в Мейсені, полабські слов’яни в 
Лончині1 вбили свого християнського короля Готшалка, бо він 
піддався владі їхніх заклятих ворогів саксів.

Єпископ Бенно бачив, що відбувається, і намагався привер-
нути слов’ян до віри добротою, лагідністю і без політичних на-
мірів. Він досконало вивчив слов’янську мову і з величезним 
терпінням почав проповідувати Євангеліє слов’янам, будуючи 
для них храми та підтримуючи бідних. Спочатку слов’яни йому 
не довіряли і уникали його, але це не відрадило наполегливого 
єпископа і він продовжував працювати. Поступово вони поча-
ли йому довіряти, бо побачили, що він ставиться до них зовсім 
інакше, ніж вони звикли, що розмовляє з ними рідною мовою і 

1 Сучасне місто Ленцен в Бранденбурзі, Німеччина.
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що не тисне на них, а як справжній батько схиляється до них, 
виявляючи їм щиру любов. За цих обставин апостольська праця 
ревного місіонера серед слов’ян була справді успішною.

Тим часом у 1075 році почалася війна між королем Генріхом IV 
і саксонськими дворянами. Слов’яни повстали проти короля, щоб 
скинути з себе непосильне ярмо його гніту. Бенно залишився 
осторонь у цьому бою. Це розлютило короля, тож він захопив 
Мейсен, пограбував усю єпархію, схопив єпископа, посадив у 
в’язницю і все у нього відібрав. Через рік єпископ повернувся на 
свободу і почав виправляти зруйноване війною. Під час розриву 
між королем Генріхом IV та папою Григорієм VIІ Бенно стояв як 
вірний католицький єпископ на боці папи. Коли 1076 року Ген-
ріх скликав німецьких єпископів до Вормса, щоб усунути папу, 
Бенно не з’явився, а поїхав до Риму, не боячись гніву короля 
чи будь-якої небезпеки. Григорій VIІ люб’язно прийняв вірного 
єпископа і побажав постійно мати його при своєму дворі. Проте 
Бенно прагнув повернутися до свого стада. Коли силою обставин 
Генріх був змушений підкоритися папі, Бенно повернувся до 
Мейсена, уникаючи всіх політичних справ і дбаючи про духов-
не благо своїх слов’янських підопічних. Протягом 40 років він 
звершував свій єпископський уряд і, приготувавшись до смерті, 
у віці 96 років спочив у Господі 16 червня 1106 року.

(Зображення цього святого див. на ст. 134)

СВЯТИЙ КАЗИМИР1, КОРОЛЕВИЧ ПОЛЬЩІ

Святий Казимир народився 1458 року в Кракові як син короля 
Казимира IV з роду Ягеллонів та Єлисавети, дочки німецького 
імператора Альбрехта II. Він походив із знатної родини, але біль-
ше тішився тим, що є дитиною Божою і що може молитися до 
Бога: «Отче наш!».

Найбільше він любив роздумувати про Спасителя людства, про 
те, як за нас Він пережив на Оливній горі смертельну тривогу і 
як помирав на хресті. Він також любив поклонятися Йому, при-
сутньому у Пресвятій Євхаристії. Коли бачив образ розп’ятого 
Спасителя, проливав багато сліз і мало не знепритомнював від 
болю. Ще будучи дитиною, дуже любив молитися та адорувати 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 4 березня.
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Пресвяту Євхаристію. Коли одного 
разу він дуже добре виконав своє 
завдання, вчитель сказав йому: 
«Оскільки ти так старанно вчив-
ся, можеш попросити щось, що б 
тебе потішило». На це молодий ко-
ролевич відповів: «Я би бажав на го-
дину довше залишитися в церкві».

Якось, коли він довго молився у 
храмі, його вихователь Ян Длугош 
сказав йому: «Саме час зробити 
собі перерву на якусь розвагу». Ка-
зимир з усмішкою відповів: «Моя 
радість у Бозі, перед вівтарем 
я знаходжу Його, і там знахо-
джу більше втіхи та відпочин-

ку, ніж від будь-якої гри та розваги».
Коли Казимир став юнаком, допомагав батькові в управлінні 

державою. Король хотів оженити його на доньці імператора Фрі-
дріха III, та королевич відмовився від шлюбу, бажаючи провади-
ти богоугодне чеснотливе життя. Він все більше молився і розду-
мував про Бога та нашого Спасителя. З цього зросла його любов 
до Нього, а з любові — прагнення наслідувати Його. Тому він 
любив бідних, наче батько, роздавав їм усі свої доходи і особисто 
їм служив. Особливо ревно заступався за підданих, яких невинно 
утискали пани, представляв їхні скарги на судах, захищав їх і 
допомагав добитися правосуддя, не зважаючи на гнів неспра-
ведливих багатіїв. Він погорджував розкішшю і комфортом. Під 
верхнім одягом носив волосяницю. Коли йому дорікали, що він 
забуває про свою королівську гідність, він відповів: «Я ще далеко 
не є таким великим королем, як Ісус Христос, Син Божий, 
а Він покинув свій небесний престол і зійшов до нас, людей, 
ставши бідним, щоб нас збагатити. Він навчив нас сло-
вом і прикладом, що хто служить бідним, служить Йому». 
Оскільки Казимир любив Ісуса Христа, любив і Його Пресвяту 
Матір. На її честь він склав прекрасний гімн: «“Omni die dic Mariae, 
mea laudes anima», тобто «Щодня співай хвалу Марії, душе моя».

Помер святий у молодому віці після важкої хвороби, маючи 
всього 25 років. Це відбулося 4 березня 1484 року. Коли через 
120 років після його смерті відкрили його гробницю під вівтарем 
Божої Матері у Вільнюсі, на грудях його нетлінного тіла знайшли 
власноручно переписаний його гімн до Матері Божої.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЯСОН,
СОСИПАТР I КЕРКИРА-ДІВА

Ясон був з Тарсу, а Сосипатр з Ахаї. Обидва брали участь у 
місії ап. Павла, який в посланні до Римлян називає їх своїми ро-
дичами. Ясон був призначений єпископом у своєму місті Тарсі, 
а Сосипатр був призначений на це служіння в Іконії. Вони добре 
пасли своє стадо і примножили його. Тоді, вирушивши на захід, 
на Керкирейський острів прийшли, церкву прекрасну в ім’я 
святого первомученика Стефана збудували, де Богові служили 
і багатьох приєднали до Христової віри. Донесли ж на них до 
Керкиліна, царя острова того, і замкнули їх у темниці, у якій 
сиділо семеро розбійників, їхні імена: Саторній, Якісхол, Фав-
стиян, Януарій, Марсалій, Євфрасій і Мамій. Їх святі апостоли 
привели до святої віри і з вовків овець зробили. Цар же звелів 
наставити казан смоли, і сірки, і воску, і розварити й сімох тих 
новонавернених в’язнів вкинути — і померли як мученики й вінці 
від Господа прийняли. Повірив у Христа і сторож темничний. 
Спершу руку ліву відтяли йому, після того обидві ноги. Тоді, коли 
призивав Ім’я Христове, відтяли голову, і приєднався до лику 
святих мучеників. Святих же апостолів Ясона і Сосипатра з тем-
ниці вивівши, цар передав князеві Карпіянові на муки. Той же, 
взявши їх, зв’язав міцно і в темницю знову відіслав. Таке страж-
дання святих бачивши з палати своєї і довідавшись, що Христа 
ради страждають, донька царева, на ім’я Керкира, християнкою 
себе визнала. Прикраси коштовні й намисто зі себе познімала й 
роздала убогим. Про те довідавшись, батько її сповнився печалі 
і намагався всіляко її від віри Христової відвернути. Не змігши, 
замкнув її в окремій темниці і, з великої люті, одному муринові, 
блуднику, на розтління віддати звелів. Коли ж мурин до дверей 
темниці наблизився, прибіг раптом ведмідь і, схопивши мурина, 
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сильно зранив. Почувши те, донька царева, яка сиділа в темни-
ці, призиванням Христового Імені мурина від ран смертельних 
зцілила і навчила його пізнання правдивої віри. І став він хри-
стиянином, воїном Христовим, і промовляв велегласно: «Великий 
Бог християнський!». Через те мучений був без милості і помер 
страдницьки, поставши перед Господом у лику мученицькому. 
Цар же звелів воїнам тайно дровами темницю обкласти і підпа-
лити, щоб із темницею згоріла й донька його. Коли ж це було і 
темниця згоріла, виявилася дівчина живою, цілою і неопалимою. 
Таке чудо бачивши, багато з людей повірили в Христа. Потім по-
вісив її кат на дереві і димом важким душив, і стрілами стріляв, 
допоки дух свій не передала в руки Божі. Після кончини її почав 
цар гонити тих, що вірили в Христа. Вони ж, боячись катування 
царевого, повтікали на острів, що був поблизу, і поховалися. І 
довідався про них цар, сам поплив до того острова, хотівши їх 
люто мучити. Коли ж був посеред вод, Божим скараний гнівом, 
потонув у безодні морській, як давній фараон. А вірні люди, 
позбувшись його рук катівських, вдячні пісні Богу приносили. 
Святі ж апостоли Ясон і Сосипатр, з темниці випущені, безборон-
но учили народ Божого слова. Після цього настав інший цар і, 
довідавшись про святих апостолів, взяв їх і звелів в бочку залізну 
накласти смоли, сірки і воску, вельми розварити і вкинути туди 
святих. Коли ж це було, святі в бочці тій неопалимі залишилися 
благодаттю Христовою, а з невірних, що навколо стояли, багато 
вогнем тим попалені були. Інші ж, бачивши те вражаюче чудо, 
повірили в Христа. Повірив і сам цар і, камінь на шию свою 
повісивши, ридав, кажучи: «Боже Ясонів і Сосипатрів, помилуй 
мене!». Тоді апостоли святі, зібравши всіх, що повірили, навчили 
їх слова істини і царя, повчивши, охрестили в Ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа й нарекли ім’я йому Севастіян. Не по довгих же 
днях син царевий впав у недугу і помер, апостоли ж святі, помо-
лившись до Бога, підняли його з мертвих. Багато й інших чуд Бог 
через них зробив, і церкви разом з царем збудували прекрасні, 
і Христове добре пасли стадо. В старості глибокій закінчивши 
життя, до бажаного Христа Господа відійшли.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ МАКСИМ,
ДАДА І КВІНТИЛІЯН

Коли царювали нечестиві Діоклетіан і Максиміан, у Нижній 
Мезії правили Тарквиній і Ґавиній. У другий рік начальства їх-
нього піднявся диявольський гнів на християн. Вийшов від царів 
і антипатів наказ, що говорив так: «Хоч і знаємо, що всі ви під 
державою нашою благоговійно богів шануєте, проте прийняли 
ми турботу про добре правління усім царством: усіх, що в ці 
наші часи населяють краї держави Римської, просимо і переко-
нуємо, аби до шанування богів і любови до них всіма способами 
й самі старалися, й інших до того приводити намагалися. Якщо 
ж знайдеться хтось на якомусь місці, що Христове Ім’я згаду-
ватиме, такий на себе гнів наш зрушить».

Те веління чуючи, люди зійшлися і хотіли зробити те, що на-
казували їм, — принести богам жертви. І вітали князів своїх, 
кажучи: «Радості і многая літ володарям нашим, що таку опі-
ку щодо вшанування богів мають!». Говорив до них антипат 
Тарквиній: «Тому що таку у вас бачимо старанність, просимо 
вас, аби завтра ви зібралися, і принесемо богам жертви разом. 
А нині спочиньте, бо здалеку прийшли, і возвеселіться з нами. 
Після принесення жертви кожен у свій град нехай повернеться».

Коли настав ранок, зібралися всі й вчинили свято богомер-
зенне, жертви нечисті ідолам своїм принісши, — і відпустив їх 
Тарквиній. Наступного дня хтось із нечестивих ідолопоклонників 
прийшов до Тарквинія і сказав: «Тут є троє мужів, які вчора не 
захотіли вашого наказу послухати і принести богам жертви. Ка-
жуть про себе, що поклоняються єдиному Богові, що на небесах». 
Через те Тарквиній зразу слуг своїх послав схопити їх. І пішли, 
знайшли їх на їхньому полі, що Озовія називалося, коли перебу-
вали в молитві до Бога. І, взявши, залізними веригами зв’язали і 
скоро привели їх у Доростол-град, де обидва антипати тоді були. 
Був же вечір, коли в град прийшли, і сповістили Тарквинію про 
взятих християн. Він же звелів воїнам пильнувати їх до ранку. 
Святі ж цілу ніч ту молилися, кажучи: «Господи Ісусе Христе, 
подай нам з небес Твою силу на допомогу, щоб змогли ми 
здолати супротивників наших, і Своєю благодаттю спо-
доби нас вінці переможні прийняти».

Коли ж настав день, Тарквиній із Ґавинієм сиділи на судищі 
й звеліли християн взятих привести перед себе. І коли побачи-
ли їх, сказав Тарквиній: «Чи ці зневажають наші накази і своєї 
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віри самовільно тримаються?». Тоді сказав до святих: «Скажіть 
спершу імена ваші». Відповів св. Максим: «Я за вірою Христовою 
християнином є, як же і ці брати мої, за людським же звичаєм 
Максимом називаюся». Сказав ігемон: «Відповідав ти, виявляючи 
зразу, що не богам нашим служиш, а іншому комусь. Цей же, 
другий за тобою, як називається?». Той же сам відповів: «Дада 
називаюся, я теж християнин, як і перший брат наш». Сказав 
Тарквиній: «Третій як називається?». І відповів той: «Квінтиліян 
називаюся, християнином є».

Магниліян же нотарій записував слова кожного. І сказав Ґа-
виній до нотарія: «Чи ти написав імена їхні?». Відповідав но-
тарій: «Якщо велить влада ваша, прочитаю». Сказав Ґавиній: 
«Прочитай». І читав нотарій, кажучи: «Імена представлених нині 
християн, які вони перед усіма сказали, такі: Максим, Дада, 
Квінтиліян». Сказав Тарквиній до святих: «Ось в руках наших 
життя ваше, тому, якщо хочете жити, ідіть принесіть жертву 
матері богів і будете її жерцями. Помре-бо жрець її і відійде до 
великого Дія, небесного царя, щоб служити йому там». Відповів 
св. Максим: «О найнечестивіший і найбезсоромніший чоловіче, чи 
не боїшся Господа, іменуючи богом нечистого перелюбника і його 
царем називаючи? Знайте, о безумні чоловіки, що Христос 
є Царем Небесним. Він про всіх дбає і все тримає у Своїй 
долоні. І це знайте, що ми, творіння руки істинного Бога, 
згубного вашого наказу виконувати не будемо!». Антипат 
же Ґавиній, прикликавши до себе Даду і Квінтиліяна, говорив 
їм багато пустих слів, хотівши звабити їх на своє згубне нечестя. 
Святі ж відповідали йому: «Ми тримаємося того, що казав брат 
наш Максим, бо він є в храмі читцем, і Божественне Письмо 
добре розуміє, і знає, що для нас корисне. Ти ж, бісівським звабле-
ний безумством, не відаєш, що тобі на користь. Якщо б схотів 
послухати нас, побачив би світло небесне».

Ґавиній з Тарквинієм промовили: «Ось якими способами пе-
реконуємо вас, радячи вам найкраще, ви ж не коритеся, але в 
біснуванні вашому перебуваєте». Відповів св. Максим: «Ви самі 
біснуєтеся, хотячи людей, що добре живуть й одному Богові ско-
ряються, притягнути до бісівської віри. Але вже робіть з нами, 
що хочете, не відвернете нас від нашої святої віри ніколи!». Тоді 
антипати один з одним радилися, що їм робити, і звеліли відве-
сти святих до темниці. Ті ж ішли, радіючи і розмовляючи про 
своє спасення. Сидячи в темниці, святі вправлялися в духовній 
бесіді, Максим-бо з Божественного Писання багато повчав Даду 
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і Квінтиліяна. Тоді опівночі поснули й бачили в сонному видінні 
диявола, який підперезався зброєю й наступав на них. Збудив-
шись зі сну, побачили ангела Господнього, що казав: «Не бійте-
ся, Бог, якому ви вручилися, прийме вас. Він є близько біля вас і 
помагає вам». Тим ангельським явленням і словами його підкрі-
пившись, мученики благословили Бога, славословлячи до ранку.

Антипати ж знову сіли на судищі, привести в’язнів до себе 
звеліли. Коли їх привели, сказав Ґавиній: «Ось стоїте перед нами, 
тому нині переконуємо вас: ідіть і покладіть богам жертву і 
немалу честь від нас отримаєте. Якщо ж не послухаєте нас, 
то смерти собі винні будете, таке-бо минулої ночі боги наші в 
сонних видіннях нам про вас наказали». Відповіли святі муче-
ники: «І нам Бог наш у видінні відкрив, що за Ім’я Його святе 
перетерпимо всі муки». Сказав Тарквиній до Ґавинія: «Якщо цих 
не віддамо на муки, ніколи не переконаємо, щоб послухали нас». 
Сказав Ґавиній: «Тому що самі те вибрали, самим собі провину 
хай запишуть». І звеліли антипати слугам, щоб здерли з муче-
ників одяг їхній. Тоді сказав Ґавиній: «Зв’язавши їх, розтягніть 
на землі і бийте». І зразу слуги наказане виконали. Сказав же 
антипат до слуг: «Питайте їх, чи погоджуються послухати нас 
і принести жертву богам. Якщо ж ні, то інші муки приготуємо 
для них, і погано стратимо їх». Коли допитували святих мучени-
ків, наче єдиними устами відповідали: «Нас укріплює Бог наш, 
на муки наші ми не зважаємо, не послухаємо ради вашої 
лукавої, не принесемо жертви бісам». Тарквиній сказав до 
слуг: «Вкиньте їх знову до темниці, бо час обідній». І вкинули 
святих. Як минула година, знову обидва антипати на суді сіли 
і святих мучеників перед собою поставили. І сказав Ґавиній: 
«Максиме, чи не переконався ти, що краще є послухати поради 
нашої і принести жертву богам?». Відповів Максим святий: «Ми 
такої ради не приймемо, але як же перед тим сказали вам, так 
і нині говоримо, що нікому іншому не поклонимося, лише Господу 
нашому, Ісусу Христу, з Отцем і Святим Духом». Тоді розгнівав-
ся Ґавиній, сказав до мучеників: «Якщо не хочете помудрішати 
й поклонитися богам, то стратимо вас — у варварські місця 
звелимо відвести вас і там відтяти ваші голови». Святі ж муче-
ники сказали: «Заклинаємо вас, аби слова ваші сповнили на нас 
ділом». Тоді антипати звеліли відвести святих до їхнього села і 
там обезголовити. Святі ж, прийнявши на себе смертний вирок, 
прославили Бога і казали, молячись: «Господи, Ісусе Христе, що 
визволив нас від теперішнього віку цього поганого, прийми 
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нас у спокій Свій і сподоби Небесного Твого Царства». Коли 
так святі мученики молилися, привели їх на поле, що Озовія 
називалося, і там відтяли їм голови. І передали душі свої в руки 
Божі мученики святі Максим, Дада і Квінтиліян у 28-ий день 
квітня 286 року, коли царювали Діоклетіан і Максиміан. У нас 
же володарював над всіма Господь наш, Ісус Христос, Йому ж 
слава і Царство навіки-віків. Амінь.

ПРЕПОДОБНИЙ ЕГІДІЙ АСИЗЬКИЙ1

Ще в юності Егідій вирішив служити Богу як монах. Для по-
яснення свого рішення він використав такий приклад: Один 
чоловік не мав зору, ні рук, ні ніг. Його запитали: «Якби хтось 
дав тобі ноги, що б ти йому за це дарував?» — «Сто золотих» — 
«А якби дарував тобі і руки?» — «Все своє майно.» — «А якби дав 
тобі і зір?» — «Я б радо служив йому по всі дні свого життя!». 
«Ось, дорогий приятелю, — продовжував святий, — Господь 
дав тобі руки, ноги, очі та всі добра для тіла і душі, а ти 
не хочеш Йому служити?».

Якось два кардинали прийшли до святого брата, щоб підба-
дьоритися його словом і прикладом. Коли відходили, попросили 
його про молитву. Він відповів їм: «Чому, панове, я маю просити 
Бога за вас? Адже ви маєте більшу віру і надію, ніж я!» — «Як 
це?» — запитали вони. «Ви сподіваєтеся, що зі своїм багатством, 
почестями та надбаннями цього світу осягнете спасіння, а я 
посеред стількох прикростей і страждань все ще боюся, що 
загину». Ці слова на все життя справили враження на обох цер-
ковних достойників і були для них серйозним напоумленням, 
щоб пам’ятали про одну потребу — про спасіння своєї душі. 
Блаженний Егідій помер 1262 року в Перуджі. 

«Ти лиш одну душу маєш. Чом про неї так мало дбаєш? 
Пам’ятай: як втратиш свою душу, то втратиш усе!». 
Пробним каменем святості є умертвлення. А любов до вигод — 
це занепад святості.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 23 квітня.
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ДЕВ’ЯТЬ МУЧЕНИКІВ З КИЗИКУ

Стародавнє і славне місто 
Кизик знаходилося в малоа-
зійській області Мизії, поблизу 
Геллеспонту, при морі, що від-
діляє Азію від Європи і межує з 
Троадою, по якій ходив славний 
апостол народів св. Павло. Від 
нього ж Кизик прийняв насін-
ня Божого слова. Хоч і осяяний 
був світлом святої віри, про-
те спочатку небагато було там 
християн, бо Христова Церква 
була там вельми переслідувана, 
а християни мучені. А найгір-
ше, коли від нечестивих царів римських, що перед Великим 
Константином царювали, розходилися грізні накази у всі краї. 
І послані були жорстокі ігемони та воїни, які всіх, що ім’я Хри-
стове ісповідували, примушувати до ідолопоклоніння, — коли 
ж не корилися, різними муками і смертями карали. Тоді багато 
з вірних тих переховувалося, втікаючи в гори і пустелі, інші ж 
посеред кумирослужителів жили, приховували в собі свою бла-
гочестиву віру в єдиного Господа Ісуса Христа. А ті, що більше 
любили Христа, Бога свого, і наслідували Його, відкрито пресвяте 
Його Ім’я ісповідували, добровільно віддавалися в руки катів і 
віддавали за Нього свої душі. Такими в той час виявилися дев’ять 
доблесних мужів, у святій вірі, як гора Сіон, непорушних, які 
ревністю за Богом, як Ілля, горіли. Імена ж їхні: Теогнид, Руф, 
Антепатр, Теостих, Артем, Магн, Теодот, Танмасій і Філимон. 
Вони з різних місць і країв були, у Кизику зібралися в одне, і не 
зважали на грізні царські накази й страх перед катами, прослав-
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ляли Христа, з усілякою сміливістю проповідували Його єдиним 
Богом, Творцем усього і Вседержителем. Нечестиве ж багатобож-
жя ідольське осуджували й викривали блуд еллінів, які замість 
єдиного істинного Бога шанували демонів. Замість Творця, що 
усім управляє, поклонялися рукотворним ідолам, замість живого 
Бога — мертвим і бездушним, замість правдивого — брехливим, 
замість любити премилосердного добродія вислужувалися перед 
немилосердним катом — дияволом.

Цих дев’ять сміливих мужів переконували осліплених невір-
ством поган, щоб, відклавши свого потьмареного розуму непро-
глядну пітьму, побачили істину й просвітилися світлом пізнання, 
повірили в єдиного істинного Бога, що є на небесах і утримує всю 
вселенну. Таку їхню відвагу бачивши, ідольські служителі зразу 
схопили їх, наче овець вовки, жорстоко і нелюдськи зв’язали, як 
злодіїв, та представили на допит градському в Кизику князеві.

Стали мужні воїни Христові перед нечестивим князем. Їхні 
серця горіли вогнем любові до Бога та прагненням наслідувати 
Його. Стали, огорнувшись у всю зброю Божу, щоб змогти проти-
витися катові, більше ж — самому невидимому князеві пітьми і 
всій диявольській його силі, з ним же найбільше боротися хоті-
ли. І різні муки і кари їм накладали, і в темницю були вкинені, 
і знову виводили їх і мучили, щоб відреклися Христа і принесли 
жертви ідолам. Але Христові воїни ніяк не відступали від свого 
Господа, язичницьку звабу і суєтне ідолопоклоніння викривши, 
ганьбили й осоромили князя. Через те після різних мук голови 
їм відтяли і там у землі поховали тіла їхні.

Через декілька років, коли воцарився Великий Константин 
і хрещенням святим просвітився, припинилося гоніння, і світ-
ло благочестя засяяло по вселенній. Тоді в Кизику благовірні 
християни тіла святих дев’яти мучеників з-під землі вийняли і, 
виявивши, що нетлінні, у ковчег новий поклали, і храм на їхню 
честь збудували, і внесли в нього з честю коштовний той скарб. 
Було ж багато чуд і зцілень від святих мощів їхніх: бісів вига-
няли, горбатих виправляли, гарячку зовсім виліковували. Один 
знатний муж водної хвороби позбувся, торкнувшись чесної раки 
святих. І кожен, хто якоюсь хворобою був одержимий, якщо 
лише торкався ковчега святих страстотерпців, зразу приймав 
зцілення. Через те багато люду невірного, бачивши такі зцілення 
хвороб від святих мощів мученицьких, наверталося до Христа, і 
через недовгий час мало не ціле місто прийняло святу Христову 
віру. І розбили ідолів й ідольські храми, а замість них храми Божі 
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підняли. І процвіло в граді Кизицькому святе благочестя, чудами 
й молитвами святих дев’яти мучеників, що там спочивали. Коли 
ж після великого царя Константина і сина його Констанція1, які 
досить років царювали, прийняв царство нечестивий Юліян 
Відступник, деякі з еллінів, що залишилися в Кизику, пішли до 
царя, скаржилися на християн, що в граді їхньому всіх богів і 
храми зруйнували та жертовники поскидали. Тоді цар звелів зно-
ву богів і храми оновити, та оскільки люду християнського було 
багато в Кизику, тому не велів чинити ніякого насилля і крив-
ди, боячись, щоб бунт не піднявся. Але тільки єпископа їхнього 
Єлевсія прикликав, посадив у темницю і пішов на Персію. Коли 
ж Юліан, окаянний, погано загинув, звільнили єпископа, і Кизик 
далі сяяв світлом святої віри, утверджуваний і загороджений, як 
стіною непорушною, великим за нього до Бога заступництвом 
тих святих мучеників. Їхніми молитвами нехай і ми отримаємо 
благодаті від Господа нашого Ісуса Христа та сподобимося зці-
лення хворобам нашим душевним і тілесним.

СВЯТА МОНІКА2

Свята Моніка народилася в 332 році в Тагасті, Нумідія3. Бать-
ки довірили виховання своєї дочки старій побожній служниці, 
яка дбайливо виховувала її, а коли було потрібно, також по-ма-
теринському картала її. Трапилось, що батьки почали посилати 
Моніку, як розумну дитину, до пивниці по вино. Ховаючись від 
батьків і виховательки, дівчинка почала потроху його пити і так 
у неї прокинулася любов до вина. Помітивши це, наставниця 
скартала її, назвавши п’яницею. Цей докір так її налякав, що 
вона відразу відвикла від пиття вина.

1 Після смерті Костянтина Великого владу над територією Римської 
імперії розділили між трьома його синами: Костянтин II управляв 
Галлією, Британією та Іспанією, Констанцій правив на Сході, а най-
молодший, Констант, володів Італією, Африкою та частиною території 
на Балканах.

2 Її пам’ять Східна Церква вшановує 4 травня, а Західна Церква — 
27 серпня.

3 Нумідія знаходилась на північному сході сучасного Алжиру.
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Ставши дорослою, 
Моніка вийшла заміж за 
міського радника Тага-
сту, поганина Патриція. 
Сімейний стан приніс їй 
багато прикростей. Її чо-
ловік був легкодумний, 
світський, розгнузданий 
і гнівливий. Він гонився 
за пустими насолодами 
і не зберігав подружньої 

вірності. Проте її терпеливість, покора і молитва на кінець при-
вели Патриція до навернення у християнство.

Святий Августин розповідає: «Коли вона вийшла заміж, то 
служила чоловікові як своєму пану і намагалася здобути його 
для Тебе, о Боже. Тебе йому проповідувала своїм життям. А його 
невірність зносила так, що ніколи з ним через це не сперечалася. 
Чоловік був схильний до гніву. Але вона знала, що гнівливому не 
треба відповідати ні ділом, ні словом. Аж коли він протверезів 
і заспокоївся, то використовувала нагоду, щоб все пояснити.

Було багато жінок, чоловіки яких були м’якшими, але і на 
їхніх обличчях виднілися сліди від синців. Коли потім в розмо-
ві з подругами вони скаржилися на своїх чоловіків, моя мати 
звинувачувала їхні язики і додала, начебто жартом, серйозне 
напоумлення: “З того моменту, коли вам прочитали слова по-
дружньої присяги, мусите пам’ятати, що цією угодою ви стали 
слугинями, тому не смієте виступати проти своїх чоловіків.”

Її свекруха спочатку була упереджена до неї через обмови 
злісних служниць. Проте Моніка прихилила свекруху витрива-
лою терпеливістю, тихістю і проявом уваги. Тоді сама свекруха 
наказала покарати служниць, які порушують домашній спокій.

Ще одну велику благодать Ти, Господи, дав Своїй слугині. Де 
тільки могла, намагалась примирити тих, які ворогували між 
собою. Коли при тому почула прикрі слова, як одна неприятель-
ка говорить проти іншої, то нічого іншого не говорила про не-
присутню особу, лиш те, що могло б їх примирити».

Найбільше вона переживала за свого сина Августина. Він був 
запальний, нестримний і віддавався розгульному та розпусному 
життю. Моніка по-материнськи напоумляла і докоряла йому, 
плакала і молилася за нього. Коли Августин став послідовником 
маніхейських єресей, мати навіть не хотіла сидіти з ним за од-
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ним столом чи жити в одному домі. Одного разу у своєму горі 
вона скаржилась одному єпископу. Єпископ вислухав її і сказав: 
«Здається, для твого сина ще не настала хвилина благодаті, він 
все ще в пастці маніхейських єресей. Залиши його, нехай про-
тверезиться! Лише молися за нього!». Моніка благала єпископа 
поговорити з Августином, але єпископ відповів: «Заспокойся! 
Неможливо, щоб назавжди пропав син стількох материн-
ських сліз».

 Великий біль їй спричинило те, що Августин таємно покинув 
батьківщину. Як тільки вона дізналася, що він в Мілані, то від-
плила туди. Там подвоїла свої молитви і терпляче чекала, поки на 
Августина зійде Божий Дух. Сам Августин згадує: «Вона носила 
мене у своїх думках, як на нарах, аж поки Ти не сказав, як сину 
вдови: “Юначе, кажу тобі встань!”». Настала година благодаті. 
Августин навернувся і св. Амвросій охрестив його. Моніку спов-
нила свята радість — її 18-річна молитва була вислухана.

У 387 році вони покинули Мілан, щоб повернутися на бать-
ківщину. В Остії, де Тибр впадає в море, мати захворіла і в мирі 
готувалася до смерті. Вона сказала Августину: «Життя для мене 
більше не має привабливості та цінності. Що б я ще тут у світі 
робила? Я хотіла жити, щоб перш ніж померти, побачити тебе 
християнином». Перед смертю сказала: «Поховайте моє тіло, 
де хочете, я не боюся, що Судного дня Бог не дізнається де 
я є, щоб воскресити мене з мертвих. Тільки одного прошу 
вас: згадуйте мене у церкві біля престолу!». Вона померла 
в 387 році у віці 56 років.

СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
СТАНІСЛАВ ЩЕПАНОВСЬКИЙ1

Станіслав народився 1030 року в Щепанові, поблизу Крако-
ва. Навчався в Гнєзно та Парижі. Після смерті єпископа Зули 
у 1071 році духовенство і шляхта обрали Станіслава його на-
ступником. Станіслав з покори відкинув цей уряд і лише за на-
казом папи Олександра II прийняв його. З 1058 року польським 
королем був Болеслав II Сміливий. Своїм життям він викликав 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 11 квітня.
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згіршення. Дворяни бо-
ялися його, а духовен-
ство не наважувалося 
йому у чомусь дорікну-
ти. Але єпископ Станіс-
лав не боявся його. Він 
пішов до короля, рішу-
чими словами докорив 
йому за розпусне життя 
і заприсягав його, щоб 
той змінився. Король 
відповів ухильно і не 
покращився. Невдовзі 

він викрав дружину шляхтича Мстислава і тримав її замкненою 
у своєму замку. Розгнівана шляхта звернулася до гнізненського 
архиєпископа, щоб він, як примас Польського Королівства, на-
поумив короля. Але той злякався. Тут Станіслав вирішив зроби-
ти те, на що не наважився слабкий примас. Він приготувався 
постом і молитвою, з’явився перед королем і промовив до ньо-
го так, як колись Іван Хреститель до Ірода: «Королю, тобі не 
дозволено мати дружину свого брата. Доки ти ще будеш 
затверділий? Чому не думаєш ні про Бога, ні про спасіння 
своєї душі і своїх підданих, чому оскверняєш королівську 
гідність і скасовуєш природні та Божі закони? Бійся Божої 
кари, яка загрожує тобі і твоїм нащадкам!».

Болеслав запалав гнівом і поклявся помститися єпископові. 
8 травня 1079 року Станіслав служив Святу Літургію в каплиці 
св. Михаїла на Скалці біля Кракова. Тоді сам король витягнув 
меч, кинувся на святого і розсік йому голову. Тоді наказав ви-
нести тіло мученика з каплиці, порубати на шматки і кинути в 
поле на здобич хижакам. Але краківські каноніки, вже не боя-
чись гніву короля, з пошаною поховали тіло загиблого єпископа, 
і народ одразу ж вшановував його як святого.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ ЯКІВ ЗЕВЕДЕЇВ

Цей св. Яків, син Зеведеїв, брат 
святого євангелиста Івана Бого-
слова, був одним із дванадцятьох, 
якого покликав Господь до учнів-
ства від ловитви риби. Він разом з 
братом, покинувши човен, і бать-
ка, і сіті, пішли за Ісусом на Його 
божественний поклик. І йшли за 
Ним усюди, слухаючи вчення, що 
з пречистих уст Його виходило, і 
дивилися на чуда, які Він чинив. 
Полюбив їх Господь настільки, що 
одному дав прихилитися до грудей 
Своїх, а другому обіцяв Свою чашу, 
яку Сам випив. Але й Іван та Яків 
настільки Господа свого полюбили 
й таку за Ним показали ревність, 
що вогонь з небес хотіли звести на 
невіруючих, які Його відкидали, і 
зробили б те, якби довготерпеливий Христос не заборонив їм. 
Цим обом і верховному ап. Петру Господь більше від інших від-
кривав Свої божественні тайни, як же на Тавор, коли захотів 
показати славу Божества Свого, взяв Петра, Якова та Івана.

Після добровільних страстей, смерті, воскресіння і вознесін-
ня Господа нашого, і після прийняття Святого Духа, ап. Яків в 
Іспанію пішов, сповіщаючи Боже слово, і знову до Єрусалима 
повернувся. Став для юдеїв страшним, наче грім, — з великою 
відвагою учив про Христа Ісуса, що Він є істинний Месія, Спаси-
тель світу. І перемагав фарисеїв, і законовчителів із Божествен-
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ного Писання, викриваючи і звинувачуючи жорстокість і невір-
ство їхнє. Вони ж проти нездоланних слів його стати не могли, 
найняли золотом одного філософа-волхва, на ім’я Єрмоген, щоб 
змагався з Яковом й осоромив учення його. Волхв цей зухвалий, 
не хотівши сам з Яковом розмовляти, послав учня свого, на ім’я 
Філит, кажучи: «Не лише мене самого, але навіть мого учня не 
зможе Яків у суперечці здолати!». Філит же розмовляв з Яковом 
святим, і не зміг противитися премудрості Духа Святого, яка в 
апостолі була. Тоді, наче німий, замовк, розчулився і, повернув-
шись до учителя-волхва, сповістив, що нездоланне учення Якова, 
яке й чуда підтверджують. І радив учителеві, аби покинув своє 
учительство й захотів бути учнем Якова. Зухвалий же Єрмоген 
волхвуванням своїм прикликав бісів і звелів їм тримати Філита на 
одному місці, наче зв’язаного, щоб анітрохи не зміг порухатися. 
І казав: «Побачу, чи тебе Яків той визволить». Філит же послав 
таємно до апостола, сповіщаючи, що його біси Єрмогеновим 
волхвуванням зв’язали. Апостол же послав до нього обрусець 
свій, наказуючи, щоб, обрусець той взявши, сказав слова такі: 
«Господь звільнить закованих, Господь підведе скинених». І коли 
те сказав Філит, зразу звільнений від невидимих пут був: біси-бо 
обрусця апостолового й сили слів вимовлених настрашилися, 
покинули Філита і втекли.

Філит же, насміхаючись із Єрмогена, побіг до св. Якова, і від 
нього навчений був святої віри, й охрестився. Єрмоген же спов-
нився люті і гніву, закляв бісів, що служили йому, аби Якова і 
Філита привели до нього. І коли біси зблизилися до хатини тої, у 
якій Яків святий з Філитом був, зразу ангел Господній, велінням 
Божим, схопив бісів тих і, зв’язавши їх невидимими путами, 
мучив. І взивали невидимі біси, мучені силою Божою, так що 
всі чули: «Якове, апостоле Христовий, змилосердися над нами, 
ми-бо велінням Єрмогеновим прийшли, щоб зв’язати тебе і Фі-
лита. І ось нині самі міцно зв’язані й люто мучені». Святий же 
Яків сказав: «Ангел Божий, який зв’язав вас, нехай звільнить вас, 
і йдіть приведіть до мене сюди Єрмогена без всілякої шкоди». І 
зразу біси були розв’язані, побігли до Єрмогена і, схопивши його, 
вмить поставили зв’язаного і просили апостола, щоб дозволив їм 
за свої образи помститися на Єрмогені. Апостол же спитав бісів, 
чому не зв’язали Філита, як же їм наказано було від Єрмогена. 
Відповідали біси: «Ми навіть мухи з дому твого зрушити не мо-
жемо». І сказав апостол до Філита: «Господь наш звелів добром 
віддавати за зло, тому звільни Єрмогена і вільним зроби його від 
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бісів». І було так. Сказав апостол до Єрмогена, від пут бісівських 
звільненому: «Господь наш не хоче мати невільних слуг, що 
з примусу для Нього працюють, але з вільної волі, тому 
йди, куди хочеш». І сказав Єрмоген: «Коли вийду з дому твого, 
зразу мене вб’ють біси, знаю-бо, наскільки лютий гнів їхній, і 
неможливо мені їх уникнути, якщо ти не захистиш мене». Тоді 
апостол дав йому в руки палицю свою, яку в дорозі використо-
вував. Єрмоген же ішов з палицею тою в дім свій, ніякого ж не 
мав від бісів наслання і страху, і пізнав силу Христову й неміч 
бісівську. Зібрав тому усі книги волхвування свого й приніс їх до 
св. Якова та, припадаючи до ніг його, взивав: «Рабе правдивий 
правдивого Бога, що витягаєш душі людські з погибелі, помилуй 
мене і прийми колишнього ворога свого в учні». Навчився Єрмоген 
святої віри, прийняв хрещення, і книги ворожбитські велінням 
апостоловим попалив, і був служителем Христовим, і чуда Ім’ям 
Господнім робив.

Те бачивши, юдеї зрушилися на гнів великий і намовили царя 
Ірода, щоб гоніння підняв на Христову Церкву і щоб убив апо-
стола Якова. Підняв тому Ірод руку на Якова й убив його мечем. 
Побачивши, що подобається це юдеям, вирішив взяти й Петра 
і посадити до темниці.

Пише ж Євсевій, єпископ Кесарії Палестинської, про св. Яко-
ва й таке, що коли засуджений був від Ірода на смерть, муж 
один, на ім’я Йосія, один з тих, що донесли на апостола до царя, 
бачивши мужність і сміливість Якова, невинність же і святість 
його розумівши і правдивість сказаних слів його про прихід 
Месії пізнавши, увірував у Христа й ісповідником Христовим 
несподівано виявився. Зразу-бо й того з ап. Яковом засудили 
на смерть. Ідучи на місце страти, розслабленого одного, що на 
шляху лежав, апостол здоровим зробив. І коли мали шиї свої на 
усічення покласти, просив Йосія св. Якова, аби пробачив йому 
гріх, у невіданні сподіяний, що був на нього наклепником перед 
царем. Апостол же, обнявши його, сказав: «Мир тобі». І прийня-
ли кінець. Після того учні ап. Якова, взявши тіло учителя свого, 
Божою настановою в Іспанію віднесли, де й донині перебуває. 
З гробу його зцілення недуг подаються і відбуваються чуда на 
славу Христа Бога з Отцем і Святим Духом, якого все творіння 
прославляє навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ ЄПИСКОП ДОНАТ ЕВРІЙСЬКИЙ

У дні благочестивого царя Теодосія Великого св. Донат єписко-
пом був у граді Еврія, що в старому Епірі. Любив же він Господа 
цілим серцем своїм і віддано Йому служив, вірно піклуючись про 
довірене йому стадо. Було ж поблизу града того місто Сорія, де 
витікало джерело водне. Якщо з нього хтось води напився, зразу 
тяжко вмирав. Довідавшись про те, святий єпископ Донат пі-
шов до джерела того з клириками своїми. Коли близько джерела 
був, зразу почув грім — вийшов з джерела того змій великий і 
страшний, і проти угодника Божого ішов. Намагався хвостом 
своїм спутати ноги ослу, на якому їхав святитель. Донат батогом 
вдарив змія по голові — і зразу змій мертвим став. Клирики й 
люди, які були при єпископі, бачивши те чудо, зібрали дрова 
і, розклавши вогонь, спалили змія. Води ж із джерела того не 
сміли пити, тому св. Донат, помолившись, благословив джерело 
і спершу сам, зачерпнувши води, випив, тоді і всім звелів без 
страху пити. Пили всі досить і не пошкодилися, і повернулися в 
доми свої, славлячи Бога.

На іншому місці, що сухе й безводне було, бачивши, що люди 
при ньому спраглі вельми від спеки великої і знемагають від 
спраги, малу ямку своїми руками викопав і, помолившись до 
Бога, вивів джерело води. І завжди щедрий струмінь з нього 
витікав. Але і з небес звів воду в час бездощів’я й посухи великої. 
Коли помолився він до Господа, зразу пролився дощ великий, і 
напоїв землю добре, і врожай плодів дав Господь його молитвами.

У ті часи донька царя Теодосія вельми була недужа, дух нечи-
стий мучив її, і в печалі великій були цар і цариця через доньку 
свою. Довідалися вони про чудотворця — єпископа Доната, і 
зразу послав цар до Епіру, щоб прикликати до себе всіх єписко-
пів краю того і благословитися від них. Коли прийшли єпископи 
епірські до Константинополя, прийняв їх цар з шаною і любов’ю 
і спитав, кажучи: «Чи є серед вас Донат-єпископ, який палицею 
змія умертвив, і воду із сухої землі вивів, і дощ з неба від Бога ви-
просив?». І показали йому св. Доната. Цар же привітав його, повів 
до цариці, і припали разом, обійняли за ноги святого, просили й 
казали: «Рабе Божий, вчини з нами милість, доньку маємо єдину, 
і вона люто страждає, мучена бісом. І вельми через неї сумуємо, 
зранені душі наші, приводимо багатьох лікарів і єреїв — і нічого 
помогти не можуть. Тому попросили тебе, єпископе святий, 
щоб сюди прийти постарався, бо чули про велику благодать 
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Божу в тобі. Тому знаємо, що можеш вигнати з неї біса сильними 
своїми до Бога молитвами. Якщо вилікуєш її, половина маєтку 
її тобі належатиме». І сказав святий: «Де дівчина, щоб я на неї 
подивився?». І вели його до неї. Зразу біс, не стерпівши приходу 
угодника Божого, закричав і кинув дівчину, утік з неї, і стала 
дівчина здорова. Зраділи ж цар і цариця, і багато святому подали 
дарів, але він нічого не хотів взяти з того, що подавали йому. 
Бачив же їхні добрі звичаї і правдиву віру, тому попросив, щоб 
дали місце в його єпископії поблизу поля його, що називалося 
Омфаліє, аби на ньому збудував собі церкву. Зразу цар те місце 
дарував йому і писанням своїм затвердив.

Затримався святий у Константинополі, і якраз тоді муж один 
помер. Його виносили, щоб поховати, але інший чоловік, позико-
давець, рукописання померлого маючи, затримав похорон і не 
давав поховати тіла, допоки не віддадуть йому повинне, був же 
борг 200 золотих. Донат же святий поблизу дому того померлого 
громадянина мав своє перебування, чув крик і галас й бачив, 
що людей зійшлося багато. Сказав до єпископів: «Ходімо попро-
симо позикодавця, щоб дав поховати тіло померлого боржника 
свого». Єпископи не захотіли йти, пішов тому туди сам. Його 
ж побачивши, вдова, що по мужеві залишилася, припала до 
ніг його, кажучи: «Змилосердися наді мною, чоловіче Божий, бо 
подвійною бідою одержима я: мужа втратила, і тіла поховати 
не дає мені позикодавець. Переконай його, праведнику, щоб дав 
вільно поховати померлого». Святий же спитав її: «Чи точно 
знаєш, що винен муж твій чоловікові тому?». Відповіла жінка: 
«Пане мій, перед цим часом декілька днів сказав мені муж, що 
вже віддав борг, лише письмове підтвердження в позикодавця 
залишив». Святитель же Божий просив позикодавця, кажучи: 
«Дай, дитино, поховати тіло померлого, належне після того 
віддатися тобі може». Позикодавець був жорстокий і неправед-
ний, не лише не послухав, але і словами безчесними ображав 
святого. Тоді святий єпископ, підійшовши до одра, на якому по-
мерлий лежав, торкнувся рукою мерця і возвав, кажучи: «Чуєш, 
чоловіче?». І зразу мертвий ожив і, відкривши очі, сказав: «Це 
я, владико». Сказав до нього святий: «Встань і глянь, що маєш 
робити з позикодавцем своїм, бо не дає поховати тебе, каже, 
що ти не віддав йому боргу, на який і підтвердження письмове 
має в себе». Мрець же, піднявшись, сів. І вжахнулися всі через 
предивну ту річ. Поглянувши на позикодавця свого грізно, зви-
нуватив його у брехні і викрив його неправду, розповідаючи, 
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коли і на якому місці віддав йому борг 200 золотих. І не мав що 
супроти відповісти позикодавець, але стояв, тремтів та мовчав, 
наче німий. Чоловік, оживши, підтвердження свого письмового 
від позикодавця вимагав. І, взявши те в руки, роздер, сів на 
мари, і, поглянувши на святителя, сказав йому: «Добре збудив 
мене, праведнику, на викриття грішника цього, звели мені знову 
заснути». І сказав йому святий: «Іди в спокій, дитино, бо отри-
мав вже підтвердження своє». І зразу знову заснув сном смерти 
муж той. Усі ж, що бачили те вражаюче чудо й чули про те, з 
великим подивом прославляли Бога і добродійній силі Божого 
угодника дивувалися.

У час, коли затримався Донат святий в Константинополі, 
було бездощів’я і посуха. На прохання царя святий вийшов за 
град з литією, молив Бога, аби послав дощ землі висохлій. І зразу 
настільки великий дощ пролився, що казали люди: «Ось другий 
потоп має бути». Жалів же цар святого єпископа Доната, що 
змокне вельми від безмірного дощу в самій ризі, але коли з литії 
повернувся у двір царський, бачили на ньому ризи його зовсім 
сухі, й ані сліду вологи не мали, ні одна-бо крапля дощова не 
впала на них — і дуже всі дивувалися. Цар же веселився вельми 
через такого угодника Божого, дякуючи Богові, що в дні царю-
вання його послав Господь такого світильника світу, чудотворця 
найкращого. Після багатьох з ним бесід і після прийняття від 
нього благословення відпустив Доната на його престол. Дав же 
всього достатньо на будівництво і прикрашання нової церкви, 
яку хотів святий на вищезгаданому місці возвести, і коли при-
йшов до себе блаженний Донат, збудував церкву прекрасну за 
царське подаяння і гріб собі в ній приготував. І, досягнувши 
старости повної, відійшов до Господа, щоб стояти перед ним у 
лику святих єпископів і славити Отця, і Сина, і Святого Духа, 
єдиного у Тройці Бога, Якого всі святі славлять навіки. Амінь.







ДУХОВНІ НАСТАНОВИ–5

БОГ ГОВОРИТЬ У ВИДІННЯХ

У життях святих часто говориться про те, що Бог давав над-
звичайне видіння чи сон і через них об’являв майбутнє або пев-
не таїнство. Для початківців існує небезпека, що вони будуть 
прагнути надзвичайних видінь або снів і вважатимуть, що це 
Божий провід.

Вчення Церкви каже, що християнин не повинен вірити у 
сни, а тим більше робити з них забобонні висновки, начебто 
якась річ щось означає. Таким чином він перейшов би на рівень 
поганського віщування, яке є гріхом. Сьогодні існує близько 
200 форм забороненого віщування. На жаль, дуже популярними 
є гороскопи і тлумачення снів у книгах під назвою «Сонник». Ві-
щування належить до забороненого окультизму, разом з магією 
та спіритизмом. За віщуванням, як і за всім окультизмом, стоїть 
не Дух правди, а дух брехні та смерті.

Однак цим застереженням Церква не заперечує можливість 
надзвичайного сну, через який Бог промовляє до душі.

Що стосується Божих снів, видінь і об’явлень, то вони бувають 
або візуальними, або розумовими, або духовними. У візуальному 
видінні йдеться про об’явлення Божого таїнства через живий 
образ уві сні. При розумовому видінні відбувається просвітлення 
розуму людини, яка шукає правду. При духовному видінні або 
об’явленні відбувається глибоке пізнання духовної суті проблеми, 
тому часто буває важко передати її словами. Духовне об’явлен-
ня найбезпечніше і найкорисніше для духовного життя. Воно 
випливає з глибокого вкорінення у Христі та зі з’єднання з Його 
смертю, тобто з повної відданості Богу. Кожен, хто вірно наслі-
дує Христа і дотримується порядку молитви, матиме цей досвід 
духовного об’явлення в міру своєї відкритості перед Ісусом. Він 
також матиме досвід з просвіченням розуму, особливо при чи-
танні Святого Письма.

Кожне видіння чи пророчий сон, з якого будуть робити ви-
сновки, вимагає розрізнення досвідченим духовним авторите-
том. Однак звертаємо увагу на те, що той, хто займає церковну 
посаду, ще не обов’язково є духовним авторитетом. Духовним 
авторитетом є та людина, яка живе святим життям, має дос-
від з духовною боротьбою, є вірна у наслідуванні Ісуса Христа 
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і радикально дистанціюється від єресей та інших фальшивих 
духовних впливів.

Святе Письмо говорить про дар розпізнавання духів 
(1 Кор. 12, 10). Чому таким потрібним є розпізнавання? Божий 
ворог може взяти на себе і образ Христа, або маніпулювати Бо-
жим словом, щоб обманути душу. Так робив диявол у пустелі, 
коли спокушав Христа (Мт. 4, 1–11). Багато святих в окремих 
випадках аж згодом викривали фальшиві видіння та об’явлення, 
за якими приховувався дух брехні, диявол.

Слід бути обережними і респектувати принцип розпізнавання, 
щоб не потрапити в духовну пастку. Необхідно знати, що метою 
справжнього об’явлення не є сенсація, але духовна користь для 
Церкви. Видіння чи об’явлення має служити для правдивого на-
вернення, покаяння та наслідування Христа. Якщо видінням та 
об’явленням зловживає гордість, це може завдати великої шкоди.

Не можна заперечувати, що Бог прямо або через Свого ан-
гела відкриває таємні речі. В Євангелії від Матея кілька разів 
згадується про те, що Божий ангел давав уві сні Йосифу кон-
кретні вказівки: щоб прийняв Пречисту Діву Марію, щоб втікав 
до Єгипту, а потім щоб повернувся і йшов до Галилеї, а не до 
Вифлеєму (Мт. 1–2).

Християнин, який не є вкорінений у Христі, тобто в готовності 
зрікатися себе і з’єднувати своє життя з Божою волею, і замість 
того, щоб довірити розпізнавання духовному авторитету, шукає 
тлумачення снів там, де його нема, потрапляє на хибну дорогу.
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CВЯТИЙ ПРОРОК ЄРЕМІЯ

Святий пророк Єре-
мія1 народився в місті 
Анатоті, що в межах Ве-
ніяминового коліна, не-
далеко від Єрусалиму. 
Його батько звався Хіл-
кія та був священником. 
Господь сповістив Єремії 
про його покликання ще у 
молодому віці: «Перш ніж 
Я створив тебе в утробі, 
Я знав тебе, і раніше ніж 
ти вийшов з лона матері 
своєї, Я освятив тебе, і пророком для народів Я тебе призначив». 
Єремія ж промовив: «Ой Господи Боже! Я не вмію говорити, бо 
я дитина». А Господь сказав: «Не кажи: Я — дитина, бо до всіх, 
до кого Я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, гово-
ритимеш. Не страхайсь перед ними, бо Я з тобою, щоб тебе 
врятувати, — слово Господнє».

Опісля Господь торкнувся Своєю рукою уст Єремії і сказав: 
«Ось Я поклав Мої Слова тобі в уста. Оце настановляю тебе 
Я нині над народами й над царствами, щоб ти викорінював і 
руйнував, вигублював і валив (смертні гріхи і людське безза-
коння), будував і насаджував (покаяння і навернення до Бога)» 
(див. Єр. 1, 4–10). Святому тоді виповнилось 15 років. Він, не 
зволікаючи, виступив посеред Єрусалиму та почав проповіду-
вати, що йому Дух Божий поклав на думку.

1 Єремія в перекладі з євр. означає «піднесений Богом».
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У ті часи обраний народ служив правдивому Богові лишень 
назовні, а серцем був далеко від Нього. Євреї поклонялися богам 
навколишніх народів, не пам’ятаючи застережень Господа, що 
за такі вчинки прийде на них неминуча погибель. На пагорбах, 
в долинах і в самому Єрусалимі при храмі, що збудував Соло-
мон, стояли ідоли, яким люди приносили жертви. З відпадом до 
поганства було нерозривно пов’язане й моральне розбещення 
(див. Єр. 6, 6–8). Господь розгнівався на Свій народ і об’явив 
Єремії, що юдеїв постигне кара. Прообразами того були миг-
далева вітка та киплячий казан (див. Єр. 1, 11–15). Так пророк 
став викривати одноплемінників у відступництві від Бога та 
переконувати їх, щоб каялися, сповіщаючи, що гряде на них 
строгий суд Всевишнього. «Іди, промов слова оці вголос на північ 
і скажи: повернися, зраднице, Ізраїлева дочко, слово Господнє; 
не покажу тобі Мого обличчя у гніві, бо Я милосердний, — слово 
Господнє, — не гніватимусь повіки! Визнай лише свою провину, 
бо ти була невірна Господеві, Богові твоєму: розтринькала єси 
любов Мою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим і 
Мого голосу не слухала, — слово Господнє» (Єр. 3, 12–13). Але юдеї 
вибрали радше смерть, ніж життя (Єр. 8, 3). «Вони не слухали й 
не нахиляли свого вуха» (Єр. 7, 24).

Тоді Єгипетський цар Нехо зайняв Єрусалим та вбив царя Йо-
сію (див. 2 Цар. 23, 29). Після нього воцарився його син Йоахаз, 
який правив тільки 3 місяці. Боже слово свідчить: «Він чинив те, 
що не подобалось Господеві, цілком так, як робили його батьки» 
(див. 2 Цар. 23, 32). Фараон скинув безбожника з трону, призна-
чивши замість нього володарем його брата Йоакима, і наклав 
на євреїв тяжку данину. Господь далі продовжував застерігати 
юдеїв через пророка, кажучи: «Я вас увів у землю врожайну, щоб 
ви живились її щедротами та її благом. А ви, ввійшовши, осквер-
нили Мою землю, Мою спадщину осоружною вчинили. Священни-
ки не говорили: Де Господь? Законники Мене не знали і пастирі 
від Мене відступились, ба й пророки ім’ям Ваала пророкували і 
ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Хіба коли-не-
будь проміняв якийсь народ своїх богів, хоч то й не боги? Народ 
Мій проміняв свою славу на те, що користи не дає. Подвійний бо 
злочин учинив Мій народ: покинули Мене, Джерело води живої, 
і повикопували собі копанки діряві, що води не держать… Твоя 
власна безбожність тебе покарає, і твої відступства будуть 
тобі докором. Знай же й зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, 
що покинув ти Господа, Бога твого. Нема в тобі страху Мого, — 
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слово Господа, Бога сил. Ну і рід же в вас! Вважайте на Господнє 
слово: Чи ж був Я Ізраїлеві пустинею чи краєм безпросвітним? 
Чого ж це народ мій говорить: Ми звільнилися! Не повернемося 
більше до Тебе» (Єр. 2, 7–8; 11–31). Та затверділі священники і 
лжепророки схопили Єремію і привели до старійшин, вимага-
ючи для нього смерті. Він перед усіма заявив: «Господь послав 
мене пророкувати проти цього дому й проти цього міста всі ті 
слова, що ви чули. Тим то направте ваші путі та ваші вчинки, 
слухайте голос Господа, Бога вашого, і Господь відверне те лихо, 
що виповів був на вас. Щодо мене, то ось я у ваших руках. Чиніть 
зі мною, що на ваш погляд добре й праве. Тільки затямте собі 
гаразд, що коли вб’єте мене, то безвинну кров накличете на себе 
і на це місто та й на його мешканців, бо Господь справді послав 
мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших» (Єр. 26, 12–15). 
Тоді деякі князі народу стали на бік святого, завдяки чому йому 
не було завдано жодної шкоди (див. Єр. 26, 20–24). Однак люди 
не відвернулися від злої дороги. Вони казали: «Шкода й говорити! 
Ми все-таки будемо жити за своїми помислами і кожен з нас 
чинитиме за впертістю свого лихого серця» (Єр. 18, 12).

Тому настав час виконання Божого суду. Володар Вавилон-
ського царства Навуходоносор (605–562 до Р. Х.) після тривалої 
облоги захопив Єрусалим і забрав в неволю царя Йоакима, а з 
ним багато знатних громадян міста, серед яких були й Даниїл та 
троє його друзів. Незадовго Йоаким повернувся на свій престол, 
проте як підвладний нового завойовника. Через 3 роки, упова-
ючи на свою силу, євреї проголосили незалежність та перестали 
платити данину халдеям. Тим часом Єремія, будучи ув’язненим, 
з Божого повеління надиктував своєму учневі Варухові усі про-
роцтва, які отримав, відколи Господь почав до нього промовляти. 
Опісля Варух прочитав написане перед народним зібранням. 
Почуте вразило багатьох, навіть декотрих розбещених вельмож, 
які вирішили, що потрібно повідомити про ці серйозні пересто-
роги правителю. Однак Йоаким не прийняв слів Владики Небес 
і наказав спалити сувій. Пророк вдруге письмово зібрав усі свої 
одкровення, додавши ще багато нового, особливо стосовно по-
карання, яке на себе накликав легковажний юдейський цар.

Несподівано столицю оточило військо Навуходоносора і легко 
здобуло перемогу над неприготованими оборонцями. Йоакима 
вбили, а його труп викинули за містом на поживу диким звірам, 
як був провістив Єремія (див. Єр. 22, 19). Після нього став пра-
вити його син Єхонія, проте лише 100 днів він тримав скіпетр 
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влади. Вавилонський цар забрав цього нечестивця разом з усіма 
знатними сановниками, багатьма воїнами й ремісниками до сво-
єї землі. Усього було відведено у полон до десяти тисяч знатних 
громадян. Одночасно загарбники взяли з собою золотий посуд 
зі святині й царські скарби (див. 2 Цар. 24, 10–16).

Для управління рештою мешканців Юдеї було призначено 
третього сина царя Йосії — Седекію, брата Йоахаза та Йоакима. 
Однак він також не старався примиритися з Господом. Народ 
радше слухав слів фальшивих пророків, ніж голосу свого Все-
сильного Визволителя. Уповали на єгипетського фараона, що 
допоможе їм здобути свободу, і знову збунтувались проти Наву-
ходоносора. Однак Боже милосердя і далі закликало до навер-
нення. Пророк Єремія поклав собі на шию дерев’яне ярмо і так 
увійшов у палати володаря, пророкуючи цілковите зруйнування 
Єрусалиму й храму, якщо не підкоряться волі Вседержителя, 
що означало прийняти неволю халдеїв. Та неправдиві патріоти 
заохочували Седекію і людей до самовпевненої боротьби проти 
ворогів без покаяння та навернення до Бога.

Щораз більше примножувались гріхи проти першої Божої За-
повіді (див. Єр. 23). Поблизу столиці була долина синів Гіннома, 
що також називалась Тофет. Там євреї приносили власних синів 
і дочок в жертву огидному молоху (див. Єр. 19, 3–9). Це дуже 
обурювало Господа.

На дев’ятому році правління Седекії вороги знову оточили 
Єрусалим. Грізні високі насипи виднілись зі стін колись слав-
ного міста. Пророк Єремія, як завжди, так і тоді давав царю 
корисні актуальні поради. Говорив йому, що якщо добровільно 
здасться до рук противника, то спасе себе й столицю з храмом. 
У протилежному випадку прийде погибель. Але радники переко-
нували правителя не слухати «безумного пророка» (див. Єр. 28). 
Їхні слова здалися правими, оскільки фараон вийшов на захист 
свого союзника. Юдеї торжествували. Майже рік ворота Єруса-
лиму були замкненими, а тепер відкрилися. Люди вихвалялися: 
«Вавилонський цар не зміг подужати нашої могутньої фортеці 
та ганебно втік. Наша кріпость є непереможна!». Всі стали 
глузувати з Божого слуги, однак Єремія навіть тоді залишився 
вірним Господньому слову. Він безстрашно повторював: «Не 
обманюйте самих себе. Халдеї знову прийдуть, щоб воювати 
проти цього міста; вони здобудуть його й спалять» (Єр. 37, 8–9). 
Так і сталось. Навуходоносор, розбивши єгиптян вщент, повер-
нувся, щоб остаточно довершити руйнування.
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Остання облога Єрусалиму тривала лише 40 днів. Пророк 
Єремія весь цей час не переставав переконувати юдеїв, щоб 
вони навернулися з жалем до Бога й здалися. За це фанатичні 
самодержавці, які насправді взагалі не любили своєї вітчизни, 
кинули його до глибокої ями, яка була повна нечистот. Святий 
помер би там, якщо б не заступився за нього перед володарем 
етіопський євнух Авдемелех. Він і визволив слугу Божого звід-
ти. Седекія наодинці зустрівся з пророком, аби дізнатися, що 
Господь велить йому чинити. Єремія сказав, що є лише одне 
рішення — добровільно віддатися до рук Навуходоносора. Але 
цар, боячись своїх вельмож, не послухав. 

Одинадцятого року царювання Седекії, на дев’ятий день мі-
сяця Таммуза, халдеї пробили широкий пролом у міських мурах. 
Люті воїни дістали волю й убивали кожного, хто потрапив під 
руки. Юдейському правителю вдалось втекти, однак напасники 
швидко помітили те і відіслали гінців, які швидко здогнали втіка-
чів. Вавилонський цар наказав перед очима Седекії вбити його 
синів. Це було останнє, що цар бачив у своєму житті, оскільки 
після того противники викололи йому очі. Тоді його в оковах 
відправили до Вавилону й там посадили до в’язниці (див. Єр. 52).

Через місяць до підкореного Єрусалиму прибув начальник 
охоронців халдейського царя Навузардан. Він звелів зруйнува-
ти храм Соломона, царські палати, всі кращі будинки, а також 
стіни навколо міста. Пророку Єремії було дано повну свободу. 
Він міг піти у Вавилон, проте зволів радше залишитися у рідній 
землі. Бачивши повне зруйнування колишньої столиці, пророк 
зворушливо висловив скорботу у віршах свого «Плачу». 

Ще до знищення святині слуга Божий постарався заховати 
кивот завіту та вічний вогонь, що зійшов був з неба ще за днів 
Мойсея та Арона, і відтоді постійно горів у храмі. Єремія поклав 
його у безводному колодязі. Коли євреї повернулися з полону, 
знайшли цей вогонь, і він чудесно відновився (див. 2 Мак. 1, 19–
32). Скинію завіту Єремія спочатку зберігав у себе вдома, а опісля 
скрив її у печері на одній горі1. Там вона зберігатиметься аж до 
другого Христового приходу. 

До побожних священників та левітів, які йому допомагали, 
пророк Єремія промовив: «Відійшов Господь від Сіону на небо, 
однак Він повернеться з силою, а знамення Його пришестя буде, 
коли всі народи поклоняться дереву».

1 Деякі стверджують, що це була гора Голгота.
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Халдеї поставили начальником над спустошеною Юдейською 
країною, у якій залишилось кілька сотень бідних землеробів, 
Годолію. Народ, однак, ані тоді не каявся. Деякі єврейські во-
єначальники, які втекли від супротивників у сусідні держави, 
повернулися та невдовзі вбили Годолію. Боячись гніву Навухо-
доносора, вони вирішили піти до Єгипту, звідки колись Господь 
своєю десницею вивів їхніх батьків. Слуга Божий старався від-
вернути їх від цього наміру, пророкуючи, що якщо так вчинять, 
то у Єгипті спіткає їх смерть, якої тепер бояться. «Затямте собі 
добре, — казав він до них, — що загинете від меча, голоднечі й 
чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати у 
ситості та спокої!» (див. Єр. 42, 2–22). Однак юдеї, що залиши-
лись, вирушили у похід, насильно забравши зі собою і пророка 
Єремію та його учня Варуха. Поселилися вони в місті Тафнісі1, 
де Мойсей у далекому минулому чинив дивовижні знамення 
перед фараоном. Там Єремія прожив 4 роки. Окрім іншого він 
провістив і падіння ідолів, коли прибуде Господь Ісус як дитина 
у ці сторони. Місцеві жителі згодом почали зображати Діву з 
Немовлям, покладеним у яслах. Правитель Птолемей свого часу 
запитав єгипетських жерців, чому вони поклоняються цьому 
зображенню. Ті у відповідь сказали, що це таємниця, проречена 
ще їхнім батькам, і вони чекають її здійснення.

В Єгипті Єремія знову пророкував, що наближається Божа 
кара — Навуходоносор переможе єгиптян та вигубить євреїв, 
які живуть серед них (див. Єр. 44, 28–30). Це настільки розгні-
вало невірних одноплемінників, що вони побили проповідника 
правди камінням. Ще того року халдеї розбили військо фараона, 
а з доручення свого царя вигубили всіх євреїв, які переселились 
до Єгипту.

Мощі святого пророка через 250 років після його смерті пе-
реніс Олександр Македонський (336–323 до Р. Х.) у місто Олек-
сандрію, яке збудував, та поклав їх у дуже поважаному місці, 
званому Тетрапіл. Згідно з переданням, Єремія був дівственни-
ком протягом цілого життя (див. Єр. 16, 2).

Коли на євреїв нападав полководець Ніканор, Юда Макавей 
побачив уві сні пророка Єремію, який подав йому золотий меч, 
сказавши, що це дар від Бога, яким подолає всіх супротивників 
(див. 2 Мак. 15, 16).

1 Тафніс — місто у Нижньому Єгипті.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ БОРИС І ГЛІБ

«Рід праведних у віках буде бла-
гословенний» (Пс. 112, 2).

Святий Володимир, який хре-
щенням просвітив усю землю Русь-
ку, мав 12 синів від різних дружин, 
яких взяв за жінок ще перед сво-
їм наверненням. Старшим сином 
був Вишеслав від варяжки Олави. 
Четверо синів мав Володимир від 
полоцької княжни Рогніди: Ізясла-
ва, Мстислава, Ярослава і Всеволо-
да. Третьою його дружиною стала 
грекиня, вдова по Ярополку, якого 
Володимир, ще бувши язичником, 
убив, взявши собі його дружину і 
прийнявши його сина Святополка 
за свого. Отож Святополк не був 
рідним сином Володимира, а був 
сином його рідного брата Яропол-
ка. Від інших дружин Володимир мав ще синів Святослава, 
Мстислава, Станіслава і Судислава. А від візантійської царівни 
Анни, з якою одружився після свого хрещення, мав Бориса і 
Гліба. Цю Анну Нестор Літописець називає болгаркою через її 
македонське походження. При хрещенні Борис і Гліб отримали 
і християнські імена: Роман (очевидно, на честь свого діда, Ві-
зантійського імператора Романа ІІ) і Давид.

Своїх синів Володимир поставив князями у різних землях: 
Святополка — в Турові, Ярослава — у Новгороді, Бориса — у 
Ростові, Гліба — у Муромі, а інших — по решту князівствах.
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Борис та Гліб, змалку будучи виховані у християнській вірі, 
вирізнялися від своїх братів чеснотами: лагідністю, розважні-
стю, миролюбністю, побожністю. Тому згодом ревно дбали про 
укріплення християнства на Русі. За словами літописця, вони 
обоє були богоугодними і справедливими князями, що святістю 
життя, відданого молитві і добрим ділам, засіяли, як дві ясні зір-
ки серед своїх братів. Саме тому Володимир бажав установити 
Бориса після себе на Київському престолі.

Коли минуло 28 років після хрещення Русі, Володимир важко 
занедужав. Перед смертю бажав передати владу своєму сину 
Борису, який саме тоді прибув до нього із Ростова. Печеніги 
йшли війною на Русь, і Володимир дуже журився, бо не мав 
сил виступити проти ворогів. Занепокоєний цим, він закликав 
Бориса і доручив йому провід війська у боротьбі проти безбож-
них печенігів. Борис з радістю пішов, сказавши батькові: «Ось 
я готовий виконати те, чого бажає воля серця твого». Пішовши 
походом на печенігів (1015 р.), Борис розбив їх ущент.

Саме в цей час князь Володимир помер. Святополк, що тоді 
перебував у Києві, утаїв смерть батька, бажаючи захопити вла-
ду. Однак кияни довідалися про смерть свого улюбленого князя, 
уночі насилу увійшли до палат у селі Берестове і, загорнувши 
тіло покійного в килим, відвезли у Десятинну церкву, де князь 
заповів себе похоронити.

Почувши про смерть батька, Борис залився сльозами і не міг 
говорити. Ще й чуючи про злодіяння Святополка, журився вель-
ми, однак кріпився думкою, що якщо його брат, за порадами 
лихих людей, вб’є і його, то буде мучеником, і Господь прийме 
його душу. Забувши скорботу, Борис утішав своє серце словами 
Господніми: «Хто погубить свою душу ради Мене та Євангелія, — 
той її спасе» (Мр. 8, 35).

Тим часом Святополк кував свої підступні плани. Хоч зовні 
видавав себе християнином, проте в серці був властолюбним 
поганином, для якого не існувало нічого святого. Ще за життя 
Володимира він піднімав повстання проти батька, за що був 
позбавлений Турівського престолу. І тепер, по смерті батька, 
задумав убити всіх своїх братів і, утвердившись в Києві, стати 
єдиним князем Руських земель.

Знаючи, що кияни хочуть зробити Бориса Київським князем, 
Святополк діяв підступно. Сівши на батьківський престол, він 
прикликав до себе знатних киян і роздав їм багато дарів, щоб 
прихилити на свій бік. Серед них були і бояри-язичники, які вже 
давно були ворожо настроєні до Володимира і його синів-христи-
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ян. Опісля Святополк таємно відправився у Вишгород, де прикли-
кав до себе бояр, головним з яких був боярин Пушта, і сказав до 
них: «Скажіть мені по правді, чи готові ви піти за мною?». Пушта 
відповів: «Всі ми готові за тебе голови свої покласти». Тоді він 
відкрив їм свій намір: «Якщо ви готові покласти за мене голови, 
ідіть і знайдіть брата мого Бориса і, вибравши час, таємно убий-
те його. А я, коли стану князем Руським, удостою вас князювати 
разом зі мною». Тоді вони пообіцяли Святополку так зробити.

Блаженний Борис на зворотньому шляху з військового походу 
став табором при ріці Альті. Бояри радили йому, щоб чимскоріше 
ішов на Київ, прогнав захланного Святополка і сам сів на Київ-
ський престол, а весь народ, який прихильний до нього, допомо-
же йому провчити самозванця. Але Борис не хотів братовбивчої 
війни. Бояри перестерігали князя, що Святополк зазіхає на його 
життя, та святий віддався волі Небесного Отця і молився, щоб 
удостоїв його, якщо на те Його воля, постраждати за правду.

Коли настав вечір, Борис, пригнічений печаллю, увійшов до 
свого намету і зі сльозами благав Бога: «Господи Ісусе, не відкинь 
моїх сліз, бо уповаю на Тебе! Хай прийму долю з Твоїми рабами, зі 
всіма святими Твоїми». До Бориса уже дійшла вістка про засідку, 
яку на нього зробив Святополк. Тому вночі не спав, але гаряче 
молився, щоб Господь прийняв його жертву і зупинив зло, яке 
задумав на Русь Святополк.

А тим часом Святополк підіслав вишгородських бояр, щоб уби-
ли брата. Убивці прийшли на Альту вночі, наблизилися і почули го-
лос Бориса, який молився словами псалма: «О Господи, як багато 
моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені 
кажуть: “Нема йому спасіння в Бозі!”. Але Ти, Господи, щит мій 
навколо мене, Ти моя слава, підносиш голову мою вгору. Я голосно 
візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої Своєї. Я ліг собі 
й заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі 
людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій 
Боже! У Господа спасіння; на Твій народ Твоє благословення» (Пс. 3).

Після цього Борис почав молитися перед іконою Спасителя, 
кажучи: «Господи Ісусе, Ти прийшов на цей світ і добровільно 
дав Себе прибити до хреста та прийняв страждання за наші 
гріхи. Сподоби і мене мученицької смерті». Почувши тупіт біля 
намету, просльозився і сказав: «Слава Тобі, Господи, що сподобив 
мене прийняти гірку смерть через заздрощі і постраждати 
за Твої заповіді і Твоє слово. Бо я не хотів шукати собі влади. 
Маючи в руках усіх воїнів свого батька, я не помислив нічого 
лихого вчинити моєму брату. І у всьому я чинив за словом Апо-
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стола: “любов довготерпелива, всьому вірить і не шукає свого 
(1 Кор. 13, 4-5, 7)”. “У любові немає страху, але досконала любов 
проганяє страх (1 Ів. 4, 18)”. У Твоїх руках, Владико, душа моя, не 
забував я заповідей Твоїх. Що Господеві вгодно, нехай так і буде».

Після цих слів до намету вдерлися наймані вбивці і проко-
лоли святого списами. Бачивши це, слуга св. Бориса кинувся 
до його тіла і сказав: «Не залишу тебе, господарю мій добрий; 
нехай і я сподоблюся з тобою покласти життя за Христа». Тоді 
послані і його вбили та відсікли йому голову, щоб зняти зі шиї 
дорогоцінний ланцюг, подарунок князя. Бориса вони обгорнули 
наметом і, поклавши на віз, повезли. Таємно привезли його тіло у 
Вишгород і поховали у церкві св. Василія. Так св. Борис 24 липня 
1015 року, прийнявши мученицьку кончину, відійшов до Господа.

Окаянний Святополк не зупинився на цьому вбивстві, але в 
безумстві намірився убити й Гліба. Він послав сказати блажен-
ному Глібу: «Приходь швидко, батько дуже хворий і кличе тебе». 
Гліб негайно сів на коня і з невеликою кількістю воїнів помчав на 
заклик. Коли прибув до Смоленська, сів на човен, щоб рікою Смя-
диною дістатися до Дніпра. Тут наздогнала його вістка від брата 
Ярослава, що Володимир, їх батько, помер, і що Святополк убив 
Бориса. Почувши це, блаженний Гліб заридав за батьком і за 
вбитим братом. Тоді впав на коліна й молився, сльозами освятив 
пам’ять батька і брата-мученика й просив у Господа, щоб і йому 
подав щасливу смерть, бо вже знав, що не врятується від руки 
Святополка. І ще він плакав, як прибули посланці від Святополка 
і напали на човен, в якому плив Гліб. Проводир убивць зразу зве-
лів вбити Гліба. Тоді один з Глібових слуг, тримаючи зло на свого 
пана, витягнув ніж, схопив ззаду святого за голову і перерізав 
йому гортань. І так св. Гліб передав свого духа в руки Небесного 
Отця. Сталося це 5 вересня 1015 року. Тіло св. Гліба залишили в 
лісі на березі ріки і прикрили хмизом. На тому місці люди бачили 
вогненний стовп, було чути ангельські співи, та ніхто не знав, що 
ці знамена означають. Аж якось мисливці знайшли святе тіло, 
що не розклалося, і передали вістку про те до Смоленська. Тоді 
мощі святого було перенесено до того міста і поховано у церкві.

Після вбивства Бориса і Гліба, Святополк убив ще третього 
брата Святослава. Тоді Ярослав, князь Великого Новгорода, зі-
бравши воєнну силу, пішов на Святополка, щоб зупинити бра-
товбивство. Війна Ярослава зі Святополком тривала близько чо-
тирьох літ: то Ярослав перемагав Святополка і проганяв, то Свя-
тополк, здобувши перемогу, долав Ярослава. Тоді врешті-решт 
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був переможений Святополк на тому самому місці, де убив 
св. Бориса. Перед останньою битвою Ярослав підняв руки свої 
до неба, помолився до Бога, і зі сльозами промовив: «Кров братів 
моїх взиває з землі до Тебе, Господи, Боже мій, але прошу Тебе, 
Всемогутній Творче, Судде найсправедливіший, сам відплати за 
кров праведників Бориса і Гліба, щоб не зміг більше Святополк 
проливати братньої і християнської крові». Тоді сказав: «Брати 
мої святі, Борисе і Глібе, поможіть мені в боротьбі цій!». Закін-
чивши молитву, укріпив своїх воїнів і почав боротьбу проти Свя-
тополка при ріці Альті. Битва тривала аж до самого вечора. Такої 
січі не було на Русі ніколи, ледве на вечір Ярослав здолав війська 
Святополка. А сам Святополк з малим загоном утік з тієї битви. 
За допустом Божим на нього напав демон страху, так скувавши 
його тіло, що слуги змушені були нести князя на ношах. Зі страху 
Святополк не міг довго перебувати на одному місці, але постійно 
кричав до своїх: «Ось женуться за нами, втікайте!». І так вті-
кали від місця до місця, несучи його. І пробіг він через ляську 
землю, гнаний гнівом Божим, і досяг пустелі між землею ляхів і 
чехів. Тут він позбувся життя і прийняв відплату від Господа, бо 
хвороба, послана на нього, свідчила про вічну муку після смерті.

З того часу затихла на Руській землі війна. Коли князь Ярослав 
сів на Київський престол, з великими почестями переніс мощі 
св. Гліба до Києва, де їх поклали поряд з гробом св. Бориса. Як 
пише літописець Нестор, мощі святих князів «подають ціли-
тельні дари всім, хто приходить до них з вірою: криві — ходять, 
сліпі — бачать, хворі — стають здоровими, поневолені демонами 
визволяються — святі князі є заступниками Руської землі».

Коли згоріла церква св. Василія, князь Ярослав наказав побу-
дувати нову церкву. При її освяченні митрополит Іван І (1008–
1033) відкрив домовини святих князів. Їхні тіла були нетлінними, 
а церкву сповнили благовійні пахощі.

За Ізяслава, сина Ярослава, в їх честь було побудовано нову 
церкву і туди, при великій кількості народу та в присутності 
багатьох князів, було перенесено мощі святих, і знову церква 
наповнилася предивними пахощами. Відбувалося це за митро-
полита Георгія І. При перенесенні був присутній також преподо-
бний Теодосій Печерський. Відтоді 2 травня, разом із 24 липня 
(днем смерті св. Бориса), стало днем почитання святих Бориса і 
Гліба. У цей день 1072 року відбулося перше перенесення мощей 
святих. Друге перенесення до великої кам’яної церкви, яку звів 
князь Олег Чернігівський, відбулося також 2 травня 1115 року.
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СВЯТИЙ ТЕОДОСІЙ, ІГУМЕН ПЕЧЕРСЬКИЙ

Святий Теодосій Печерський 
народився близько 1008 року в 
родині княжого службовця у Ва-
силеві, поблизу Києва. Дитячі й 
юнацькі літа провів у Курську, 
куди з ним переїхали його батьки. 
Вони віддали його в школу на нав-
чання божественних книг. Теодо-
сій швидко вчився, так що всі ди-
вувалися його розуму. Він щодня 
ходив до церкви і з великою ува-
гою слухав читання та співи. Най-
більше його думки були звернені 
до Ісуса Христа — Божого Сина, 
що зійшов на землю для спасіння 
людей. Також дуже любив історії 
з життя святих та монахів.

Коли Теодосію було 13 років, 
помер його батько. В тому горі його найбільшою потіхою була 
молитва. Щодня і щоночі Теодосій молився, одягався вбого і чим 
міг, допомагав бідним. Бачивши кончину свого батька, почав 
більше думати про смерть та вічне життя. Мати, зауваживши, що 
Теодосій уникає світських розваг, не хоче одягатися в дорогий 
одяг, часто ходить до церкви, працює разом зі слугами та все, 
що має при собі, роздає бідним, сварила його і навіть била. Але 
хлопець все зносив терпеливо та ще більше молився, особливо за 
матір, і таємно роздумував над тим, як би цілковито посвятити 
своє життя Богові.
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Довідавшись, що паломники збираються в дорогу до Святої 
Землі, Теодосій втік з дому та вирушив з ними. Але мати наздог-
нала його і, привівши назад, сильно побила, зв’язала йому ноги 
та замкнула в темній кімнаті. Хлопець зніс цю кару спокійно 
й терпеливо. І недаремно, бо своєю лагідністю зворушив сер-
це матері, яка скоро звільнила його з домашньої неволі, тільки 
просила більше нікуди з дому не тікати. З того часу юнак почав 
ще частіше ходити до церкви. Одного разу, дізнавшись, що в 
деяких церквах бракує проскурок, Теодосій сам почав їх роби-
ти. Він молов муку на жорнах, випікав проскурки та носив їх 
до церкви. Мати й за це йому докоряла. Але хлопець казав їй: 
«Прошу тебе, мамо, вислухай мене. Наш Господь Ісус Христос 
сам впокорив Себе заради нас, даючи нам приклад, щоб і 
ми задля Нього впокорялися. Він сам перетворив хліб в Своє 
Тіло. І яка це зневага готувати такий хліб? У ньому має здійсни-
тися ця велика тайна — перетворення в Тіло Христове». Чуючи 
це, мати здивувалась і вже не чіпала хлопця. Але через рік вона 
знову почала сварити Теодосія за те, що він пік проскурки. Тому 
хлопець вночі покинув дім і пішов до одного священника. Той 
радо його прийняв та примістив у себе. Теодосій старанно до-
помагав ієреєві. Він співав і читав у церкві під час Богослужінь 
та випікав проскурки. Але й тут мати його знайшла, та з гнівом 
і биттям вернула додому. Тоді юнак вже лише молився до Ісуса 
Христа і кожного дня відвідував церкву. Управитель Курська, 
бачивши покору та побожність хлопця, подарував йому світлий 
одяг. Але Теодосій трохи походив в ньому і віддав убогим. Упра-
витель, бачачи це, подарував йому інший, ще кращий одяг, але 
хлопець і той віддав убогим. І так він робив багато разів.

Через деякий час Теодосій почув слова Ісуса з Євангелії: «Хто 
любить батька або матір більше, ніж Мене, той Мене недостой-
ний» (Мт. 10, 37), і «мати Моя і брати Мої — це ті, що слухають 
слово Боже й його виконують» (Лк. 8, 21). Запалившись цими 
словами, він вийшов таємно з дому та пішов до Києва. Коли 
прибув туди, почув про преподобного Антонія, який жив у пе-
чері. Теодосій пішов до нього та просив, щоб той прийняв його 
до себе. Антоній сказав: «Дитино, чи бачиш цю холодну і тісну 
печеру? Ти не витерпиш на цьому місці». Молодий Теодосій від-
повів: «Знай, чесний отче, що Опікун всіх, Ісус Христос, привів 
мене до тебе, бажаючи, щоб я через тебе спасся. Тому, що мені 
накажеш робити, все зроблю». Святий Антоній прийняв його і, 
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благословивши, довірив досвідченому монахові та священникові 
Никонові. Той і постриг його у ченці. Тоді Теодосієві було 24 роки.

Прийнявши постриг, Теодосій цілковито віддався Богові та 
преподобному Антонію. Він багато чував на молитвах, молив-
ся навіть ночами, витривало перемагаючи сонливість. Щодня 
працював, був стриманим та часто постив. Антоній та Никон 
дивувалися такій витривалості молодого Теодосія і прославляли 
за це Ісуса Христа.

У той час матір Теодосія довго розшукувала сина, гірко пла-
чучи за ним. Довідавшись, що він у Києві, прибула туди й зна-
йшла його в Антонієвій печері. Побачивши сина в грубому одязі, 
змарнілого обличчям й тілом, плакала та просила його вернутися 
додому: «Ходи, дитино, що буде потрібно для спасіння твоєї душі, 
те будеш робити у своєму домі». Але Теодосій відповів їй: «Мамо, 
якщо мене любиш і бажаєш деколи мене бачити, то переселися 
в це місто і вступи в один із жіночих монастирів. Тоді, приходячи 
сюди, будеш мене бачити, а разом з тим і спасеш свою душу». 
Мати не хотіла цього й слухати. Тоді преподобний увійшов у 
печеру та усім серцем молився до Бога за спасіння своєї матері. 
Господь вислухав його молитву і через декілька днів прийшла 
до Теодосія його мати та сказала йому: «Ось, дитино, те, що ти 
сказав мені, зроблю і більше не повернуся назад. Якщо Божа воля, 
піду тут в жіночий монастир і там перебуватиму. З твоїх слів 
я пізнала, що нічим є цей короткочасний світ». Сказавши це, 
пішла до жіночого монастиря св. Миколая і там прийняла мона-
ший постриг. Так молитва сина зм’якшила тверде серце матері й 
освятила її душу. Проживши в монастирі ще кілька років, вона 
в глибокій старості спокійно й свято померла у Господі.

За деякий час, коли блаженний Никон пішов в інший край, 
Теодосія було висвячено на священника. Тоді преподобний Ан-
тоній зібрав біля себе 12 монахів і, поставивши їм ігуменом Вар-
лаама, відійшов до іншої окремої печери, а Теодосій залишив-
ся з Варлаамом. Вони разом побудували малу церкву на честь 
Пресвятої Богородиці, щоб брати збирались там для спільної 
молитви. А коли князь Ізяслав призначив Варлаама настоятелем 
новозаснованого монастиря св. Димитрія в Києві (пізнішого 
Михайлівського золотоверхого монастиря), Антоній оголосив пре-
подобного Теодосія ігуменом Печерського монастиря. І хоч отець 
Теодосій прийняв настоятельство, не змінив свого смирення й 
способу життя, пам’ятаючи про Господні слова: «Але як хтось 
хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга» (Мт. 20, 26). 
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Він у всьому давав добрий приклад. На всі роботи приходив 
швидше за інших, так само й до церкви приходив раніше від 
всіх та останнім виходив. Число братів постійно зростало, і за 
короткий час їх було вже 100. Теодосій бачив, що місця в печері 
та в церкві вже замало для такої кількості, тому знайшов недале-
ко від печери місце, на якому можна б було збудувати монастир. 
Преподобний взяв у св. Антонія благословення на будівництво 
монастиря і за короткий час побудував велику дерев’яну цер-
кву Успіння Пресвятої Богородиці та монастир. Тоді разом з 
братами переселився на те місце. У той час один із братів, що 
відвідував святі місця, приніс записані правила студитського 
монастиря, які базувалися на правилах св. Василія Великого. 
Теодосій прийняв ці правила і почав їх запроваджувати в своєму 
монастирі. Так він заснував спільне життя, яке до того часу на 
цій території не було.

Святий Теодосій добре піклувався про своїх братів і часто їм 
наголошував на покаянні. Він говорив: «Нам, монахам, треба 
щоденно каятись за свої гріхи, бо покаяння — це ключ до 
Царства Небесного, без нього нікому туди не ступити. 
Покаяння — це шлях, який веде до життя. Зміцнімо на 
ньому наші ноги на цьому шляху, хоч сьогодні він прикрий, 
але на його кінці жде нас радісна Правда». Коли чув, що 
хтось молиться, то радів та прославляв Бога за такого монаха, 
а коли бачив, що хтось не виконує правил, то напоумляв і давав 
покути, щоб такого направити.

Святого Теодосія дуже любив князь Ізяслав. Він часто прихо-
див, щоб отримати духовну користь від розмови з преподобним. 
Але Теодосій не величався цим і часто працював своїми руками 
та показував добрий приклад ділом. Часто заходив в пекарню 
і сам працював з тими, що пекли хліб. Одного дня, коли над-
ходило свято Успіння Богородиці, не було на кухні води. Брат, 
що завідував господарством, прийшов до святого, кажучи, що 
нема кому наносити води. Тоді Теодосій зразу встав і сам почав 
носити воду з колодязя на кухню. Один брат, побачивши, що на-
стоятель носить воду, побіг і сказав декільком братам. Ті швидко 
прийшли та наносили води, так що вже й забагато було. Іншого 
разу не було дров. Прийшов той, що завідував господарством, і 
сказав до святого: «Звели, отче, аби хтось із братів, хто нічого 
не робить, пішов приготував дров на потребу». Теодосій відповів: 
«Ось я нічого не роблю, я йду». Був тоді час обіду. Святий сказав, 
щоб брати приступали до трапези, а сам взяв сокиру і почав 
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рубати дрова. Коли брати наїлися, вийшли й побачили ігумена, 
що рубав дрова. Відразу ж взяли сокири і також почали рубати.

Одного дня св. Теодосій пішов задля якоїсь справи до князя 
Ізяслава. Там він затримався до вечора. Тоді князь наказав, щоб 
святого відвезли на колісниці до монастиря. Хлопець, який віз 
святого, не знав, хто він такий, і думав, що це простий монах, 
бо мав бідний одяг. Він сказав йому: «Сідай ти на коня, я нехай 
відпочину на колісниці». Преподобний зразу встав, сів на коня 
і віз хлопця, який лежав на колісниці. Коли вже світало, різні 
вельможі почали їхати до князя і, здалеку впізнаючи Теодосія, 
що сидів на коні, кланялися йому. Тоді преподобний сказав до 
хлопця: «Ось уже ранок, встань і сядь на свого коня». Той, бачив-
ши, що всі кланяються монахові, злякався і сів на коня. Коли 
преподобний сидів на колісниці, ще більше зустрічних кланялися 
йому. Тоді колісниця під’їхала до монастиря і багато монахів 
вийшли зустрічати свого настоятеля. Хлопець ще більше переля-
кався, думаючи, хто це такий, що йому всі кланяються і вітають. 
Преподобний ввів його в монастир і звелів дати їсти, а коли той 
наївся, відпустив його. Теодосій нікому не розказував про те, що 
сталося, але хлопець сам розповів про це братам.

Якщо Теодосій чув про справу, зроблену проти послуху, то 
називав її ворожою часткою. Одного разу деякі брати разом з 
Теодосієм йшли на свято великомученика Димитрія у монастир 
того святого. Саме тоді хтось пожертвував Печерському мо-
настирю гарні хліби. Преподобний наказав економові, щоб дав 
ті хліби на обід братам, які залишаються в монастирі. Але той 
не послухав, думаючи, що дасть ті хліби наступного дня, коли 
прийдуть всі брати. Тому на обід поставив звичайні хліби. Коли 
наступного дня всі брати зібралися і пішли на трапезу, на столі 
лежали нарізані гарні хліби. Святий, побачивши це, запитав: 
«Звідки ці хліби?». Економ відповів, що вони принесені вчора, але 
вчора він їх не дав, бо братів було мало, і подумав наступного 
дня дати всім братам. Теодосій сказав: «Краще тобі не турбу-
ватися про день, що надходить, але робити за моїм наказом. 
І тому сьогодні наш Господь, який завжди піклується про нас, 
подав би нам на потребу і потурбувався б про більше». Тоді дав 
економові покуту, як тому, хто вчинив непослух.

Теодосій був безкорисливий і дуже милосердний до бідних. 
Тому близько монастиря він збудував дім і церкву святого пер-
вомученика Степана, де приймав убогих, сліпих, калік і прока-
жених. На їхнє утримання давав десяту частину монастирського 
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майна. Кожну суботу святий посилав цілий віз хліба тим, що 
перебували у в’язницях.

Одного дня прийшов до Теодосія економ Теодор, кажучи: «Сьо-
годні не маю що покласти братам на трапезу». Святий відповів: 
«Іди, потерпи трохи й помолися до Бога, Він за нас подбає. Якщо 
ж не будемо достойні, то звариш пшеницю і, змішавши з медом, 
поставиш перед братами на трапезу. Проте покладаймося 
на Бога, який у пустелі давав небесний хліб людям непо-
кірним, то й нам сьогодні має силу подати поживу». Чуючи 
те, економ пішов, а Теодосій не переставав молитися до Бога за 
це. І ось один боярин, якому Бог поклав на серце послати мило-
стиню, наповнив три вози різною їжею і послав до Печерського 
монастиря. Преподобний, бачивши те, прославив Ісуса Христа 
і сказав економові: «Чи бачиш, брате Теодоре, що не покине 
нас Бог, якщо лише покладаємося на Нього всім серцем? 
Іди, зроби братам трапезу цього дня». Такі і подібні чуда Господь 
щедро робив на молитви святого.

Коли число монахів знову зросло і вже не було місця в церкві, 
св. Теодосій став просити Бога, щоб показав місце, де б могли 
збудувати велику кам’яну церкву Пресвятої Богородиці. Тоді 
Господь на молитву святого чудесним способом показав місце 
на одному горбі. Коли ж будували ту церкву, то й Теодосій до-
помагав при роботі. Був вбраний в старий подертий одяг, так 
що можна було подумати, що не ігумен там працює, а хтось із 
послушників. Одного дня, коли святий йшов до робітників, що 
будували церкву, зустріла його вдова, яку скривдили в суді, і 
спитала його: «Брате, скажи мені, чи в монастирі ваш ігумен?». 
Теодосій відповів: «Чого тобі від нього треба, бо він людина гріш-
на». А жінка каже йому: «Чи грішний він, я не знаю, але багатьох 
виводить з печалі й напасті. Тому йду до нього, щоб мені допоміг, 
бо зі мною несправедливо повівся суддя». Пожалів її святий та 
сказав: «Іди, жінко, додому, а як наш ігумен прийде, то я скажу 
йому про твою справу, а Бог позбавить тебе цього клопоту». 
Тоді жінка пішла додому. А блаженний подався до судді і той 
повернув вдові все, чим її скривдив.

За короткий час після початку будівництва церкви св. Теодо-
сій захворів. Він скликав всіх братів та в любові й покорі настав-
ляв кожного, вчивши, що найважливішим є спасти свою душу. 
Потім настановив їм нового ігумена Степана і всіх відпустив. 
Згодом святого охопила сильна гарячка. Брати зібрались біля 
нього, а Теодосій молився: «Нехай буде воля Божа у всьому. 
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Однак молюсь Тобі, Владико мій, Ісусе Христе, будь мило-
стивий до моєї душі, щоб не зустріли її лукаві духи, але 
нехай приймуть її Твої ангели і заведуть до світла Твого 
милосердя». Коли настала субота, святий промовив до братів: 
«Діти мої улюблені, браття мої! Люблю я вас і відходжу до на-
шого Владики, Господа Ісуса Христа. А Бог, Який усе сотворив 
Своїм словом і премудрістю, нехай вас благословить й збереже 
від біди, нехай захоронить вашу непорушну та сильну віру 
в Нього, щоб ви перебували спільно в однодумності й любові 
аж до смерті». Сказавши це, святий попросив всіх вийти. Тоді 
встав з ліжка, впав навколішки та зі сльозами в очах молився до 
Бога за спасіння своєї душі, кличучи на допомогу всіх святих, 
а передусім святу Владичицю нашу Богородицю. Потім після 
молитви трохи полежав, глянув угору, склав на грудях руки 
навхрест і віддав свою душу в руки Божі. Помер преподобний 
Теодосій 3 травня 1074 року.

Після смерті Теодосія брати поховали його тіло в одній печері, 
як він заповідав. Багато людей отримували допомогу від святого 
і після його смерті. Один священник соборної Софіївської церкви 
дуже сильно захворів і мав гарячку. Коли він прийшов до тями, 
то молився до Господа і до преподобного Теодосія про полег-
шення своєї хвороби. Тоді заснув та побачив Теодосія, який дав 
йому палицю і сказав: «Візьми її і ходи з нею». Той, збудившись, 
зразу відчув, що недуга відійшла. Тоді він встав, пішов в Печер-
ський монастир та розказав братам, як молитвами св. Теодосія 
зцілився від хвороби.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ПЕЛАГІЯ З ТАРСУ

Було це за часів переслідування хри-
стиян від царя Діоклетіана (284–305). 
Тоді у Кілікійському місті Тарсі був єпи-
скоп Клінон, який багатьох поган при-
водив до пізнання істинного Бога. Як 
добрий пастир, він наставляв кожного 
мужньо стояти за Господа Ісуса, кладучи 
за Нього і життя з безсумнівною надією 
на вінець перемоги у Небесному Цар-
стві. Через те імператор, який був тоді 
в Кілікії, звелів шукати його, замкнувши 
міські ворота, аби не втік. Але блажен-
ний отець, з божественного одкровення, 
завчасу довідався про царський задум, 
потай вийшов з міста й переховувався 
з іншими християнами в горах та пусте-
лях. Тоді мучитель обернув свою лють на 
тих, кого єпископ охрестив, і багатьох з 
них кинув до темниці.

Жила тоді у Тарсі одна дівчина, з багатої та славної сім’ї, на 
ім’я Пелагія. Коли вона почула Євангеліє про Божого Сина, не-
гайно повірила в Нього та настільки Його полюбила, що постано-
вила собі не виходити заміж, а цілковито посвятитися Господеві. 
Свята гаряче прагнула хрещення, а тому дуже її засмутило, що 
у місті нема владики. Перед своєю матір’ю, ревною служницею 
ідолів, Пелагія спочатку таїла свою віру.

Тим часом син Діоклетіана послав до блаженної діви мужів, 
бажаючи одружитися з нею. Мати Пелагії дуже цим втішилась. 
Але свята без страху відповіла посланцям: «Я обручилася іншому, 
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кращому Женихові». Юнак, почувши таку відповідь, сповнився 
великого гніву й хотів помститися, однак не відразу, бо ще спо-
дівався, що дівчина дасть себе вмовити та погодиться. Пелагія 
дізналась від вірних, де приблизно перебуває Клінон. Тому вона 
сказала до матері: «Хочу піти до своєї годувальниці, бо давно її не 
бачила». Таким чином хотіла уникнути нагляду матері і знайти 
єпископа. Мати, будучи під впливом злого духа, не погоджува-
лася на її прохання, і казала: «Не можна тобі, дитино, йти туди 
зараз. Підеш іншим разом». Такими й подібними словами вона 
всіляко забороняла святій діві виконати свій намір. Однак Пела-
гія не зневірювалась, а навпаки, ще ревніше молилась. «Сподоби 
мене, Господи, — благала вона, — побачити Твого служителя, і 
не позбавляй мене Твоїх святих Таїнств». Врешті матір погоди-
лася і звеліла приготувати прекрасну колісницю та багато рабів.

По дорозі Пелагію зустрів єпископ Клінон, якому Господь 
об’явив, що діва його шукає. Залишивши слуг, дівчина підійшла 
до раба Божого й привіталася. Той відповів: «Хай буде мир мого 
Христа з тобою, дівчино». Пелагія мовила: «Благословен Бог, що 
послав тебе до мене, щоб ти спас мою душу від загибелі. Прошу 
тебе, задля Бога, Якому служиш, скажи мені, що наказуєш тво-
їм вівцям, щоб могли мати життя вічне?». «Навчаю їх пізнання 
Отця, Сина і Святого Духа, — казав святець, — і наставляю на 
богоугодне життя у страсі Божому та любові Ісуса Христа». 
Пелагія мовила: «Сповісти мені, отче мій, що найбільше потрібне 
для тих, що хочуть поєднатися з Богом?». Той же відповів: «Віра 
і хрещення на відпущення гріхів і на життя вічне — більше нічо-
го не потрібно». Пелагія просила його, кажучи: «Помилуй мене, 
владико, й дай мені той дар. Я відрікаюся сатани, і його ан-
гелів, та всіх його підступів, і бездушних ідолів, яких вже 
давно зненавиділа як причину вічної смерті. Нині прошу 
Небесного Отця, щоб мене, хоч і недостойну, уневістив 
Синові Своєму, Який просвітив моє серце. Бо Він є Сонцем 
Правди». Єпископ здивувався такій ревності до Бога і радів ду-
хом. Недалеко було водне джерело. Клінон віддав Богу подяку і 
охрестив діву. Тоді з’явилися два ангели, які подали дівиці білий 
одяг. Архиєрей причастив Пелагію Тіла й Крові Господа. Після 
цього вона поклонилася єпископові зі словами: «Пане мій, моли 
Бога за мене, щоб укріпив мене своїм Святим Духом». Святий 
сказав: «Бог, Якому ти віддала себе, нехай пошле тобі допомогу 
з Небес і дарує перемогу над супротивником». Пелагія сказала: 
«Я чула, що наш Господь говорить у Святому Євангелію: “Ніхто 
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не може двом панам служити: бо або одного зненавидить, а 
другого буде любити, або триматиметься одного, а того знех-
тує. Не можете служити Богові й мамоні” (Мт. 6, 24). Отож, 
не годиться мені далі носити цей коштовний одяг та марні 
прикраси. Відтепер мені все це мерзотне. Тому візьми їх, отче, 
продай і роздай гроші нужденним». Владика погодився, і після 
молитви вони розійшлися. Блаженна діва раділа в Дусі Святому 
й славила Бога, дякуючи Йому, що сподобив її прийняти такі 
великі ласки. Тоді повернулася до слуг, які чекали на неї. Вони 
питали її: «Де той чоловік, з яким ти розмовляла, пані? Ми бачи-
ли і якусь пресвітлу Жінку, що стояла між вами. Вона мала на 
голові дві діадеми, поверх яких сіяв хрест». Тоді Пелагія почала 
звіщати їм Боже слово. Святий Дух доторкнувся їхніх сердець і 
вони сказали: «Як можемо не вірити в Того, Хто визволив нас від 
вічних мук і подарував нам життя вічне на небі?». Діва раділа 
через їхнє навернення до Христа, і так прямувала далі до своєї 
годувальниці — таємної християнки.

Коли годувальниця побачила Пелагію, вийшла їй назустріч. 
Здивувалася старенька, що молода дівчина не вдягнена у доро-
гий одяг, а у простий. Помітила також, що і всі звичаї Пелагії 
помінялися. Раніше була вона гордовита, величава, а тепер — 
смиренна та лагідна. Колись була балакуча, а тепер — мовчазна. 
Дні й ночі проводила у неробстві та втіхах, а тут більшу частину 
дня перебуває на молитві, і навіть вночі встає молитися. Завжди 
любила їсти різні смачні страви, а нині постить та їсть просту їжу. 
По тому годувальниця пізнала, що вона прийняла християнську 
віру і дуже тим раділа.

По деякім часі дівиця вернулася до своєї матері. Мати, дізнав-
шись, що її дочка християнка, занедужала від великої скорботи. 
Отямившись, вона побігла до царя і просила, аби послав воїнів 
шукати блаженного Клінона. Хотіла, щоб був він приведений 
на суд за те, що звів Пелагію до християнської віри. Диоклитіян 
відразу зробив, як вимагала. Христова раба, бачивши матір 
вельми розлюченою, взяла кількох слугинь, що повірили в Ісуса, 
й пішла таємно з дому, щоб сховатися. 

Воїни ретельно шукали дівчину та єпископа, однак Господь 
закрив їм очі і вони не змогли їх знайти. «Чи бачите, — казала 
свята, — як наш Бог любить і покриває Своїх рабів, які на Нього 
уповають?». Тоді Пелагія, отримавши світло від Духа Святого, 
сама пішла додому й почала говорити до матері: «Чому даремно 
лютуєш, о мати? Чому не хочеш пізнати правди? Невже не 
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соромишся посилати воїнів на пошуки святого чоловіка, який 
шанує Творця всього, що існує? Не стид тобі підіймати війну на 
Всесильного Господа? Чи не знаєш, що якби Його раб, єпископ, 
попросив у Нього, то Він послав би йому одного Свого ангела, 
який би у мить ока винищив всі полки царського війська?». Те 
й більше вона говорила про Ісуса, переконуючи матір пізнати 
істинного Бога, але нічого не досягла. Осліплена безумством й 
озлоблена люттю, матір не чула богонатхненних слів дочки, але 
послала до сина імператора, кажучи: «Ось твоя наречена зару-
чилася християнському Богові». Почувши те, хлопець втратив 
всю надію та сповнився великого жалю і туги, бо знав, з якою 
великою радістю вірні добровільно віддаються на муки та смерть 
за свого Спасителя. Тому, взявши меч, проколов себе.

Мати Пелагії, дізнавшись, що трапилось, дуже злякалася. Боя-
лася царя, щоб не стратив її з усім домом. Тому взяла свою донь-
ку, повела її до мучителя і сказала: «Правителю, ось, я привела 
тобі ту, котра винна в смерті твого сина. Її покарай і на ній 
відімстися!». Діоклетіан, побачивши святу, розпалився нечистою 
пристрастю до неї і забажав взяти її собі за жінку. Він зразу 
звелів принести багато золота й дорогоцінного каміння, хотівши 
тим звабити Христову рабу. Її матері дав 100 талантів золота та 
відпустив з миром. Вона, сповнена диявольської радості, пішла 
у свій дім.

Наступного дня імператор сів на троні у великій славі. Поруч 
з ним стояло багато воїнів та увесь синкліт. Тоді привели святу 
діву і беззаконник почав перед усіма говорити до неї: «Прошу 
в тебе одного: щоб ти відреклася Христа. Я візьму тебе в по-
дружжя, й ти будеш перша у моєму домі. На тебе покладу 
царський вінець і будеш правити разом зі мною над всім моїм 
володінням. А якщо буду мати від тебе сина, то він сяде після 
мене на мій престол, царюючи над вселенною». Пелагія, спов-
нившись божественної ревності, мужньо відповіла: «Ти втратив 
глузд, царю, коли таке мені говориш! Однак знай точно, що твоєї 
волі не вчиню. Бриджуся нечистим шлюбом з тобою, оскільки 
маю чесного Нареченого — Ісуса Христа. Твого марного та 
короткочасного вінця не бажаю, бо для мене приготовані 
в мого Господа у Небесному Царстві три нетлінні корони: 
перша — за віру, бо всім серцем я повірила в істинного 
Бога, друга — за чистоту, бо обручила Йому своє дівство, 
а третя — за мучеництво, бо хочу всі муки витерпіти за 
Нього і свою душу покласти задля Його любові».
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Почувши її сміливі слова, Діоклетіан сповнився гніву. Він 
відразу звелів розжарити мідного вола, щоб налякати дівчину. 
Серед людей, що дивилися на це видовище, було чимало христи-
ян і пресвітерів, які молилися до Бога, щоб укріпив мученицю 
Своєю силою.

Імператор з вельможами довго переконували святу діву 
ласкою і погрозами, щоб підкорилася, але вона залишилася, як 
стовп, непохитною. Крім того, ще й явно докоряла нечестивцю, 
кажучи: «Ти, як той змій, що звабив Єву у раю і Каїна намовив 
на убивство Авеля, ти — той диявол, що просив Бога випро-
бовувати праведного Йова. Але ти, вороже Христовий, скоро 
загинеш із шумом з усіма своїми однодумцями». Те мовивши, 
сама увійшла до розпеченого вола, не чекаючи, поки її вкинуть 
туди, і голосно взиваючи до Бога: «Слава Тобі, Господи, єдинород-
ний Сину Всевишнього Бога, що укріпив мене, немічну, на цей 
подвиг і допоміг мені перемогти диявола та його підступи. Тобі 
й безначальному Твоєму Отцеві зі Святим Духом хай буде за це 
слава і поклоніння навіки!». 

Так Пелагія передала свою святу душу в руки свого Безсмерт-
ного Жениха й замешкала у небесній оселі. Її мощі, від яких 
поширювався чудесний аромат, кат наказав викинути за місто, 
на гору, що називалася Літатон. Тоді прийшло чотири леви з 
пустелі і сиділи навколо святих мощей, стережучи їх від інших 
хижих звірів та птахів. 

Блаженний єпископ Клінон отримав від Бога вістку про кон-
чину святої і про її кості. Прибувши на те місце, він знайшов все 
так, як йому було сказано. Леви підійшли до нього, наче пси до 
свого господаря і, поклонившись перед ним, повернулися в пу-
стелю. А владика, взявши мощі, поніс їх на найвищий горб гори й 
поклав у скелі. Видовбав на ній надпис: «Свята діва Пелагія, яка 
віддала себе Богові й до кінця змагалась за Істину, спочиває тут, 
душа ж її царює на небі з ангелами у Христовій славі». Пізніше, 
за царювання Константина Великого (306–337), на тому місці 
вірні збудували церкву, а за імператора Константина Копроніма 
кості мучениці було перенесено у Царгород.
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СВЯТА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ ІРИНА

В кінці І століття жив у місті 
Магедоні, що в Македонії, князь 
Ліціній. Його дружина назива-
лась, як і він, Ліцінія. Мали вони 
дочку Пенелопію. Коли їй випов-
нилося 6 років, батько збудував 
для неї далеко за містом вежу, де 
було багато кімнат, а весь посуд 
був зі золота. На цю вежу Ліціній 
вивів свою дочку разом із три-
надцятьма служницями. Будучи 
поганином, він поставив там сво-
їх золотих ідолів, щоб оберігали 
Пенелопію. Батько призначив 
дочці жити у цій вежі, поки не 
досягне шлюбного віку, і приста-

вив до неї виховательку — старицю, на ім’я Карія. Також дору-
чив одному поважному й розсудливому старцю, на ім’я Апеліян, 
щодня ходити до дівчини і навчати її книжної премудрості. Так 
прожила Пенелопія 6 років й 3 місяці. Тоді батько став роздуму-
вати, кому із найславніших княжих синів віддати її за дружину.

Одного разу, коли дівчина сиділа у своїй кімнаті, через від-
чинене вікно влетів голуб, що тримав у дзьобі маленьку оливну 
гілку. Він поклав її на стіл та вилетів. Потім через годину влетів 
до кімнати ворон, що ніс у дзьобі малу змію. Поклав її на стіл і 
також відлетів. Бачачи все це, дівчина разом зі своєю вихова-
телькою дуже дивувалися, не розуміючи, що відбувається. Коли 
вчитель Апеліян прийшов до них, все йому розповіли. Апеліян був 
таємним християнином і мав дар прозорливості. Обміркувавши 
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все, він сказав до Пенелопії: «Знай, дочко, що голуб означає твою 
добру душу, твою лагідність, покору і дівочу цнотливість. Гілка 
оливна означає Божу благодать, яка буде тобі подана через Хре-
щення. Ворон зі змією знаменує ворога-диявола, що старається 
завдати тобі печалі та гоніння. Знай, дівчино, що великий Цар, 
Який має у Своїй владі небо і землю, хоче, щоб ти пізнала Його, 
бо за Його Ім’я ти зазнаєш багато страждань». Слухаючи свого 
вчителя, дівчина прийняла його слова до свого серця, і так роз-
горілася любов’ю до Бога.

Наступного дня князь Ліціній з жінкою увійшов до Пенелопії 
на вежу, бажаючи говорити з нею про шлюб. Батько сказав: 
«Дитино, скажи мені тепер, якого князя син подобається тобі 
більше за всіх інших? За нього я й віддам тебе заміж». Дівчина 
відповіла: «Дай мені сім днів на роздуми, і потім я тобі відповім». 
Батько виконав бажання дочки, залишив її і пішов додому. Тоді 
Пенелопія підійшла до золотих богів та сказала: «Якщо ви боги, то 
ви почуєте мене. Батько хоче віддати мене заміж, а я хотіла б 
залишитися у дівстві. Скажіть: чи йти мені заміж, чи ні?». Німі 
ідоли мовчали, тому що були бездушні. Тоді вона звернулась до 
істинного живого Бога, кажучи: «Якщо Ти — істинний Бог, Той, 
якого проповідують християни, молю Тебе, скажи мені: чи слід 
мені узяти чоловіка, чи завжди залишатися дівою?». Тієї ночі 
дівчина побачила Божого ангела, який їй сказав: «Пенелопіє! Від-
тепер ти називатимешся не Пенелопією, а Іриною1, бо ти будеш 
для багатьох мирним пристановищем і через тебе навернеться 
до Бога й спасеться багато тисяч душ. Цієї ночі до тебе прийде 
Божий чоловік Теотим, який прийняв священство від св. Павла. 
Він охрестить тебе і скаже тобі, що ти повинна робити». Після 
цих слів ангел зник, а Пенелопія з радістю та нетерпінням че-
кала приходу пресвітера. Незабаром до вежі справді прийшов 
священник Теотим. Дівчина радо прийняла його, і він став на-
вчати її, виховательку, та всіх слугинь християнських правд. 
Достатньо повчивши їх у вірі та відкривши їм усе, що потрібно 
знати про істинного Бога, Ісуса Христа, він охрестив Пенелопію. 
Дав їй нове ім’я Ірина та заповідав до кінця життя зберігати 
чистоту. Також охрестив виховательку Карію і всіх служниць та 
відійшов. А Ірина зі своїми служницями вдень і вночі славила та 
дякувала Господу й старанно вивчала апостольські писання, які 
залишив їй Теотим. Потім вона взяла золотих ідолів та скидала їх 

1 Ірина — з грец. означає «мир».
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поодинці через вікно вниз, кажучи: «Якщо ви боги, врятуйтеся 
самі». Падаючи з великої висоти на землю, ідоли розбивалися і 
розсипалися на порох, а дівчина сміялася з їх безсилля й раділа 
Господом нашим, Ісусом Христом.

Коли минуло 7 днів, батько і мати Ірини з вельможами зійшли 
до неї на вежу і почали говорити про шлюб. Вона їм відповіла: 
«Знайте, що я — раба Ісуса Христа, в Нього я вірую, Його люблю, 
вічного Небесного Царя. Я стала нареченою цьому Жениху, чи-
стому, небесному і безсмертному. Іншого жениха я не бажаю і 
не поклонюся іншому богу, бо немає Бога, окрім Нього. Хіба ви 
не бачили загибелі ваших богів, що впали з вікна на землю? 
Вони не могли собі допомогти. Як же вони можуть бути 
вашими помічниками? Коли ти, батьку, задумав спору-
дити для мене цю вежу, то зібрав багато людей, самих 
робітників було 3 500 і 300 наглядачів. Та незважаючи на 
це, вони ледве встигли за 9 місяців звести будівлю. А віч-
ний Бог єдиним Своїм словом створив небо і сонце, місяць 
і зірки, день і ніч». Потім вона ще багато звіщала їм про Ісуса 
і Його відкупительну жертву на хресті. Коли це говорила, всі 
прийняли її слова. Після того батьки славно ввели доньку в місто.

Коли вони наближалися до княжого палацу, св. Ірина побачи-
ла демона, який казав їй: «Дівчино, нічого спільного нема у мене з 
тобою в цьому місті. Вийди з нашого міста, бо тут нема нікого 
з християн». Свята сказала йому: «Наказую тобі Ім’ям Господа 
Ісуса Христа сказати мені, хто ти». Він відповів: «Я демон, що 
живе в ідолах, вчитель розпусників і перелюбників, помічник 
чарівників, друг п’яниць, я батько всякої неправди, брехні і зла. 
Я знову кажу тобі: вийди і тікай з нашого міста, інакше я під-
бурю проти тебе твого батька й він уб’є тебе». Багато хто чув 
голос демона, але не бачив його. Блаженна Ірина сказала йому: 
«Наказую тобі Ім’ям Господа Ісуса Христа вийти з цього міста». 
Демон відразу затремтів і став невидимий. Потім він увійшов у 
серце князя та викликав у нього гнів проти дочки. Коли одного 
разу Ірина прийшла до батька, він сказав їй: «Мені було б краще, 
якби я тебе не народив. Як старанно я піклувався про тебе, спо-
рудив тобі прекрасну вежу, поставив у ній для збереження тебе 
золотих ідолів, ради тебе прикрасив золотом стовпи і ложа, а 
ти віддячила мені злом за добро. Пенелопіє, принеси жертву 
богам!». Свята відповіла: «Не принесу їм жертви. Це вони штов-
хають тебе на гнів. Через них ти будеш мучитися у вічному 
вогні разом з поганами». Тоді князь, сповнений великого гніву, 
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наказав зв’язати дівчину і кинути її під копита диким коням. 
Коли наказ почали виконувати, Ліціній прийшов, щоб побачити 
смерть дочки. Коні не пошкодили Ірині, але один, найлютіший 
кінь, кинувся на Ліцінія, схопив його праву руку, вирвав її з пле-
чей і затоптав князя до смерті, а потім спокійно став на своєму 
місці. Коли зі св. Ірини зняли кайдани, вона молилася до Бога, 
щоб воскресив мертвого батька і зцілив його руку. І Господь її 
вислухав. Бачачи таке чудо, повірили в Ісуса Христа князь із 
княгинею, весь їхній дім і багато людей, яких було близько трьох 
тисяч. Ліціній незабаром залишив управління князівством, щоб 
вільніше служити Христові, і поселився зі своєю дружиною в тій 
самій вежі, яку колись спорудив для дочки. А св. Ірина зали-
шилася в місті, навчаючи людей християнської віри, і багатьох 
привела до живого Бога.

Після Ліцінія владу прийняв інший князь, на ім’я Седекія. 
Почувши про Ірину, він покликав її до себе. Спочатку хотів лас-
кавими словами спокусити її, щоб принесла жертви богам, але 
свята діва сказала йому: «Навіщо ти даремно витрачаєш час 
на розмови, починай мучити мене. Я готова на всяку муку за 
мого Ісуса». Седекія промовив: «Залиш свій нерозум, дівчино, 
принеси жертву богам». Ірина відповіла: «Марно ти турбу-
єшся, царю, підбурений сатаною. Знай, що я не послужу 
бісу та не пошкодую свого тіла, але заради мого Господа 
бажаю витерпіти всі муки». Тоді князь сповнився гніву та 
наказав викопати глибокий рів, наповнити його зміями й вся-
кими плазунами і кинути туди святу діву. У тому рові дівчина 
перебувала 10 днів і залишилась живою та неушкодженою, бо 
ангел Господній зійшов до рову та беріг її. А всі гади, що були 
там, вимерли. Седекія, дізнавшись, що мучениця залишилася 
живою у рові, здивувався і вирішив, що вона вбила гадів силою 
чарів. Тому наказав розрізати святу пилою. Коли слуги почали 
робити наказане, пила не торкалася Ірини, але тупилася, як об 
твердий камінь, а потім розломилась. Потім принесли іншу пилу, 
але і та зломилась. Тоді принесли третю, найгострішу міцну пилу. 
Ця пила торкнулася тіла і почала різати його. Седекія, бачивши 
це, зі сміхом сказав: «Де ж твій Бог? Хай Він прийде тепер і допо-
може тобі, якщо у Нього є сила». При цих словах Седекії раптово 
вдарила сильна блискавка, пролунав страшний грім та піднявся 
вихор у повітрі. Слуги, що катували святу, від сильного переляку 
відразу померли. Князь зі страху втік до свого палацу, а весь 
народ розбігся. Тоді пролився сильний дощ з градом і декількох 
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людей вразила блискавка. Ангел Божий зійшов з неба, звільнив 
дівчину і поставив її здоровою. Бачачи це чудо, 8 000 люду уві-
рували в Ісуса Христа. Але князь, підбурений дияволом, знову 
наказав схопити святу та прив’язати її до млинового колеса, щоб 
воно, обертаючись, вбило її. Коли пустили воду під колесо, вона 
зупинилася, наче окам’янівши, і жодна крапля не потекла. Так 
свята залишилася неушкодженою. Народ, дивлячись на це чудо 
Божої всемогутності, обурився проти князя та з гучним криком 
став кидати в нього камінням і вигнав його з міста. Тоді він, 
прийшовши на свою батьківщину, прожив там 7 днів і помер у 
печалі, гніві та соромі.

Після смерті Седекії його син Савах, бажаючи помститися за 
ганьбу батька, зібрав багато воїнів і пішов війною на місто Ма-
гедон. Жителі міста, дізнавшись про наближення царя Саваха, 
в страху зачинилися в місті і дорікали св. Ірині, що все це через 
неї. Тоді Ірина заспокоїла людей та помолилась до Ісуса Христа, 
щоб врятував місто. Господь почув її молитву і вразив сліпотою 
князя та всіх воїнів. Тоді князь Савах зрозумів, що осліп через 
Ірину, і послав до неї посланця з проханням, аби помолилась 
за нього та за військо, щоб знову почали бачити. Змилосердив-
шись, свята помолилася за них. І прозрів князь та всі, хто був 
із ним. Потім Савах просив, щоб люди прийняли його за свого 
князя, і він простить їм їхню провину. Громадяни, побачивши, 
яке велике царське військо, уклали з ним мир, відімкнули місь-
кі ворота, поклонилися йому і визнали Саваха своїм царем. За 
деякий час князь, за намовою диявола, розгнівався на св. Ірину 
і почав примушувати її поклонитись богам. Діва стала докоряти 
князю за його безумство й тим зрушила його на ще більший гнів. 
Князь вкинув Ірину до в’язниці і радився, яких мук їй завдати. 
Коли ж пробула свята 7 днів у в’язниці, з’явився їй Ісус і сказав: 
«Не бійся, дочко Моя, бо Я з тобою і укріпляю тебе». Коли минув 
тиждень, Савах звелів вивести діву з темниці. Потім він наказав 
вбити їй у п’яти залізні цвяхи та, поклавши на плечі важкий мі-
шок з піском, гнати до призначеного місця. Слуги вклали віжки 
у вуста святої і погнали її, як женуть коней. Ірина, глянувши 
праворуч, побачила ангелів, які супроводжували її, та зраділа 
душею. Коли вони повертались назад, дівчина побачила перед 
собою ангела, який ударяв жезлом по землі. Як тільки дійшли до 
місця, де стояв ангел, земля раптово розступилась і поглинула 
слуг мучителя, які гнали святу. Діва відчула себе визволеною 
від пут, а невидимі руки зняли мішок піску з її плечей. Цвяхи 
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випали з її ніг, і вона стала здорова та ходила, славлячи Бога. 
Князь, дізнавшись про все, лицемірно приписав те чарівництву. 
В той час у Христа увірувало близько 30 000 чоловік! Однак князь 
Савах не увірував в Ісуса Христа, і ангел Божий уразив його за 
це смертю. Тим часом св. Ірина продовжувала проповідувати 
Ім’я Ісуса в місті і творила багато чудес силою Христовою. Так 
навернула близько 5 000 людей.

Три роки провела св. Ірина в місті Магедоні, навчаючи людей 
і утверджуючи їх у Христовій вірі. Потім пішла в інше місто — 
Каліполь, де управляв князь Нумеріян, родич гонителів Ірини, 
царів Седекії і Саваха. Коли Ірина входила в місто, погани справ-
ляли нечестиве свято на честь богині Артеміди, і цар приносив 
перед ідолом жертву. Свята Ірина стала перед ним, звинуватила 
його в нечесті та визнала Ісуса Христа істинним Богом. За це 
князь наказав її кинути в розпеченого вола, але він дівчині не 
пошкодив. Тоді кинули в другого, але і там свята, уповаючи на 
Бога, залишилася цілою, бо вогонь не торкнувся її. Потім її вки-
нули в третього вола. Тоді цей віл, за велінням Всесильного Бога, 
рушив з місця, як живий, пройшов трохи вперед і, повернув-
шись на своє місце, розпався, а свята мучениця вийшла з нього 
неушкодженою. Бачачи таке чудо, навернулось 10 000 людей. 
А князь Нумеріян і далі перебував у невір’ї, за що був невидимо 
уражений ангелом Божим і помер. Тоді один з його начальників 
почав мучити св. Ірину. Однак від усіх мук Господь визволяв її. 
Побачивши чуда, які Бог творив, оберігаючи св. Ірину, началь-
ник разом з багатьма людьми навернувся до християнської віри.

За деякий час Ірину схопили воїни князя Саворія, який жив у 
місті Месемврії. Коли до нього привели дівчину, він наповнився 
гніву, знаючи, скільки князів загинуло через неї, та стяв її мечем. 
Так закінчилися страждання святої діви-великомучениці Ірини. 
Душа її радіє в Бозі, Спасі своїм, і хвалить Його навіки.
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ПРАВЕДНИЙ ЙОВ

Йов походив з роду 
Авраама і жив у землі 
Уц в Аравії, яку на-
селяли потомки Уса, 
первородного сина 
Нахора, Авраамово-
го брата. Боже сло-
во каже про нього, 
що він був людиною 
правди, непорочний, 
праведний, щирий 
та уникав усілякого 

поганого діла. Господь благословляв його за таке благочестиве 
життя. В Йова було семеро синів і три доньки. Його стада налі-
чували: сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п’ятсот пар волів 
і п’ятсот ослиць. Крім того, він мав дуже багато слуг. Йов був 
найшанованішим серед усіх мешканців Сходу за свою шляхет-
ність та праведність.

Його сини, хоча й жили кожен окремо, були настільки при-
хильні один до одного, що кожного дня, по черзі, влаштовували 
бенкети у себе вдома, щоб спільно їсти й пити. Своїх сестер 
також запрошували на ці гостини. Проте не слід думати, що це 
були якісь грішні забави. Чогось подібного не дозволяв би своїм 
дітям побожний батько, який наставляв їх на путь праведного 
та непорочного життя. Йов радів згоді і любові, яка панувала 
серед його дітей. Та все ж таки під кінець тижня він наказував 
синам, щоб пильно робили іспит сумління та каялися, якщо на-
віть в думках прогрішилися проти Бога. А сам святий кожного 
ранку приносив за своїх дітей жертви Богові, оскільки думав 
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собі: «Може вони подумали у своїх серцях чогось немилого Богові» 
(див. Йов 1, 1–5). Святий молився: «Ти, Господи — Вогонь, а я 
суха солома. Ти — могутній вітер, а я лист на землі! Як 
мені не боятися Твоєї сили? Знаю, що не виправдається 
перед Тобою жоден чоловік». Однак цей страх не був рабською 
боязню, але випливав з синівської любові, якою Йов любив свого 
Творця. Тому він уважно пильнував себе та ввесь свій дім, щоб 
нічим не прогнівити свого Бога.

Проте всіляка чеснота пізнається аж у терпінні. Через те Не-
бесний Отець допустив на Свого слугу пробу, щоб дізнатися, чи 
справді любить Його всім серцем.

Якось святі ангели стали перед Божим престолом. Прийшов з 
ними і сатана, спокусник та наклепник людства. Господь запитав 
його: «Звідкіль ти прийшов?». Відповів сатана Богові: «Кружляв я 
по землі й ходив довкола неї». Господь промовив: «А чи ти звернув 
увагу на Мого слугу Йова? Нема на землі нікого, як він, щирого й 
праведного, богобоязливого й такого, що цурався б зла». Диявол у 
відповідь: «Хіба даремно він боїться Бога? Невже Ти навколо не 
огородив його та його дім і все його майно? Ти благословив працю 
його рук, і стада його ширяться по країні. Та лиш простягни 
Твою руку і діткнися всього його майна: побачиш, чи не лихосло-
витиме Тебе у вічі!» Господь сказав сатані: «Гаразд! Усе, що він 
має, у твоїй руці. Тільки його самого не торкайся» (Йов. 1, 6–12). 
І відійшов сатана від Господа.

Тоді за один день Йов втратив усе: майно, рабів і дітей. По-
чувши ці страшні вістки одну за другою, він встав і, впавши 
ниць, поклонився своєму Творцеві, кажучи: «Нагим я вийшов 
з лона моєї матері, нагий і відійду. Господь дав, Господь 
і взяв. Як Він захотів, так і сталося. Хай буде Його Ім’я 
благословенне навіки». Святий залишився вірним, коли все 
це трапилося, і не згрішив супроти Бога ні серцем, ні устами 
(див. Йов 1, 13–22).

Тут вдруге сатана прибув до Всевишнього. Господь заговорив 
до нього: «Чи звернув ти увагу на мого слугу Йова? Нема бо на 
землі нікого, як він, щирого й праведного, богобоязливого й тако-
го, що цурався б зла. Він усе ще держиться своєї досконалості, 
дарма що ти навів Мене на нього, щоб його безвинно погубити». 
Сатана ж відповів: «Шкуру за шкуру! Усе, що чоловік має, від-
дасть за своє життя. Тому простягни Твою руку і торкнись його 
костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме Тебе». Бог промо-
вив до сатани: «Ось він у твоїй руці! Лише його життя пощади». 



238

Тоді сатана відійшов геть з-перед Божого Лиця й ударив Йова 
лютою проказою від стіп до голови. Йов же взяв черепок, щоб 
ним чухатися, і сів на попелищі. Його дружина сказала йому: 
«Ще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога й умри!». А 
він до неї: «Ти говориш як дурна жінка. Ми приймали добро від 
Бога, то чи не маємо приймати й лиха?» (Йов 2, 3–10). Так Йов 
став для всіх наступних поколінь прикладом терпеливості та 
вірності Богові навіть у найважчі моменти життя. Він старався 
не нарікати, а навпаки, дякував за все, уповаючи на милосердя 
Небесного Отця. Йов казав: «Знаю, що мій Відкупитель живе, 
та що воскресну останнього дня і зодягнуся у своє тіло й огля-
датиму мого Бога! Я став, мов дерево, з якого опало листя. Я, 
колись славний, статечний та багатий, був стертий, бо мій 
Господь діткнувся мене і зламав мене. А все, що Він послав мені, 
стерплю, бо знаю, що не покине мене Всевишній, хоч і падаю. Він 
завжди спасе мене і на Нього покладаю всю надію».

Троє друзів блаженного, чувши про все зло, що найшло на 
Йова, прийшли до нього кожен зі свого краю: Еліфаз — прави-
тель міста Теману, Білдад — суддя із Шуаху, та Цофар — наа-
матянський цар. Вони хотіли потішити його. Їхні спільні бесіди 
творять більшу частину біблійної книги Йова. Завдяки цьому 
тяжкому випробуванню відношення праведного Йова до Бога 
стало ще чистішим. Врешті він побачив свої приховані недолі-
ки, що занадто покладався на власну праведність. Тому Йов, 
каючись, звернувся до Господа: «Знаю, що Ти все можеш; усе, 
що задумаєш, Ти спроможний зробити. Хто ж то такий, 
що затемнює Твій задум невіданням? Я говорив про те, 
чого не міг зрозуміти, про чуда, мені незбагненні, що їх не 
знаю. Я чув лиш те, що говориться про Тебе, але тепер на 
власні очі Тебе бачу! Тому смиряюсь і каюсь на поросі та 
попелі» (Йов 42, 2–6).

Йов спочатку був терплячим і героїчно переносив усі страж-
дання. Однак у розмові з друзями він захищав свою невинність 
і, на словах, начеб піддався себежалю. В нутрі він залишився 
праведним, але при розмові з друзями проявилась глибока не-
очищеність, яка є і в кожному праведнику. Врешті Бог докорив 
трьом друзям Йова за те, що вони не говорили про Нього пра-
вильно, як Йов, і благословив Йова. Друзі Йова говорили речі, 
які самі по собі були мудрими й правдивими, але не говорили 
їх в покорі. Часто так є і з нами. Ми не укорінені в покорі — в 
правді — і використовуємо правдиві твердження без покори, 
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щоб упокорити інших. За такою правдою не стоїть Дух правди, 
навіть якщо й слова правдиві. Йов певною мірою згрішив своїм 
наріканням, але все ж залишився вірним Богу і на кінець в пока-
янні признав свою глупоту. Тому Бог його оправдав, оздоровив і 
поблагословив його подальше життя ще більше, ніж попереднє. 
Худоби в нього було вдвічі більше: овець — чотирнадцять тисяч, 
верблюдів — шість тисяч, пар волів — тисяча і ослів стадних — 
тисяча. Крім того Йову знову народилося сім синів й три доньки, 
як і раніше. Жив він ще 140 років та бачив синів своїх синів аж 
до четвертого коліна.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВАРВАР-ВОЇН
ТА СПІВМУЧЕНИКИ

За часів правління нечестивого царя Юліяна Відступни-
ка (360–363) полки диких франків нападали на кордони Римської 
імперії. Тому він послав проти них воєводу Вакха. Серед його 
воїнів був і хоробрий борець на ім’я Варвар — таємний христи-
янин. Обидві сторони вже приготувалися до бою, а тут з рядів 
франків вийшов один велетень, страшний виглядом, неначе дру-
гий Голіаф. Він став кричати до римлян: «Чи знайдеться поміж 
вами хоч один хоробрий чоловік, який буде боротися зі мною?». 
Бачачи, що ніхто не наважується, франк почав насміхатися зі 
своїх ворогів. Тоді Вакх прикликав до себе блаженного Варвара 
і сказав до нього: «Я знаю тебе. Ти сміливіший від інших. Крім 
тебе не маю кого послати на бій з цим гордим супротивником. 
Тому прошу, йди, та поверни нам втрачену честь». Святий не 
відмовився, поклавшись цілковито на свого Господа Ісуса Хри-
ста, в Якого вірив. Перехрестившись, він пішов і, з Божою допо-
могою, здолав велетня. Франки від такої несподіванки не знали, 
що їм робити. Це використали римляни, кинулися на чужинців 
і розбили їх вщент. Блаженного Варвара всі вітали як героя, а 
імператор удостоїв його високого сану.

Після славної перемоги воєвода захотів принести жертви ідо-
лам, яким приписував цей надзвичайний успіх. Першим, кого 
він прикликав, щоб пошанував божків був Варвар. Однак бла-
женний відкрито заявив, що він християнин, а нечистих кумирів 
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відрікся. Полководець сповістив про те правителю. Той нака-
зав привести ісповідника до себе і жахливим способом мучити 
його. Йому різали живіт, допоки не вилилися на землю нутрощі. 
Страждальник молився, і тоді явився ангел, який зцілив його 
так, що не було ні сліду від ран на тілі Варвара.

Бачивши таке чудо, воєначальник Вакх навернувся разом 
з двома воїнами — Калимахом та Діонисієм. Вони визнали це 
прилюдно, кажучи: «Ісус Христос — істинний Бог, у Нього ми 
повірили!». Потім стали ганьбити нечистих поганських богів, на-
зиваючи їх демонами. Через те цар розгнівався і повелів відтяти 
їм голови. Так усі троє мучеників отримали вічну небесну нагоро-
ду. Святого Варвара, за розпорядженням нечестивого володаря, 
прив’язали до залізного колеса, під яким розпалили великий 
вогонь. Обертаючи колесом, слуги обливали тіло мученика ки-
плячою олією. Він же перебував у постійній злуці з Господом і на 
подив усіх залишався неушкодженим. Раптом полум’я кинулось 
на тих, що катували святого, та сильно попалило безбожників. 
Двоє з них згоріли на попіл. Страдника посадили у темницю, де 
йому з’явився Спаситель і зміцнив його.

Зранку вивели Варвара і, розтягнувши на чотири боки, без 
милості били воловими жилами по спині й животі. Три дні під-
ряд кати розпалювали піч, куди згодом вкинули мученика. Хоча 
він пробув у середині сім днів, все-таки залишився живим та 
здоровим і вийшов з печі, славлячи Бога. Тоді його закрили у 
ямі, яку наповнили скорпіонами, зміями, і всілякими отруйними 
плазунами, від яких мав загинути блажений. Але Варвар хресним 
знаменням відігнав звірів звідти. Озлоблений мучитель, звелів 
сильно розпалити мідного вола і вкинути у нього страстотерпця. 
Та й там він не зазнав ніякої шкоди. Бачивши таке чудо, бага-
то з присутніх повірили у Христа. Накінець безсильний Юліян 
звелів відтяти мученикові голову і так він добре завершив свій 
страдницький подвиг за Спасителя. Єпископ Філікій поклав його 
чесне тіло у місті Медоні1 Пелепонійському.

1 Сучасне селище Метоні в Мессенії, Греція.
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СВЯТИЙ ВАРВАР, КОЛИШНІЙ РОЗБІЙНИК

Цей Варвар був розбійником у Луканії1, бувши пострахом 
для всіх навколишніх мешканців. Він проливав багато невинної 
людської крові, і ніхто не міг його зловити, ані протистояти йому, 
бо мав надзвичайну силу. Але преблагий і чоловіколюбний Бог, 
Який не бажає смерті грішника, але хоче, щоб він був спасенний, 
і цього заблуканого зловив Своїм дивним Провидінням. Одного 
разу, як розбійник сидів у печері і дивився на гору вкрадено-
го золота, його серця торкнулася Божа благодать, яка привела 
його до покаяння. Він усвідомив реальність смерті, Страшного 
Божого Суду та вічності. Тоді Варвар розчулився усією душею і 
почав плакати, кажучи собі: «Горе мені, грішному, що я наро-
бив? Я пролив стільки крові і багатьох жінок осквернив, 
чуже майно грабував та багато іншого зла вчинив. Якщо 
сьогодні або завтра помру, то де опиниться моя душа? А 
це багатство, яке собі надбав, чиє буде?». І продовжував: 
«Знаю, що Христос колись милосердно прийняв розбійника, 
що висів поруч Нього на хресті, то й мене прийме, якщо 
покаюся. Тому жалію і Його милосердя шукаю».

Так мовивши, він встав, нічого не сказав своїм товаришам, 
тільки взяв свій меч під одяг і пішов серед ночі у найближче 
село, в якому була церква. Варвар прибув туди під час утреньої 
молитви. Після молитви він підійшов до пресвітера, впав до його 
ніг і почав благати: «Отче, не відкидай мене, проклятого гріш-
ника, що прийшов до тебе, бо хочу покаятися у своїх злочинах». 
Пресвітер підняв його з землі, привів до вівтаря і мовив: «Скажи 
перед Богом, дитино, все, що ти вчинив. Я терпеливо слухати-
му твоєї сповіді». «Отче, я — Варвар-розбійник, про якого й ти, 
гадаю, почув. Я скоїв чимало страшних гріхів, найгіршими серед 
них є нечистота, грабунок та вбивство. Я погубив до 300 людей, 
до того і двох священників, які хотіли наставити мене на шлях 
покаяння. Тепер ти, отче, якщо знаєш, що Господь прийме мої 
сльози, то обв’яжи мої рани Божими заповідями, як хочеш. Якщо 
мені вже нема надії на спасіння, то візьми цей мій меч і звели 
вбити мене ним». Так казав нещасний злочинець. Пресвітер 
підбадьорив його: «Дитино, нема гріха, який переміг би Боже ми-
лосердя. Ти лиш не впадай у відчай, а знай, що саме такі, як ти, 
мають виняткове право на довіру в доброту нашого Спасителя. 

1 Історична територія на півдні Італії.
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Він задля тебе прийшов у світ, за тебе дозволив прибити Себе 
на хрест, задля тебе Йому прокололи Його Божественне Серце. 
Тому занурись у безодню Христового милосердя, віддаючи Ісусові 
всі свої падіння, нужду й нікчемність». Тоді Варвар визнав гріхи 
цілого свого життя і отримав розгрішення.

Опісля вони обоє пішли у будинок священника. Прибувши 
там, пресвітер заговорив до Варвара: «Ось, мої діти, і раби, худо-
ба та пси. З ким хочеш бути рівний, щоб з ними приймати їжу?». 
Колишній розбійник відповів: «Я ні псам не вважаю себе рівним, 
проте з ними їстиму, й на відкритому просторі, без даху над 
головою, буду перебувати по всі дні та ночі». У такій покуті бла-
женний прожив 15 років. Він став добровільним мучеником, щоб 
так надолужити Божій справедливості за сподіяне зло. Варвар 
не ходив ногами, а тільки повзав на ліктях і колінах, харчуючись 
травою та сирим зіллям. Це робив тому, щоб постійно пам’ята-
ти, що своїми беззаконнями, він уподібнився тваринам. Благий 
Господь врешті сповістив Свого слугу, що його гріхи прощено і 
що він закінчить свій подвиг мученицькою смертю.

Одного разу святий наблизився до дороги, на якій стояли 
купці. Вони не бачили його, а тільки чули шелест у кущах. Бо-
ячись, що це хижий звір, стрілили в нього зі своїх луків. Коли 
побачили, що це насправді людина, вжахнулися. Умираючий 
звелів їм нічого не боятися, ані не сумувати, розповів все про 
себе, а врешті попросив, аби сповістили про його кончину прес-
вітерові місцевого села. Те мовивши, віддав душу свою в руки 
Господні. Згаданий отець негайно прийшов і побачив, що тіло 
блаженного сяє яскравим світлом. Тоді поховав Варвара на тому 
самому місці, на якому був убитий. На гробі Божого угодника 
відразу почали творитись чуда. Коли після кількох років відкрили 
могилу, то мощі святого були не лише нетлінними, а й виточу-
вали цілюще миро. Усі дивувалися дивному чоловіколюбству 
та милосердю нашого Бога Ісуса Христа та прославляли Його. 
Згодом чесні останки преподобного Варвара поклали в одному 
з монастирів в Ларисі у Греції.
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ПОЯВА ЧЕСНОГО ХРЕСТА В ЄРУСАЛИМІ

Сталося це 7 травня 351 ро-
ку, на свято Зіслання Святого 
Духа. Над Єрусалимом о 9 го-
дині зранку з’явився на небі 
великий світлий хрест, одна-
ковий шириною і довжиною. 
Він простягнувся від гори Гол-
готи аж до Оливної гори. Той 
хрест був такий ясний, що 
сонце не могло його ослабити. 
Чудесна з’ява тривала кілька 
годин, люди могли довго огля-
дати той святий знак, що був 
свідченням правди для вірних 
і пострахом для аріян та євре-
їв. Люди покидали всю свою 
роботу і натовпом йшли до 
церкви, де гаряче молились 
та каялись у своїх гріхах, а багато аріян і юдеїв наверталися і 
ставали правовірними християнами. Єрусалимський патріарх 
св. Кирило написав про це до імператора Констанція (337–361), 
єретика-аріянина, і закликав його відректися від єресі. З того 
часу свята Церква згадує про це чудо і просить Господа Ісуса 
Христа, щоб осінив нас силою Свого святого Хреста.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК АКАКІЙ

У часи правління імператора Діоклетіана (286–305) Акакій був 
сотником у полку трибуна Фірма в Періті у Тракії. Він походив 
з Каппадокії і був ревним християнином. В той час імператор 
видав злочинний наказ, щоб християн шукали не лише по мі-
стах, але й між воїнами. Тому трибун Фірм прикликав до себе 
воїнів свого полку і допитував їх, чи не є вони християнами. 
Якщо він знаходив когось, що був християнином, то ласкавими 
словами та обіцянками, або погрозами мук примушував його 
до ідолопоклонства. Так багатьох малодушних та боязливих він 
схилив до поганства.

Коли Фірм прикликав сотника Акакія, той сказав: «Я народив-
ся християнином, тому я є християнином і ним буду. Свідок мені 
мій Господь Ісус, що не лише мої батьки були християнами, але 
й діди та прадіди». Трибун переконував сотника різними спокуса-
ми, щоб він поклонився богам, але той був непорушний. Тоді він 
зв’язав його і відправив до Вівіяна, іншого трибуна легіону. Коли 
Акакія поставили перед ним, воєвода запитав: «Як називаєшся?». 
Святий відповів: «Бажане мені і цілому моєму родові є ім’я хри-
стиянин. А люди мене називають Акакій». Вівіян сказав: «Звідки 
ти є?». Акакій промовив: «Я родом з Каппадокії, звідки було ба-
гато Христових мучеників. Я на власні очі бачив благодать, яку 
Ісус Христос дав їм при смерті. Тому і я захотів більше їх наслі-
дувати, ніж коритися вашим законам». Суддя сказав: «Не думай, 
що будеш відданий на малі муки, бо твоє горде красномовство 
вимагає великої кари. Щоб її не отримати, відречись своєї хри-
стиянської віри, підкорись царським законам та поклонися бо-
гам. Посоромся й нас, що судимо тебе, і не думай, що ти від усіх 
мудріший, ані не покладайся марно на чоловіка, названого Хри-
стом, Його ж, як я чув, мучили і засудили за законом на смерть». 
Святий промовив до нього: «Знай, що наш Господь Ісус Христос, 
Син Божий, задля спасіння всіх людей прийшов на землю та 
став чоловіком. Він сам, будучи всесильним Богом, добровільно 
помер за нас на хресті, щоб визволити нас від диявола, який нас 
тягне у вічний вогонь, приготований для нього і його слуг». На 
це Вівіян сказав: «Якщо царі не подобаються твоєму Христові, 
то чому Він не покарає їх, якщо, як ти кажеш, є всемогутнім 
Богом?». Акакій відповів: «З того ви можете пізнати Його 
доброту, бо, будучи зневажений від вас, зразу вас не карає, 
але чекає, коли ви, погани, покаєтесь і зупинитесь в злих 
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ділах. Також через те Він терпить та зразу не нищить 
вас, щоб Його улюблені раби перед усіма показали свою 
велику любов до Нього. Якщо б Ісус зразу вас знищив, то й 
ви б загинули навіки, і Його раби не були б явлені світу».

Суддя дивувався такій відповіді Акакія і спитав його: «Чи ти 
вчився наук, що так вправно відповідаєш?». Святий промовив до 
нього: «І з цього можеш пізнати силу і благодать Ісуса Христа, 
що всім володіє, бо я не вчився книжної мудрості, хіба трохи, 
задля читання молитов. А так відповідаю тобі, бо сам Бог го-
ворить устами Своїх рабів, і ви тому дивуєтесь. Від початку, 
коли Господь зійшов на землю, Він для проповідування Царства 
Небесно вибрав не багатих та премудрих людей чи філософів, 
але рибалок і митарів, простих, невчених та убогих людей. Це 
зробив, щоб засоромити гордих і щоб прославилася Його сила 
та премудрість. Бо Дух Святий невидимо навчав їх і через них 
навернув всіх нас християн».

Після того воєвода сказав: «Залиш непотрібні балачки і дай 
мені відповідь. Ти знаєш імператорський закон, який наказує 
вам, християнам, принести жертви богам, бо інакше будете 
віддані на муки, тому скажи мені: чи покоришся наказові та 
поклонишся богам, чи цілком відмовляєшся?». Акакій відповів: 
«Мене часто й Фірм про це питав, і я визнавав себе християни-
ном. Що йому казав, те й тобі сьогодні знову кажу: Я — хри-
стиянин і нечистим богам жертви не принесу». Вівіян сказав: 
«Шкодую твою молодість, бо знаю, що маєш 25 років, і шаную 
сан сотника та не хочу тебе зразу мучити. Але якщо далі пе-
ребуватимеш у своєму нерозумі, то буду змушений віддати 
тебе на муки». Святий відповів: «Не є то нерозум, поклонятися 
істинному живому Богові, який все створив. Не думай своєю 
погрозою мене настрашити. Маєш моє тіло, готове до прийнят-
тя ран, муч його, як хочеш». Тоді воєвода розгнівався і наказав 
розтягнути святого та бити його сирими жилами. У тих муках 
Акакій молився: «Христе, Спасителю мій, поможи мені, Твоєму 
рабові! Господи Боже мій, не покидай мене!». Тоді воєвода за-
кричав до нього: «Принесеш жертву богам?». Святий відповів: 
«Не принесу жертви бісам, бо маю Господа Ісуса Христа, що 
мені допомагає. І сьогодні я міцніший в муках, ніж був раніше. 
Бо дотепер думка про муки страшила мене, а як почав їх 
терпіти, то укріпився Христовою допомогою. Знай, що 
скільки завдаси мені мук, стільки принесеш мені користі. 
А наскільки лютіші накладеш мені рани, настільки біль-
шу, хоч і нехотячи, випросиш мені благодать у мого Бога». 



246

Чуючи це, воєвода ще більше розгнівався і наказав бити мучени-
ка олов’яними грудами по лиці, а потім кинув його до в’язниці.

Коли Акакій сидів в темниці, то дякував Богові за всі терпін-
ня, які Господь удостоїв його перетерпіти за Його Ім’я. Тоді до Ві-
віяна прийшло послання від намісника Флакина, яке наказувало 
йому, щоб йшов до Царгорода, випереджуючи його, і щоб вів зі 
собою в’язнів, яких має. Тому воєвода взяв з собою Акакія разом 
з іншими в’язнями і вирушив в дорогу. По дорозі святий мученик 
знемагав від ран та тяжкого заліза, яке було на нього накладене, 
мучився від голоду, спраги й швидкої ходи. Воїни, що його вели, 
були немилосердні та з наругою штовхали його і примушували 
швидко бігти. Святий думав, що в дорозі помре, бо вже зовсім не 
мав сили. Він просив воїнів, щоб вони зупинились і дали йому час 
помолитись, але прошеного не отримав. Та коли вони за деякий 
час зупинились, тоді Акакій молився до Ісуса Христа і просив у 
Нього сили. В ту мить з неба пролунав голос: «Будь мужнім, Ака-
кію, і кріпися». Всі, що там були, чули цей голос та дивувались. 
Тоді багато в’язнів повірили в Ісуса Христа і просили мученика, 
щоб навчив їх християнської віри. Святий Акакій, йдучи разом 
з ними, казав: «Дотепер я не займався книгами, а воїнством, 
проте був вихований у священичому домі та пам’ятаю, що чув 
від батька. Перші люди, які були на землі, не послухали Бога 
переступили Його заповідь і втратили рай та заслужили собі на 
вічні муки у пеклі. Та милостивий Бог хотів визволити людину 
від пекла і послав Свого Сина Ісуса Христа. Він зійшов на землю, 
прийняв людську природу від Пресвятої і Пречистої Діви Марії 
та за нас, людей, які ображаємо Його своїми гріхами, добровіль-
но з любові помер прибитий до хреста. На хресті Він визволив 
нас від гріха та розтоптав диявола і всю його силу. Потім Ісус 
на третій день воскрес з мертвих та з’явився багатьом того 
дня. Ісус Христос своєю смертю відкрив нам вхід у вічне 
життя в небі, бо цей видимий світ є нічим і триватиме 
мало часу». Так і ще більше мученик говорив, а в’язні, чуючи 
його слова, всім серцем навернулися до християнської віри.

Коли воєвода прибув до Царгорода, то наказав всіх в’язнів 
замкнути в одному домі. Опівночі ув’язненні побачили юнаків, 
що були одягненні у світлу одежу та розмовляли з Акакієм, а 
потім обмивали рани мученика і зцілювали їх. Ті, що це бачили, 
дуже дивувались цьому. Коли настав ранок, воєвода наказав всіх 
замкнути у темниці і звелів сторожеві замкнути Акакія окремо 
у внутрішній темниці, закувати в кайдани, нікого до нього не 
пускати та не давати йому ні їсти, ні пити, щоб змусити його 
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поклонитись богам. Та вночі в’язні побачили світло у внутрішній 
темниці, вони заглянули через віконце та знову побачили світлих 
мужів, що звільняли мученика від оков, зцілювали його рани й 
клали перед ним дивну білу їжу і пиття. Вони бачили те кожної 
ночі і розповіли про бачене сторожеві. Тоді він теж заглянув у 
віконце і своїми очима побачив те, що йому розповідали, але 
коли швидко відкрив двері темниці й увійшов всередину, то 
нікого не побачив, тільки Акакій сидів закований. Сторож дуже 
дивувався тому і настрашився.

Через 7 днів воєвода прикликав до себе Акакія, сподіваючись 
побачити його знеможеним від голоду. Але коли привели святого, 
то він був цілком здоровий і світлий з лиця. Бачачи це, Вівіян 
подумав, що воїни його зрадили й давали Акакію їжу, та почав їх 
сварити. Потім він наказав привести сторожа в’язниці і сказав 
до нього: «Чому ти не зробив того, що тобі було наказано, але 
допустив, щоб цьому в’язневі давали їжу? Ось нині стоїть він 
перед усіма — міцний тілом, наче прийшов на війну». Тоді святий 
промовив: «Моя сила і міць дані мені з неба, від Ісуса Христа, 
Який мене зцілив від ран та зробив здоровим». Воєвода зразу з 
гнівом сказав до слуг: «Бийте його в уста і вибийте йому зуби, 
щоб не говорив, коли його не питають». І били слуги мученика. 
Потім Вівіян знову звернувся до сторожа: «Що ти відповіси?». Тоді 
сторож розказав йому все, що бачив, але воєвода не повірив йому 
і наказав його сильно бити і потім відпустив. Він знову повернув-
ся до Акакія і звелів десятьом воїнам бити його дубовими пали-
цями. У муках святий молився: «Господи, Ісусе Христе, поможи 
мені, рабу Твоєму». Тоді почувся голос з неба, який скріплював 
мученика. Вівіян, чуючи це та не знаючи, що робити, відіслав 
Акакія до намісника Флакина, який у той час прибув у Царгород.

Намісник, прийнявши мученика, наказав посадити його в 
темницю, проте без пут і без пильної сторожі. Бо він мав жін-
ку-християнку і вона вмовила його, щоб не мучив довго хри-
стиян, яких до нього приводили на суд, але швидко передавав 
їх смерті. Через 5 днів намісник поставив перед собою Акакія 
і, зрозумівши, що він не поклониться богам, наказав відсікти 
йому голову. Коли мученика привели на місце страти, він мо-
лився: «Багатьма мовами хотів би прославити Тебе, Ісусе 
Христе, Життєдавче, Сину Божий, бо настільки Ти добрий 
і милостивий до мене, грішного, що удостоїв мене частки 
святих мучеників». Сказавши це, святий мученик схилив го-
лову під меч і був страчений.

(Зображення цього святого див. на ст. 358)
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ПРЕПОДОБНИЙ АРСЕНІЙ ВЕЛИКИЙ

Преподобний Арсеній народив-
ся 350 року в Римі у благочести-
вих християнських батьків. Його 
сім’я була однією з найславніших 
та найстарших патриціанських 
родин міста. Вже з молодості він 
отримав найкращу освіту у всіх 
сферах світської науки. Юнако-
ві виднілась прекрасна кар’єра. 
Проте нічого тимчасового не за-
спокоювало бажання його серця. 
Тому він зневажив марність цьо-
го світу, віддаючи себе служінню 
Христовій Церкві. Невдовзі його 
було поставлено дияконом великої 
римської святині. Жив він цнотли-

во у чистоті, намагаючись бути достойним храмом Святого Духа.
У ті часи царював на Сході Теодосій Великий (379–395). Мав 

він двох синів, Аркадія і Гонорія. Імператор намагався знайти 
хлопцям учителя, який навчив би їх не лише людської, а й Божої 
мудрості. Шукав він ретельно повсюди, однак не було такої люди-
ни, яка б одночасно відзначалася в благочесті та науці. Тому Тео-
досій звернувся до правителя Заходу — Граціана (367–383), щоб 
допоміг йому. Граціан, порадившись з папою Дамасом (366–384), 
врешті відправив східному правителеві преподобного Арсенія. 
Той спочатку всіляко відмовлявся, однак згодом погодився.

Коли блаженний прибув у Царгород, імператор прийняв його з 
відкритими обіймами. Привівши до нього царевичів, він сказав 
йому: «Ти їм будеш батьком більше, ніж я, бо важливіша справа 
дати дітям добре виховання, ніж народити їх. Вкорени цих моїх 
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синів у твоїх чеснотах, і за це, безсумнівно, здобудеш в Бога вічну 
винагороду. Я тішитимусь, бачивши їх добрими християнами 
та розумними мужами, які не живуть для себе. Не дивися на 
те, що вони царські сини, але підпорядкуй їх собі, щоб тебе в 
усьому слухали». Тоді Теодосій іменував Арсенія сенатором, дав 
йому окрему палату, високу платню та багато слуг.

Святий дбайливо передавав хлопцям усі свої знання, а особли-
во старався навчити, якими вони повинні бути, коли Бог благо-
волить подати їм земне царювання. Якось Теодосій несподівано 
прибув на заняття і побачив, що юнаки сидять на престолах, а 
їхній вчитель стоїть перед ними. Володар негайно звелів синам 
встати, а Арсенієві сісти, кажучи при тому: «Якщо вони навчаться 
боятися Бога, берегти Його заповіді та догоджати Йому правдою 
і покорою, то Він дасть їм правити державою. В протилежному 
випадку прошу Бога, щоб краще померли ще в дитинстві, ніж 
мали б бути поганими людьми на шкоду своїй душі та інших».

Тим часом Арсеній, хоч і перебував у достатках, духом бажав 
цілковито працювати для Господа на самоті. Тому у своїх мо-
литвах безупинно благав, щоб Всевишній забрав його від гамору 
царського двору. Трапилось, що Аркадій якось провинився, за 
що Арсеній суворо покарав його. Це настільки вразило гордого 
царевича, що він вирішив помститися. Довго він носив у собі цю 
думку і одного разу сказав своєму зброєносцеві, щоб убив вчите-
ля. Але той не вчинив такого лиха, а навпаки, ще й розповів про 
намір Аркадія блаженному, якого дуже поважав. Арсенія глибоко 
засмутила ця вістка. Він замкнувся в кімнаті та гаряче взивав до 
Бога, щоб скерував його на шлях спасіння. Тоді озвався голос з 
неба, що промовляв: «Арсенію, втікай від людей і спасешся». Свя-
тий одягнувся в убогу одежу і негайно вийшов з палацу, нікому 
нічого не сказавши. У пристані він побачив корабель, що плив до 
Єгипту. Сівши в нього, Арсеній вирушив у дорогу, покладаючись 
на Господа. Прибувши до Олександрії, він відразу пішов у Скит-
ську пустелю. Знайшов там монастир і просив отців постригти 
його у ченці. Браття сповістили про нього ігумена Івана. Той 
хотів випробувати святого. Коли всі зібралися вечеряти, ігумен 
лишив Арсенія стояти голодним. Потім він кинув йому шматок 
хліба зі словами: «Якщо хочеш, їж!». Блаженний сказав собі: «Цей 
старець є прозорливий і пізнав, який я великий грішник. Тому 
кинув мені хліб, як псові. Це мені належиться». Взявши хліб, 
покірно з’їв його у куточку трапезної. Івану сподобалось таке 
його смирення і він заговорив до братії: «Цей буде справжнім 
ченцем». Невдовзі настоятель прийняв Арсенія в число монахів.
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Жив він у надзвичайній строгості, щоб таким чином споку-
тувати колишні гріхи та розкішне життя, яке вів у світі. Спав 
слуга Божий мало, і то лише сидячи. Коли він ішов відпочивати, 
то казав, ніби до сну: «Іди сюди, поганий рабе, але не затримуйся 
в мене довго». Усю ніч зі суботи на неділю Арсеній провадив на 
молитві з піднятими вгору руками. Один чернець свідчив, що 
бачив старця під час молитви немов у полум’ї вогню. Працею 
преподобного було плести кошики. Хтось із братів сказав йому: 
«Чому, отче, не міняєш води, у якій мочиш листя фініків? Хіба 
не чуєш, що ціла твоя келія засмерділась від неї?». Святий відпо-
вів: «У світі я пахнився тиміаном й пахучим миром, тому нехай 
тепер вдихаю цей неприємний запах, щоб у день страшного суду 
Господь визволив мене від нестерпного пекельного смороду». До 
ревності у служінні Богу він заохочував себе так: «Арсенію, 
чому ти сюди прийшов? Не спочивати, а працювати. Тому 
подвизайся, трудися і не лінуйся».

Особливо преподобний намагався тікати від зайвих непо-
трібних речей та перебувати на самоті, щоб так залишатися у 
безнастанній злуці з Господом Ісусом. Святий говорив тільки у 
разі необхідності, відповідаючи чітко та коротко. Якось запитав 
його авва Марко, кажучи: «Отче, чому уникаєш братів?». Арсе-
ній відповів: «Бог знає, як щиро люблю вас, але не можу бути 
одночасно з Богом і з людьми».

Так, як неможливо сховати світильника, так і слава про до-
бродійне життя Арсенія розходилася повсюди, і про нього стало 
відомо в Царгороді. Після смерті благочестивого Теодосія Вели-
кого воцарився його син Аркадій. Довідавшись, де живе його 
учитель, цар написав до нього послання, у якому перепрошував 
за гріх молодості та просив про молитву. Також дав йому дозвіл 
розпоряджатися царською даниною, взятою з Єгипту, для потреб 
монастирів та церков. Преподобний не хотів відписувати нічого, 
тільки передав через посланця, що давно простив імператору 
його провину та що завжди молиться за усіх людей, і за нього 
також. А стосовно грошей блаженний сказав, що це не його 
справа, оскільки він вмер для світу.

Якось до святого прийшов Теофіл, Олександрійський архи-
єпископ, з одним князем, щоб отримати користь для своїх душ. 
Старець звернувся до них: «Чи виконаєте те, що вам скажу?». 
Вони обіцяли зробити все. Тоді преподобний сказав: «Якщо десь 
почуєте про Арсенія — не приходьте туди». Вони, дивуючись 
такій його покорі, повернулись додому. Іншим разом відвідала 
преподобного знатна римлянка, яка провадила святе життя. Ар-
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сеній їй суворо сказав: «Якщо ти чула про якісь мої добрі діла, то 
слід наслідувати їх. А мене бачити — яка потреба? Чи ти хочеш 
хвалитися перед іншими, кажучи: “Я бачила Арсенія?”». Жінка 
швидко пообіцяла, що не буде про нього ні з ким говорити, і дода-
ла: «Прошу тебе, помолись за мене Богу і пам’ятай у своїх молит-
вах». Преподобний же рішуче відповів: «Я буду просити Бога, щоб 
стер пам’ять про тебе з мого серця». Почувши це, римлянка за-
смутилася і пішла. Після прибуття в Олександрію вона відвідала 
місцевого єпископа. Він сказав їй: «Не сумуй, дочко моя, бо ста-
рець недаремно це сказав, адже ти жінка, а через жінок диявол 
часто робить багато пакостей святим». Настільки святий уни-
кав будь-якого товариства, що віддаляло би його душу від Бога.

Якось родич преподобного з Риму заповів йому перед смертю 
свій маєток. Арсеній повернув грамоту посланцеві, мовивши: «Я 
швидше від нього помер, тому не можу стати його спадкоємцем».

Учень святого, Даниїл1 оповідав, що авва, хоч і добре знав 
книжну мудрість та Боже слово, ради Христа ніколи не виявляв 
те перед іншими. А щоб ще більше впокоритися, Арсеній просив 
про повчання братів-неуків. Якийсь монах запитав старця: «Чому 
ти, настільки досвідчений, добре знаючи грецьку та латинську 
мови, просиш поради в простака?». Преподобний відповів: «Це все 
я знаю, а основних речей у духовному житті, які вміє той чер-
нець, я навчитися не зміг». Коли видатний мудрець Євагрій Пон-
тійський відвідав пустиню, то не міг надивуватися, що єгиптяни, 
які не знали навіть абетки, досягли великої святості, а вчені, на-
впаки, не мали такого успіху у благочесті. Арсеній пояснив йому 
це так: «Ми не робимо поступу в чесноті, бо переповнені 
зовнішнім навчанням, що надимає. А ті неграмотні мають 
правдиве почуття власної немочі, сліпоти і недостатності. 
Саме це робить їх здібними досягнути вершини блаженства 
у з’єднанні з Христом». Старець до кінця життя вважав себе 
нікчемним і негідним. Тому він просив Бога: «Не покидай мене, 
Господи, хоч нічого доброго я не зробив перед Тобою, але дай мені, 
за Твоєю милістю, хоч би відтепер покласти добрий початок».

Одному ченцю, який просив авву Арсенія духовної настано-
ви, сказав: «Всіляко пильнуй, щоб твої думки були угодні 
Богові. Тоді легко переможеш зовнішні гріхи». Так він застерігав 
братів, щоб відразу проганяли погані помисли і тим відтинали 
пристрасті від свого серця. Іноді авва казав: «Якщо справді шу-
каємо Бога, то Він сам прийде до нас, і ми побачимо Його. 

1 Преподобний Арсеній мав трьох учнів — Даниїла, Зоїла і Олександра.
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А якщо чистим життям затримаємо Його у себе, то Господь 
залишиться з нами». Іншим разом святий говорив: «Багато та-
ких, що намагаються пильнувати тілесну чистоту і через те 
багатьма трудами умертвляють своє тіло. Але мало є тих, 
що пильнують свою душу від нечистоти марнославства, 
гордості, честолюбства, заздрості, братоненависті, гні-
ву, злопам’ятності, осуду, грошолюбства. Такі зовні чисті 
тілом, однак душею є вельми осквернені і подібні на побі-
лені гроби, всередині повні смердючих костей. Блаженний 
той, хто намагається як тіло, так і душу берегти чистою 
від усілякої скверни. Блаженні ті, що серцем чисті, а не 
лише тілом, бо вони Бога побачать».

Якийсь монах сказав преподобному: «Отче, я намагаюся 
уважно читати Псалми, але це не торкається мого серця, я 
не розумію сили Божого слова». Блаженний відповів: «Дитино, 
продовжуй робити те далі. Заклиначі зміїв також не розумі-
ють того, що промовляють, однак змії вгамовуються. Так і ми, 
хоча й не розуміємо слів Святого Письма, проте коли маємо їх 
ненастанно в наших устах, демони втікають від нас, не тер-
плячи Божого Духа, який говорить через Своїх рабів — пророків і 
апостолів». Котрийсь зі старців звернувся до Арсенія, мовивши: 
«Що мені робити? Я вже літами старий, не можу постити та 
працювати. Помисел мені підказує іти відвідувати хворих у 
лікарні, адже це вчинок любові». Блаженний, знаючи, що це хи-
тра диявольська спокуса, відповів: «Їж, пий, спи, не роби ніякого 
діла, лише не виходь зі своєї келії». Це він говорив, тому що знав, 
скільки пасток наставлено на вірних у світі.

Іншого разу Господь показав святому таке видіння. Двоє чоло-
віків несли дерево впоперек і хотіли зайти у храм, але не могли, бо 
намагались увійти одночасно. Старець спитав ангела, який був 
біля нього, що це означає. Небесний посланець так витлумачив 
бачене: «Ці люди на вигляд добродійні, але горді. Вони не хотіли 
скоритися один одному, а через те не можуть увійти в Царство 
Боже, але залишаються зовні, гублячи своєю гординею усі чесноти».

Коли наблизився час переставлення св. Арсенія до Бога, він 
казав своїм учням, щоб не робили йому величавого похорону, а 
просив згадувати його на Службі Божій. Перед самою кончиною 
старець почав сильно плакати. Брати, бачивши це, спитали: «Хіба 
й ти боїшся смерті, отче?». Він у відповідь мовив: «Так, відколи 
став монахом, я боявся її, а тепер лякаюсь найбільше». Помер 
блаженний у 449 році, проживши майже 100 років. Перебував 
він у пустелі 55 років.
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СВЯТИЙ ПРОРОК ІСАЯ

Ім’я Ісая означає «Бог спасає». 
Святий пророк і мученик Ісая був 
родом з Єрусалиму і походив з колі-
на Веніямина. Народився він близь-
ко 760 року до Р. Х. Відповідно до 
єврейської традиції, його батько 
Амос був братом юдейського царя 
Амасії і походив з роду юдейських 
царів. Пророк Ісая, хоч і походив 
з роду юдейських царів і міг мати 
велике багатство і славу цього сві-
ту, всім тим задля Бога знехтував і 
перебував зі своєю дружиною, яка 
також була пророчицею, у добро-
вільній убогості, смиренні та великій 
повстримності.

На пророче служіння Бог покликав Ісаю в рік смерті царя Озії 
(у 737 р. до Р. X.) особливим видінням, яке він описав в своїй 
пророчій книзі: «Того року, коли помер цар Озія, бачив я Господа 
на високому піднесеному престолі, а краї Його ризи наповнюва-
ли храм. Навколо Нього стояли серафими, кожен мав по шість 
крил: двома закривав собі кожний лице, двома закривав ноги, 
двома літав. І кликали один до одного: “Свят, свят, свят Господь 
сил, вся земля повна слави Твоєї!”. І хиталися підвалини порогу 
від того гомону, а будинок наповнився димом. Промовив я: “Горе 
мені! Пропав я! Бо я людина з нечистими устами і живу між 
людьми з нечистими устами, мої ж очі бачили Царя, Господа 
сил!”. І підлетів до мене один серафим із жевріючим вугликом 
у руці, що взяв його кліщами з жертовника, і доторкнувся ним 
до моїх уст і промовив: “Доторкнулось оце до твоїх уст, і взята 
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від тебе твоя беззаконність, і зник гріх твій”. Тоді я почув голос 
Господній, що говорив: “Кого б мені послати? Хто нам піде?”. І 
сказав я: “Ось я, пошли мене!”. І Він відповів: “Іди та промов до 
цього люду: Слухом почуєте — і не зрозумієте, і очима будете 
дивитися — і не побачите. Бо затверділо серце народу цього, 
і вухами насилу чують, і очі свої заплющили, щоб не бачити 
очима, і не зрозуміти серцем та не навернутись, щоб Я зцілив 
їх”. І сказав я: “Докіль, о Господи?”. А Він відказав: “Доки міста 
не опустіють і залишаться без жителів, а домівки без людей, і 
доки ця земля зовсім не опустіє”» (Іс. 6, 1–11). Видіння закінчи-
лося, і на Ісаї спочив Дух Божий, який послав його до вибраного 
народу, щоб навернути грішників до покаяння і сповістити їм 
майбутні кари, якщо не покаються. А якщо навернуться до Бога, 
то милість Божа і Його прощення буде на них.

Коли Ісая виступив із пророчою проповіддю, Ізраїльське цар-
ство вже майже розпалося. Пророку нічого не залишалося, як ли-
шень провістити велике горе, що вже нависло над Самарією, сто-
лицею північного царства. Сумне пророцтво невдовзі справдило-
ся. У 722 році до Р. Х. Самарію взяв ассирійський цар Саргон, і пів-
нічне Ізраїльське царство назавжди припинило своє існування1. 
Так Бог відкинув від Свого лиця ізраїльтян, які залишили всі за-
повіді Господа Бога. Не лишилося нікого, крім одного коліна Юди.

Після падіння Самарії Ісая пророкував переважно про долю 
Юдейського царства. Після царів Амасії, Озії і Йоатама Юдейське 
царство перейшло до Ахаза. За часів його царювання особливо 
посилилося моральне і духовне розбещення. Ізраїльтяни лиши-
лися ізраїльтянами лише за походженням, а душею були язич-
никами. Ахаз поставив собі за мету зробити Єрусалим подібним 
до столиць поганських держав Фінікії, а особливо Ассирії. Він 
запровадив у Єрусалимі поклоніння сонцю, місяцю та решті не-
бесних світил, не побоявся осквернити навіть Господнього храму. 

1 Про цю подію в літописах самого Саргона говориться таке: «Я обложив 
місто Самарію і взяв його. Я відвів у полон 27 800 громадян; я вибрав 
із числа взятих колісниць 50 для себе, решту багатства народу цього 
міста я лишив моїм слугам. Я призначив постійних начальників над 
ними і наклав на них ту саму данину, яка платилася раніше. На 
місце взятих у полон я відправив жителів завойованих мною земель 
і наклав на них данину, яку я вимагаю від ассирійців». Поєднання 
залишків ізраїльського населення з насильницьки переселеними 
сюди язичниками і утворило змішану народність, яка згодом дістала 
найменування «самаряни».
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У Господньому домі поставив ідола Астарти, богині розпусти, а 
зразу при храмі були «доми розпусти», де жінки ткали одяг для 
Астарти. При самому вході в храм стояли білі коні, присвячені 
богу-сонцю. Деякі з приміщень, що призначалися для зберігання 
священного посуду і перебування священників, які відправляли 
служіння, було перероблено на стайні. Сам жертовник всепа-
лення, поставлений Соломоном, Ахаз пересунув з його місця 
перед святилищем до північної сторони храму і замінив новим, 
влаштованим на зразок поганського ассирійського жертовника. 
По всіх кутках Єрусалиму було влаштовано жертовники, щоб по-
дорожні могли приносити жертви ідолам. На честь фінікійського 
бога Молоха під самими стінами Єрусалиму, в Гінномовій долині, 
було споруджено нове капище. Тут стояв великий мідний ідол 
Молоха, всередині нього була піч, а під простягнутими руками — 
жертовник, на якому в жертву приносили дітей. Ахаз сам дав 
приклад ревної відданості цьому нелюдяному ідолослужінню і 
приніс у жертву Молоху одного зі своїх синів.

За ці гріхи, які розтлівали Юдейське царство і викликали 
праведний гнів Господа Бога, Юдею незабаром спіткало пока-
рання, що було передвісником страшніших Божих покарань у 
майбутньому. Ізраїльський цар Пеках і сирійський Рацон втор-
гнулися в Юдейське царство. Грабуючи і спустошуючи все по 
дорозі, вони дійшли до самого Єрусалиму. До того ж повстали 
едомляни і філістимляни, які хотіли повернути собі незалежність.

Так Господь принизив Юдею за Ахаза, юдейського царя, тому що 
він розбестив Юдею і тяжко грішив перед Господом (2 Цар. 18, 19).

Зі смертю Ахаза на престол сів його 20-річний син Єзекія 
(728 р. до Р. X.), який був одним із кращих царів обраного на-
роду. Єзекії від батька дісталася сумна спадщина. Весь народ, 
що загруз у духовній розпусті (Іс. 1, 21) і був далекий серцем від 
Господа, у кращому випадку виконував лише обрядову частину 
закону, не дотримуючись у житті його приписів. Тому Господь 
через пророка Ісаю звертався зі зворушливим і грізним умовлян-
ням до Свого народу, закликаючи його до виправлення: «Я, — го-
ворить Господь, — виховав і підніс синів, а вони обурилися проти 
Мене. Віл знає свого володаря і осел ясла господаря свого, а Ізраїль 
Мене не знає, народ Мій не розуміє. Ой люде грішний, народе, при-
давлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини! Залишили 
Господа, знехтували Святого Ізраїлевого. По чому вас ще бити, 
вас, що не перестаєте бунтуватися? Уся голова у виразках і все 
серце зачахло. Від підошви ноги до тім’я на голові немає у вас здо-
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рового місця: виразки, плями, гнійні рани, не очищені і не обв’язані 
та не пом’якшені єлеєм... До чого Мені безліч ваших жертв? Я пе-
ресичений всепаленням баранів і жиром відгодованої худоби... Як 
приходите, щоб з’явитись перед Моїм обличчям?.. Новомісяччя 
і субот, святкових зібрань не можу терпіти. Новомісяччя ваші 
і свята ваші ненавидить душа Моя, вони тягар для Мене, ваші 
приноси Мене втомлюють. І коли ви простягаєте руки ваші, Я 
закриваю від вас очі Мої; і коли ви примножуєте моління ваші, 
Я не чую; ваші руки повні крові» (Іс. 1, 2–15). «Обмийтеся, стань-
те чистими, усуньте з-перед очей Моїх нікчемні ваші вчинки, 
перестаньте чинити зло! Навчіться чинити добро, шукайте 
правди, рятуйте пригноблюваного, захищайте сироту, засту-
пайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо. Якщо будуть гріхи 
ваші, як багряниця, стануть білі, як сніг. Якщо будуть червоні, 
як пурпур, — стануть білі, як вовна» (Іс. 1, 16–18).

Цар Єзекія був повною протилежністю свого батька. Він, па-
лаючи любов’ю до істинної віри, поставив за мету свого життя 
відновити відношення до Господа і очистити землю від поган-
ських звичаїв. Це була важка праця, бо серце народу полюбило 
поганство і розбещеність. Благочестивому царю прийшли на 
допомогу пророки, яких мав у великій пошані. На чолі їх був 
пророк Ісая. Він зібрав навколо себе безліч учнів, які разом з 
ним голосили Боже слово народу.

Понад 40 років Ісая промовляв до свого народу як Божий про-
рок. За проповідь Божого слова Ісая багато страждав, лише від 
царя Єзекії він мав пошану. Той прислухався до його порад і про-
сив про молитву. Коли ассирійці оточили Єрусалим (сталося це на 
14-ий рік правління Єзекії), і для міста вже не залишилося жодної 
надії, Єзекія роздер свій одяг на знак смирення перед Господом 
і послав до пророка, щоб той молився. Пророк Ісая заспокоїв 
царя, що Господь оборонить місто. Вночі перед тим, як ассирійці 
думали напасти, Божий ангел пройшов через їхній табір і вбив 
185 000 воїнів. А цар Санхериб, який насмілився хулити на Го-
спода Бога, з жахом утік до Ніневії, де його вбили власні сини.

Пророк Ісая весь час закликав людей до покаяння, звіщав їм 
нещастя, які мали прийти на них за невірність Богові, говорив 
про вавилонську неволю, але одночасно і потішав їх надією на 
повернення з неї, про збереження серед того лихоліття Давидо-
вого роду і прихід Спасителя.

Про майбутнє повернення народу і прихід Месії Ісая говорив 
так: «І станеться того часу: рештки Ізраїля й ті, що врятуються 
з дому Якова, не будуть опиратись більше на того, хто їх б’є, 
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вони будуть опиратись вірно на Господа, Святого Ізраїлевого 
(Іс. 10, 20). І станеться того часу: його тягар здійметься з плечей 
у тебе, і його ярмо не буде тяжіти в тебе на шиї (Iс. 10, 27). І вий-
де паросток із пня Єссея, і гілка виросте з його коріння (Іс. 11, 1). 
Ось Діва зачне і породить сина, й дасть йому ім’я Еммануїл (з 
нами Бог) (Іс. 7, 14). Бо хлоп’ятко нам народилося, Сина нам дано; 
влада на плечах у Нього, і дадуть Йому Ім’я: дивний Порадник, 
сильний Бог, Отець предвічний, Князь миру. Щоб збільшити 
владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві… 
(Іс. 9, 5–6). Дух Господній спочине на Ньому, дух премудрості і 
розуму, дух ради і сили, дух знання і страху Господнього (Іс. 11, 2). 
Люд, що блукає в темряві, побачить велике світло; живучим у 
країні тіні смертної засяє світло. Ти розмножиш народ, даси 
йому радощі великі; звеселиться він перед тобою, як веселять-
ся, коли справляють обжинки, як радіють, коли ділять здобич. 
Бо ярмо, що давило його, і палицю, що била його, і тростину в 
його гнобителя Ти потрощиш (Іс. 9, 1–3). Він наші недуги взяв на 
себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що Його покарано, 
що Бог Його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на 
Ньому, і Його ранами ми вилікувані (Іс. 53, 4–5). Скажіть тим, 
у кого серце полохливе: “Будьте мужні, не бійтеся; ось Бог ваш! 
Він прийде і спасе нас”. Тоді прозріють очі в сліпих і вуха в глухих 
відтуляться. Тоді кульгавий підскочить, як олень, язик німого 
піснею озветься; бо в пустині ринуть води і в степу потоки. І 
буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою; не пройде 
нею ні один нечистий — вона лиш їм буде служити, навіть не-
доумілі на ній не заблудять. Вернуться нею визволені Господом; 
з радісними піснями прийдуть на Сіон; і радість вічна буде в 
них над головою; радощі й веселощі будуть з ними, а смуток і 
зідхання зникне (Іс. 35, 4–10)».

Після побожного Єзекії юдейським царем став його син Ма-
насія, який поклонявся поганським божкам і вбивав Божих 
пророків. Пророк Ісая не злякався царя, але суворо його картав 
і докоряв за гріхи. Злобний Манасія, не мігши терпіти закликів 
до покаяння, наказав зловити Ісаю і передати жорстокій смерті. 
Святого пророка поклали в дуплаву колоду та перерізали пилою 
вздовж тіла. Так пророк Ісая за проповідь Божого слова загинув 
мученицькою смертю в глибокій старості, приблизно 696 року 
перед народженням Ісуса Христа. Святі отці за пророцтва про 
Ісуса Христа і Пречисту Діву Марію називають пророка Ісаю 
євангелистом Старого Завіту.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ СИМОН ЗИЛОТ

Святий апостол Симон Зилот 
був родом з Кани Галилейської. 
Коли він одружувався, на весілля 
було запрошено Ісуса з учнями і 
Пречистою Дівою Марією. Їм за-
бракло вина, і Господь, на про-
хання Своєї Матері, перетворив 
воду на вино (Ів. 2, 1–11). Моло-
дий, побачивши це чудо, повірив, 
що Ісус правдивий Месія, і поки-
нув дім та ревно пішов за Ним. 
Через те отримав ім’я Зилот, що 
означає «ревнитель», і був одним 
із дванадцятьох апостолів. Після 
зіслання Святого Духа, ап. Симон 
проповідував Євангеліє в Єгипті. 
Потім, після апостольського Собо-

ру, разом з Юдою Тадеєм проповідував 13 років в Едесі, звід-
ки згодом пішов до Вірменії, Сирії та Персії. Його ревність за 
Ісуса Христа була така велика, що провокувала Божих ворогів, 
передусім поганських чарівників. На кінець св. Симон помер 
мученицькою смертю. Був розп’ятий і ще й до того розрізаний 
пилою в місті Суанірі в Персії.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ТИМОТЕЙ І МАВРА1

У часи гоніння хри-
стиян за імператора 
Діоклетіана (284–305) 
жив у селі Перапа, що у 
Верхньому Єгипті, моло-
дий церковний читець 
Тимотей. Він одружив-
ся з дівчиною Маврою, 
але через 20 днів після 
шлюбу погани схопили 
його як християнина і 
привели в Тиваїду на суд до намісника Аріяна. Коли намісник 
його побачив, то запитав: «Хто ти і якого сану?». Тимотей відпо-
вів: «Я є християнином, читцем Божої церкви». Аріян сказав: «Чи 
ти не чув імператорського наказу, щоб кожен, хто не приносить 
жертви великим богам, погано загинув?». Хлопець промовив: 
«Дух Ісуса Христа в мені перебуває, і через те не приношу жер-
тви вашим богам». Суддя запитав: «Чи ти не бачиш катівського 
знаряддя, що лежить навколо тебе?». Святий сказав: «А ти хіба 
не бачиш Божих ангелів, які мене укріплюють?». Тоді намісник 
промовив: «Дай мені свої книги, хай зрозумію їхню силу». Тимотей 
відповів: «Не дам їх тобі, бо коли читаю книги про Бога, стоять 
навколо мене Божі ангели. Не принесу жертви ані книг не покажу 
поганам, бо я — християнин!». Тоді Аріян наказав розпалити два 
гострі жезли і вкласти їх у вуха Тимотею. Коли слуги це зробили, 
від великого болю мученикові витекли очі. Він сказав: «Очі мого 
тіла, які бачили багато негідного, сьогодні осліплені, але спасенні 
очі Господа мого Ісуса Христа просвітлюють мою душу». Почувши 
це, намісник наказав ззаду зв’язати руки святого, вкласти в його 
уста між зуби дерево і повісити вниз головою, прив’язавши до шиї 
важкий камінь. Коли слуги почали виконувати наказ, Тимотей 
промовив: «Є Бог на небі, сильний визволити мене від цих мук». 
І дуже важка була ця мука для хлопця, але Христа не відрікся.

Потім слуги радили намісникові, щоб прикликав молоду дру-
жину Тимотея Мавру, з якою він одружився 20 днів тому, щоб 
вона вмовила його поклонитись богам. Аріян зразу послухав 
поради і звелів привести її. Коли вона прийшла, сказав до неї: 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 3 (16) травня.
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«Жалію тебе, Мавро, бо ти така молода, а вже стаєш вдовою. 
Наказую тобі: приберися прикрасами, заплети своє волосся, 
одягнися в гарний одяг і йди до свого чоловіка та переконай його 
зректися Христа й принести жертву богам, щоб ти справді не 
стала вдовою в такій юності. І якщо переконаєш його, отримаєш 
багато дарів, золота і срібла». Мавра, через те, що не була ревною 
християнкою, зразу зробила, як їй наказав намісник. Одягнула 
прикраси і пішла до свого чоловіка. Просила його, щоб виконав 
імператорський наказ і визволив себе від муки. Але Тимотей не 
міг говорити, бо мав між зубами дерево. Тоді Мавра попросила 
Аріяна, щоб наказав витягнути дерево. Той відразу це зробив.

Тимотей звернувся до неї: «Чи ти християнка, чи поганка, 
Мавро? Хіба належиться так говорити людині, вихованій у свя-
тій вірі? Замість того, щоб укріпити мене в муках, ти мене від 
них відраджуєш. Чи маю заради минущого щастя втратити 
вічне блаженство? Чи маю кинутися у вічну муку, щоб 
уникнути тимчасової?». Мавра немов би прокинулась з хвиле-
вої слабкості і підійшла ближче до мученика. Він, почувши запах 
її одягу, закричав: «Де мій батько, священник Піколпос?!». Батько 
стояв недалеко серед людей і зразу підійшов. Тимотей сказав 
йому: «Прошу тебе, отче, зроби мені добро. Візьми полотно й 
обгорни моє лице, щоб я не вдихав шкідливі для душі пахощі, що 
виходять з жіночого одягу. Бо ті смертні пахощі тягнуть людей 
в загибель і готують для них вічне пекло. Той запах — супутник 
диявола, ворожий святим та мерзенний праведним». Чуючи це, 
Мавра промовила: «Тимотею, чому так мене принижуєш, чи 
я тебе чим образила?». Святий відповів: «Мавро, коли я бачив 
душевними очима, як ти виходила з дому, то узрів диявола, що 
йшов праворуч від тебе та мав у руці ключ, яким обертав твоє 
серце назад до світу». Дівчина сказала: «Тимотею, я тільки тебе 
шукаю. Коли ж настане неділя, хто буде читати твої книги?». 
Тимотей відповів: «Залиши тимчасове життя цього світу і йди 
разом зі мною на прекрасний подвиг. За нього приймемо від Ісуса 
Христа вінець, і Він простить нам всі кари за наші гріхи, 
коли добровільно помремо за Нього». Тоді Мавра промовила: 
«Коли я йшла до тебе, моє серце було сповнене світом і при-
страстями, але коли ти почав до мене говорити, то Дух Божий 
увійшов в мене. Знай, що я від цієї хвилі також бажаю померти 
за Христа». Тимотей сказав: «Якщо говориш правду, іди і викрий 
намісника в його нечесті». Мавра відповіла: «Переживаю, що 
злякаюся, побачивши багато мук, і не зможу їх перенести, бо 
маю тільки 17 років». Тимотей промовив до неї: «Покладайся 
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на Господа нашого, Ісуса Христа, і муки будуть для тебе 
легкими». Сказавши це, він почав молитись за Мавру та просити 
в Бога, щоб дав їй відвагу та мужність.

Тоді Мавра, ведена Святим Духом, пішла до намісника і сказа-
ла: «Ти обіцяв дати мені срібло і золото та хотів тим вбити мою 
душу. Але своїми спокусами не здолаєш мене, бо я готова віддати 
своє життя за Ісуса Христа». Намісник промовив до неї: «Чи й ти 
вибрала смерть понад життя? Роздивись і побачиш, що цими гір-
кими муками позбавиш себе солодкого життя». Мавра відповіла: 
«Я відреклася всієї насолоди цього марнотного світу і маю тіль-
ки одного Ісуса Христа. На Нього уповаю і не боюся твоїх мук».

Чуючи це, Аріян розгнівався і наказав вирвати все волосся 
на голові Маври. Коли слуги це зробили, дівчина сказала: «Тепер 
знаю — Ісус Христос простив мені мій гріх, що послухала твоєї 
диявольської поради і прикрасила своє волосся, щоб відвернути 
від Бога мого чоловіка. Добре ти зробив, Аріяне, що вирвав його, 
бо коли воно вирвалося з голови, тоді відірвався від мене великий 
гріх, і вже більше не буду своїм волоссям спокушати чоловіків». 
Від цих слів намісник ще більше розізлився і наказав відрубати 
мучениці всі пальці рук. Коли це зробили, свята сказала: «І в цьо-
му робиш мені добре, бо забрав мої пальці, якими я накладала 
на себе спокусливі прикраси. Ти не знаєш, що чиниш мені, бо 
ось другий гріх мій забрав від мене, відтявши мої пальці. Тому з 
веселістю стою перед тобою, готова на всі муки».

Тоді батько Тимотея, що стояв серед людей близько Маври, 
запитав її: «Моя дочко, як ти перетерпіла відтинання своїх паль-
ців?». Дівчина відповіла: «Чи бачив ти, батьку, як чоловік у го-
роді з мокрої землі вириває з коренем зілля? Так і я дивилася на 
відтинання та викидання своїх пальців і не чула болю». Після 
цього Аріян наказав розпалити великий казан з водою, нагріти 
його та кинути в нього св. Мавру. Коли казан закипів, кинули 
у нього дівчину, і вона стояла серед нього зовсім неушкоджена. 
Тоді сказала до намісника: «Знову дякую тобі, що звелів мені 
омитися й очиститися від моїх гріхів, зроблених у світі. Проте 
ти зашвидко вкинув мене у цей казан, він не дуже нагрітий, бо 
вода в ньому зовсім холодна, і навіть тепла не відчуваю, як і 
попередніх мук не чула». Аріян дуже розгнівався та почав дума-
ти, що воїни, шкодуючи дівчину, вилили окріп і налили в казан 
холодної води. Він зразу зіскочив з престолу, підбіг до казана 
й просив, щоб дівчина вилила трохи води йому на руку. Тоді 
Мавра, сміючись з намісника, вилила йому окріп із казана на 
руки. Його руки зразу ошпарились, він сильно закричав від болю 
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та вигукнув: «Благословен Господь, Бог Маврин, і нема іншого, 
окрім Нього!». Намісник був настільки здивований, що наказав 
відпустити дівчину. Але швидше, ніж її відпущено, диявол знову 
підбурив його. Він прикликав Мавру та сказав: «Перестань, Мав-
ро, покладати надію на Христа і швидко принеси жертву богам». 
Свята відповіла: «Не принесу жертви ідолам, бо маю Господа, 
який мене захищає». Тоді Аріян промовив: «Наповню твої уста 
гарячим вугіллям, якщо не принесеш жертви». Мавра сказала: 
«Не розумієш, що робиш у твоєму безумстві. Бо коли наповниш 
мої уста гарячим вугіллям, то тим я обмиюся і позбудуся кари 
за гріхи, які зробила своїм язиком і устами». Чуючи ці слова, 
намісник наказав принести лампаду, повну сірки та смоли, щоб 
обпалювати мученицю. Коли почали її обпікати, вона сказала: 
«Ти не спокусив мене до відпаду від мого Господа, Ісуса Христа, 
першими муками, то думаєш настрашити мене цією нещасною 
лампадою? Хіба не більший і страшніший був киплячий казан, у 
який я була ціла вкинена і не пошкодилася? Ти сам мені свідок, 
бо ошпарив свої руки, а я нітрохи не пошкодилася. І чи маю бо-
ятися одної цієї лампади? Вона є для мене, наче ранкова роса, 
що сходить з неба на землю».

Аріян, переможений такими відповідями Маври, був дуже 
печальний і не знав, які ще придумати муки. Тоді він наказав 
обох, Тимотея і Мавру, розп’ясти на хрестах, поставивши їх 
один навпроти одного. Коли воїни вели святих на розп’яття, 
підбігла до них мати Маври. Вона вхопила доньку і сказала: 
«Донько, чи так покидаєш свою матір, що тебе шукає? Хто 
буде носити твої прикраси, срібло, золото, і коштовний одяг 
кому залишиться, якщо ти помреш?». Свята відповіла: «Золото 
й срібло загине, одяг поїдять молі, краса молодого лиця від часу 
постаріє та зів’яне, а вінець Ісуса Христа — нетлінний навіки». 
Мати не могла нічого відповісти, а Мавра вирвалась з її рук та 
пішла до хреста. Тоді воїни розіп’яли мучеників, поставивши 
хрести один навпроти одного. Так перебували святі на хрестах 
9 днів і 9 ночей, підбадьорюючись до молитви та витривалості. 
На хресті Мавра бачила видіння, яке розповіла Тимотею: «Став 
переді мною чоловік, в якого лице сяяло, наче сонце. Він вивів 
мене на небо і показав мені застелений престол, білий одяг, 
який на ньому лежав, і гарний вінець. Я дивувалась тій красі і 
запитала: “Чиє це, Господи?”. Він відповів мені: “Це винагорода за 
твої страждання. Тобі приготований цей престол, одяг і вінець”. 
Тоді вивів мене трохи вище й показав другий престол, також 
застелений, і білий одяг та вінець. Я знову запитала: “А це чиє, 
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Господи?”. Він сказав: “Чоловіка твого Тимотея”. І я ще раз його 
запитала: “Чому на відстані престоли один від одного?”. Він 
відповів: “Велика різниця між тобою і твоїм чоловіком. Хіба не 
знаєш, що його переконуванням ти прийняла мучеництво і він 
є причиною твого вінця? Тому сьогодні повернися у своє тіло, а 
зранку, о шостій годині, прийдуть Божі ангели взяти ваші душі 
й вознести на небо. Проте чувайте, щоб до того часу ворог вас 
не спокусив». Мавра розповіла це видіння, і вони обоє втішились 
і молились. Коли настав дев’ятий день і прийшла шоста година, 
зійшли ангели та взяли душі мучеників й віднесли їх на небо. Так 
286 року закінчили своє життя святі Тимотей і Мавра.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ МАРИН,
МАРТА, АВДИФАКС ТА АВАКУМ1

За часів римського царя Клавдія ІІ (268–270) прийшов до Риму 
з Персії чоловік один, благородний і багатий, християнського 
благочестя, на ім’я Марин, із жінкою своєю Мартою і з двома 
синами, Авдифаксом і Авакумом. Бажали поклонитися гробам 
святих апостолів й інших святих. I почали в Римі відвідувати хри-
стиян, яких тримали в ув’язненні, і ховати тіла убитих за Христа.

Проте одного дня і їх ув’язнили та поставили перед царем. Цар 
спитав св. Марина і тих, що з ним: «Звідки ви?». Відповіли святі: 
«Із Персії». Сказав цар: «Чому, покинувши свою батьківщину, 
сюди прийшли?». Відповіли святі: «Забажали поклонитися Богу 
при гробах святих апостолів і біля них віддати молитви наші 
Господеві». Сказав цар: «Звідки маєте золото і срібло? Чув-бо, 
що ви багаті». Відповів св. Марин: «Із маєтків наших, яких ми 
в Персії мали пребагато. I продали ми їх, роздали тим, що не 
мали, і, що залишилося, сюди із собою принесли, не для себе, але 
щоб послужити святим. I тому, що в Персії багаті були, із цього 
можеш зрозуміти, що ми благородні. Батько мій Маромей — 
перший після царя в Персії був. Ця ж дружина моя — донька 
Кусинита, славного в Персії князя». Сказав цар: «Чому, покинув-
ши батьківських богів, яких у Персії шанують, прийшли сюди 
шукати мертвих людей?». Відповів Марин: «Ми — раби Христові, 
прийшли поклонитися святим апостолам, чиї безсмертні душі 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 6 (19) липня.
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живуть із Богом, щоб вони були нашими заступниками перед 
Христом, Богом нашим». Спитав цар: «Де золото і срібло, що 
ви з Персії принесли?». Відповів св. Марин: «Віддали його Богові, 
бо нам те на час дав». Розгнівався цар, віддав їх намісникові 
своєму, на ім’я Мускіян, кажучи: «Якщо не принесуть жертви 
богам, всілякими муками страть їх». Той же, взявши їх, сів на 
судищі в капищі Теллури1, богині їхньої, і поставив святих на 
допит. Поклав перед ними все знаряддя катування і погрожував 
їм лютими муками, примушуючи до ідолопоклоніння. Коли ж не 
скорилися його волі, почав їх мучити. Спершу св. Марина, на 
землі простягненого, палицями бити звелів довго. Той же, битий, 
нічого не кричав, окрім: «Слава Тобі, Господи Ісусе Христе!».

Тоді Авдифакса й Авакума також били палицями. Свята ж 
мати Марта, дивлячись на страждання дітей своїх, підбадьо-
рювала їх материнським словом, щоб мужньо терпіли Христа 
ради, який задля них більші страждання витерпів. Після того 
повішених на катівні цих трьох мучеників — батька із синами — 
звелів кігтями залізними обдирати і вогнем обпалювати. Вони ж 
зі світлим лицем взивали: «Дякуємо Тобі, Христе, Боже наш, 
що сподобив нас терпіти це за Ім’я Твоє». Після того, зняв-
ши їх із катівні, звелів їм відтяти руки. Марта ж, збираючи їхню 
кров на полотно, в серці радісно дякувала Богові за їх подвиг.

Тоді кат, руки їхні на шиї їм повісивши, звелів водити святих 
по цілому римському граді. Коли водили святих, проголошувач 
вигукував: «Не ображайте богів, за це-бо ви покарані!». Мучени-
ки заперечували, кажучи: «Вони не боги, а біси, що мають вас 
погубити із царем вашим!».

Після такого страждання вивели святих мучеників за місто 
на місце, що називалося Німфа Катавассі. Святому Маринові з 
Авдифаксом і Авакумом мечем відтяли голови, а св. Марту в ріці 
утопили. Душі ж їхні у славі перейшли до вічної радості.

1 Богиню Теллуру також називають Терра або Терра Матер (тобто 
«Матір-Земля»). Тепер вона широко відома під назвою Пачамама. 
Святі мученики радикально відмовилися принести жертву цьому 
огидному ідолу. У перші століття мученики проливали свою кров 
за Христа у Ватикані. У 2019 році псевдопапа Франциск Бергольйо 
публічно вшановував та інтронізував демона Пачамаму в головному 
храмі Католицької Церкви. Це було не лише осквернення цього храму, 
але й осквернення всієї Церкви. Таким чином псевдопапа вчинив 
більший злочин, ніж поганські імператори в перші три століття. Хто 
і коли відпокутує цей до неба волаючий злочин?
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СВЯТІ КИРИЛО І МЕТОДІЙ, АПОСТОЛИ СЛОВ’ЯН
(за Східним календарем їхню пам’ять вшановуємо 

11 травня, а за Західним — 5 липня)

СВЯТИЙ ЯН МІЛІЧ З КРОМ’ЄРЖІЖА1

Початок третього ти-
сячоліття — це час, коли 
потрібно замислитися 
над пророцтвом Свято-
го Письма, що говорить 
про прихід антихриста. 
На цю втілену концен-
трацію духа зла вказав 
і Празький проповідник 
покаяння Ян Міліч з 
Кром’єржіжа. Брат папи 
Урбана V, албанський 
кардинал, сказав про Міліча: «Хоча мій покійний брат, папа, 
сіяє чудесами, цього Міліча слід канонізувати перед ним».

День 6 липня, коли вшановуємо пам’ять Яна Міліча, також пов’я-
заний з мученицькою смертю іншого чеського проповідника по-
каяння — Яна Гуса.

Чеська історія має багато своїх героїв. Під час правління чесь-
кого короля та імператора Римської Імперії Карла IV, в Чеському 
королівстві діяв Божий слуга і пророк Ян. Він не боявся говорити 
правду, навіть якщо вона була для багатьох неприємною. Він 
не боявся йти проти течії! Божі слова ожили в його устах, щоб 

1 Його пам’ять вшановуємо за Західним календарем 6 липня.
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протистояти гнітючому стану суспільства і Церкви. Більше того, 
він викривав ними і самого імператора.

Міліч народився в Кром’єржіжі близько 1320 року. Відвіду-
вав катедральну школу в Оломоуці. Потім з Моравії переїхав до 
Праги — столиці Чеського королівства і всієї тодішньої Європи. 
Він здобув високе становище при дворі самого імператора, су-
проводжував його і в деяких його подорожах по імперії.

Під час правління імператора Карла IV Прага розрослася до 
небаченої краси. Церква, яка пишалася красивими будівлями, на 
перший погляд, була у відмінному стані. Однак стан всередині 
Церкви був набагато гіршим. Не могло бути й мови про те, щоб 
священство було прикладом для народу, а тим більше монаші 
ордени, що погрузли в розкошах. Церковні посади, які приносили 
немалі прибутки, можна було купити.

Міліч був не тільки імператорським урядовцем, але й високим 
церковним прелатом. Як архидиякон він здійснював нагляд над 
священством. Зі своєї посади він набагато гостріше, ніж інші, 
бачив священничу користолюбність, егоїзм і гордість. У його серці 
зродилася болісна тривога, яка не давала йому спокою: «Чи ж і 
я не живу інакше, ніж хоче Ісус Христос?». Тоді він наважився 
на радикальну зміну життя. У 1363 році зрікся усіх посад і при-
буткових доходів, та відійшов на самоту, де на молитві пережив 
внутрішнє навернення і укорінення в Христі. Тут він також от-
римав пророцького духа. Майже за рік він повернувся до Праги 
як проповідник покаяння, будучи переконаним, що для хворої 
Церкви існує єдиний лік: живе Боже слово.

Міліч регулярно проповідував у храмі св. Егідія, який був пе-
реповнений людом. Бідні і багаті, чоловіки і жінки ходили слухати 
цього «проповідника вогненних слів».

Ось що пише про нього його життєписець: «Міліч мав без-
межну любов і глибоке милосердя до всіх людей. Навіть любив 
своїх ворогів і гонителів. Кожен, хто говорив з ним або працював, 
буквально черпав від нього любов і доброту духа. Ніхто від нього 
не відходив без розради. Винятком були тільки люди, опановані 
духом антихриста. У всьому цей чоловік проявлявся так, як 
другий Ілля.

Міліч з завзятістю працював над спасінням душ. Він постійно 
картав, просив і всіляко закликав, вчасно чи невчасно, так що 
багато людей засоромилися і відвернулися від своїх жахливих 
вчинків. Не давав собі спочинку: вислуховував сповіді, відвідував 
хворих, потішав засмучених, навертав грішників. Людям давав 
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практичні вказівки про те, як віддатися Богу в особистій мо-
литві. На свята мав і кілька проповідей. Проповідував не тільки 
чеською, а й німецькою і латинською. Щодня, без винятку, завжди 
мав принаймні одну проповідь. Його проповіді підбадьорювали і по-
тішали, але також і гостро звинувачували та перестерігали від 
загибелі. Його послання було настільки радикальним і сильним, 
що змінювало життя багатьох. Молоді священники і студенти 
почали з запалом збиратися навколо Міліча. Утворилось коло 
його вірних учнів.

Цей священник палав, як Ілля, великою ревністю за Ісусів 
закон і Його правду. Безперервно і без втоми він боровся з безліч-
чю лжепророків, монахів, священників і гордих вчених. Мужньо 
картав найвищих прелатів, архиєпископів і єпископів за те, в 
чому вони явно помилялися. Заради правди він майже щодня 
опинявся у смертельній небезпеці».

«Якщо б Міліч не прийшов, — свідчить життєписець, — безза-
коння досягло б своїм криком аж до неба і спричинило б Содом. 
Усі б загинули, як Гомора. Але він повернув Содому попередню гід-
ність. З Вавилону, Прага в духовному сенсі стала Єрусалимом».

Район Праги під назвою «Венеція» був осередком празьких 
повій. Звідти поширювалась хвороба та інфекція — фізична і 
моральна. Проти цього явища ніхто не міг нічого зробити. Однак 
і цього місця досягло слово, проповідуване Мілічем. За короткий 
час навернулося до покаяння понад 200 відомих повій. Також ба-
гато грішників покаялися і змінили своє життя. Власниця найбіль-
шого дому розпусти залишила гріховне ремесло і подарувала свій 
будинок Мілічу. Він наказав розвалити будинок і на цьому місці 
побудувати необхідні будівлі, які назвав «Новим Єрусалимом».

Життєписець продовжує:
«Сам Міліч, сповнений милосердя Господнього, опікувався тут 

розкаяними жінками, як люблячий батько. Дбав про їхнє пере-
виховання. Скільки сліз і турбот це йому коштувало, щоб вони 
вдруге не впали! ...Хоча сам не мав абсолютно нічого, бо заради 
Христа все залишив, все ж забезпечував їх усім необхідним. Він 
навіть продав і ті кілька книг, які йому служили для проповідей. 
Коли і ті гроші витратив, то жебрав і випрошував у багатих 
людей — що не обходилося без важких образ і відкинення».

Атмосферу «Нового Єрусалиму» сучасник описує так: «Хто 
прийшов туди, бачив і чув все, що там діялось і говорилось: усі 
наче б пророкували, як свідчить Павло про християн в Коринті. 
Такий відвідувач славив Господа і визнавав, що Бог насправді є між 
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ними. І або сам приєднався до цієї духовної єдності, або відходячи, 
плакав над собою, а їх благословляв».

Міліча все більше і більше болів моральний занепад, який він 
бачив у Церкві. Він відкрито картав тих, які його спричиняли. 
Постійно, знову і знову, він протистояв темній постаті, перед 
якою апостоли перестерігали ще перших християн. На питан-
ня: «Хто є антихрист?», Міліч відповів: «Антихристів є багато. 
Хто зраджує і відрікається Христа — це антихрист» — «А чим 
Його зраджує?» — «Коли мовчить на знищення Божої правди та 
Божих законів, і не наважується виступити проти злочинів».

Під час однієї зі своїх проповідей, він по-пророчому підняв 
руку і вказав на імператора Карла IV, кажучи: «Ти — цей великий 
антихрист!». Тоді за публічну образу володаря потрапив у в’яз-
ницю. Однак імператор цінував Міліча. Невдовзі його випустили 
на волю. Цю шокову терапію застосував і пророк Натан щодо 
святого царя Давида. Імператор дійсно піддавався великому і 
підступному тиску духа антихриста, а ця гірка правда привела 
його до покаяння.

У 1367 році Міліч поїхав привітати папу, який мав поверну-
тися до Риму з французького Авіньйона. Ще перед поверненням 
папи, Міліч наказав повісити на двері храму св. Петра таблицю 
з повідомленням, коли він буде проповідувати про антихриста. 
Це повідомлення не вислизнуло з-під уваги суду інквізиції. Міліча 
заарештували і потягли до в’язниці. Після приїзду папи Урбана V 
до Риму його звільнили. У Римі з найвищого місця він проповідував 
єпископам і прелатам, що антихрист вже прийшов. Він сказав 
їм, що вони самі є членами антихриста, бо своїми ділами про-
тивляться Ісусу Христу.

Міліч запропонував папі проект реформи Церкви — закликав 
його скликати Вселенський Собор. Тут мали б прийняти рішення 
про те, щоб посилати помазаних Святим Духом проповідників- 
євангелистів до всього світу. Вони б підготували Боже військо 
до боротьби проти антихриста. Також приготували б Христову 
наречену до другого приходу Спасителя. Папа погодився з Мі-
лічем, але до реалізації цього не дійшло.

Коли святий проповідник повернувся до Праги, нічого добро-
го його тут не очікувало. Його критика ситуації в Церкві та 
грішного життя священників обурила празьке священство до 
такої міри, що проти нього написали гостру скаргу. Однак 
архиєпископ Праги махнув на це рукою, знаючи, що йдеться 
про очорнювання і помсту.
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«Новий Єрусалим» на землі викликав опір і жах царства тем-
ряви. Багато священників, а особливо монахів жебручих орденів, 
відчували загрозу від діяльності Міліча, адже він картав їх за 
зловживання, а крім того прихилив до себе багато слухачів, з 
яких вони мали непоганий дохід. Тому вони вигадували багато 
брехливих звинувачень на Міліча, обмовляли його і оскаржували 
навіть в Папській курії та перед інквізицією.

Хоча Міліч зробив в Празі багато добрих діл, все ж не одержав 
від празьких співхристиян нічого іншого, лиш незліченні образи і 
безперервне переслідування, а на кінець вигнання. Оскаржувачі 
звернулися безпосередньо до папи, який в той час знову пере-
бував у Авіньйоні. Невдовзі Міліч знову стоїть перед папою, на 
цей раз в Авіньйоні. Його найбільший противник — чех Клонкот, 
папський пенітенціар в Авіньйоні, — старанно працював над 
тим, щоб спалити Міліча. Проповіднику надали право виступити 
перед папою на свій захист і його знову оправдали. А Клонкот 
раптово захворів. Хоч Міліч за нього гаряче молився, він все ж 
помер. Достовірні свідки розповідають: Міліч ніколи не молився 
так наполегливо і так багато, як за Клонкота і за своїх ворогів, 
яким пробачив з усього серця. Його молитву можна порівняти з 
тим, що говорить Святе Письмо: «Святий Дух заступається за нас 
стогонами невимовними» (Рим. 8, 26). Так Міліч морально переміг 
і очистив своє ім’я. Однак був дуже вичерпаний і помер в Авінь-
йоні 29 червня 1374 року як вигнанець.

Монахи, священники та інші церковні достойники, хоча й не 
знайшли в ньому жодної провини, навіть після смерті ненавиділи 
його. Їх злоба обернулась проти «Нового Єрусалиму». Не пройшло 
багато часу, як з ним покінчили.

Невдовзі після смерті Міліча були написані його дві біогра-
фії. Обидві свідчать про пошану і популярність, які мав Міліч. 
Пророк Ян Міліч наполегливо попереджав про антихриста. Він, 
разом з ап. Павлом, міг сказати: «Наслідуйте мене, як я Христа» 
(1 Кор. 11, 1). Хто хоче сьогодні наслідувати пророка Яна, пови-
нен виступити проти духа антихриста. Бути сьогодні пророком 
означає бути мучеником — свідком Христовим. Не можна 
мати одночасно Духа Христа і духа антихриста. Багато церков-
них ієрархів зрадили живого Бога і є в полоні духа Вавилону, бо 
проповідують єресі та чинять синкретизм з поганством.

Хто сьогодні є антихристом?
Той, хто мовчить і підтримує прийняття духа антихриста в 

Церкві.
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Той, хто мовчить і підтримує гендер-божевілля, яке стверджує, 
що чоловік може стати жінкою.

Той, хто мовчить і підтримує гомосексуалізм, який знищує всі 
моральні і християнські цінності.

Той, хто мовчить і підтримує викрадання дітей у батьків юве-
нальною юстицією.

Той, хто мовчить на глобалізаційну вакцинацію і підтримує 
заплановану редукцію — автогеноцид людства.

Прикладом святців, тобто зразком до наслідування, були святі 
мученики-герої, які не зрадили Христа і заради Божих законів 
йшли аж на смерть. У Старому Завіті для нас є прикладом Божий 
борець Юда Маккавей і мати сімох синів-мучеників. У перші 
століття було десятки тисяч мучеників.

Тепер ми живемо на початку третього тисячоліття. У всіх ко-
лишніх християнських народах прогресує масове відступництво 
від спасительної віри і Божих законів. Основним винуватцем є 
відпала ієрархія, яка відкрила двері єресям і антихристу.

Сьогодні для обнови Церкви повинні виступити сміливі 
пророки, які будуть свідчити про Христа навіть ціною переслі-
дувань і мученицької смерті. Хто сьогодні хоче врятувати життя, 
той його втратить, а хто втратить його заради Христа і Євангелія, 
той його спасе (Мк. 8, 34).

Нехай святий пророк Ян Міліч через своє заступництво пробу-
дить ціле покоління пророків, які готові заради Христа і Божих за-
конів пожертвувати навіть своїм життям, як мученики. Нехай же 
Дух Божий, Дух пророцький, зійде на усі християнські народи!
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СВЯТИЙ ЕПІФАНІЙ,
АРХИЄПИСКОП САЛАМІНСЬКИЙ

Святий Епіфаній, ім’я якого 
означає «явлений», народився 
310 року у бідній єврейській 
сім’ї поблизу міста Єлевтеропо-
ля1 у Фінікії. Його батьки були 
землеробами, і мали крім нього 
ще одну дочку Калітропію. Коли 
хлопцеві виповнилось 10 років, 
помер його батько. Мати піклу-
валась про дітей, як тільки мог-
ла. Одного разу нещасна вдова, 
не маючи чим прогодувати ді-
тей, послала сина у місто про-
дати дике ослятко. По дорозі 
він зустрів чоловіка, який хотів 
купити осла. Однак Епіфаній 
сказав відкрито: «Тварина не 
навчена. Моя мати через нужду звеліла мені продати її. Проте 
я боюся Божого покарання, бо знаю, що гріхом є шкодити ближ-
ньому задля своїх прибутків. Через те не хочу його тобі прода-
вати». Купець здивувався розуму та добрій вдачі юнака і дав 
йому 3 золоті монети, щоб купив необхідне для своїх домашніх.

За деякий час вдову відвідав один знайомий багатий законов-
читель Трифон. Побачивши велику убогість, у якій сім’я жила, він 
сказав, що прийме Епіфанія до себе за сина, а матір з дочкою 
годуватиме зі свого дому. Так і сталось. Трифон навчав юнака 

1 Сьогодні село Бет Джибрин, 90 км на південний захід від Єрусалиму.
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єврейських книг, і з часом настільки його полюбив, що хотів 
видати за нього свою єдину доньку. Проте, з волі Всевишнього, 
вона скоро померла. Через деякий час спочив і законовчитель, 
а Епіфаній став спадкоємцем усього його майна.

Якось він вибрався у село, з якого походив. Божим прови-
дінням зустрів по дорозі монаха на ім’я Лукіян. Один жебрак 
приступив до ченця, просячи милостині. Той, не маючи нічого, 
скинув зі себе рясу й подав нужденному. Тут Епіфаній побачив 
ангела, який одягнув Лукіяна у прекрасний білий одяг. Впавши 
перед монахом на коліна, молодий єврей Епіфаній просив, щоб 
той навчив його Христової віри. Побожний брат цілий тиждень 
звіщав Епіфанію та його сестрі Євангеліє. Незабаром вони при-
йняли хрещення. Тоді Епіфаній сказав сестрі, що хотів би стати 
монахом. Калітропія відповіла: «Якщо ти хочеш, то і я хочу. Що 
ти зробиш, те і я зроблю». Тоді вона приєдналась до гуртка бо-
гупосвячених дівиць, а Епіфаній, роздавши все майно, вступив 
до обителі, яку заснував монах Лукіян. Мав він тоді 26 років.

Преподобний ревно змагався за спасіння своєї душі, помира-
ючи своїм пристрастям та власній волі. Він говорив: «Бог дає нам 
Небесне Царство тільки тоді, коли ми працюємо; а все, що ми 
робимо, не може порівнятися з тим вінцем, що його намагаємося 
здобути». За таку любов до Господа він удостоївся отримати від 
Нього багато надзвичайних ласк, у тому числі й дар чудотворен-
ня. Його молитвами зцілялись недужі, злі духи втікали, мертві 
воскресали. Люті звірі, що вбивали людей, бачачи святого, враз 
умирали. У час посухи небо відкривалось і давало дощ. Такі й по-
дібні знамення діялись посередництвом цього угодника Божого.

Коли слава про Епіфанія рознеслась повсюди, він вирушив 
у пустелю, щоб на самоті без перешкод перебувати в єдності з 
Ісусом. Там він навернув одного сарацина, якого у хрещенні 
назвали Іваном. Згодом він став вірним учнем блаженного, був 
при ньому аж до його смерті і записав багато подій з життя 
свого наставника.

Одного разу по дорозі до своєї келії Епіфаній зустрів бісну-
ватого юнака. Святий силою Божого Імені прогнав лукавого. 
Виходячи, демон закричав: «Ти мене вигнав з цієї оселі, де я жив 
20 років. За те я змушу тебе податись у Персію до тамтеш-
нього царя!». Після того біс вселився у дочку перського прави-
теля і почав кричати, вимагаючи, щоб прибув туди Епіфаній з 
Фінікії. Нещасний володар послав у ці сторони слуг, проте вони 
не знайшли старця. Тоді нечистий дух сказав, що святий пе-
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ребуває у пустині, званій Спанидріон. Цар негайно відправив 
туди посланців, а ті врешті знайшли Епіфанія. Той, почувши, що 
сталось, пішов з ними. Помолившись за дівчину, ознаменував 
її хрестом, і вона відразу звільнилась від демонського рабства. 
Цар, сповнений радості, поклонився старцю, а головний жрець, 
бачивши, якою великою владою наділений Епіфаній, звернувся 
до нього: «О любий волхве, що прийшов сюди для виправлен-
ня нашого учення, залишайся тут з нами та навчай нас, і всі 
перські чаклуни слухатимуть тебе». Епіфаній гнівно відповів: 
«Вороже істини, хай загородяться твої брехливі уста, що мене, 
раба Господа Ісуса Христа, називають волхвом!». Тої ж миті 
жрець онімів, і всіх присутніх охопив жах. Жрець впав у ноги 
святому й жестами просив про зцілення. Заступництвом бла-
женного Всемогутній Бог знову дарував йому мову. Правитель 
звелів дати преподобному багато золота, срібла та коштовного 
каміння. Але він нічого з того не взяв і сказав: «Не потребую 
цього тимчасового, бо сподіваюся на краще, вічне багатство в 
майбутньому житті, яке Христос, наш Господь, обіцяв нам. 
Ти май своє для себе, бо любиш це і заради цього втрачаєш свою 
душу, адже ти — грошолюбець і грабуєш чуже». Десять днів 
перебував Епіфаній з учнем на царському дворі, безнастанно 
переконуючи володаря навернутися до правдивої віри. Однак 
нічого не досягнув, бо його серце було закам’янілим. Коли пре-
подобний збирався відійти, цар пропонував йому сторожу, щоб 
супроводжувала його. Епіфаній відмовився, кажучи: «Маю Бога, 
що береже мене, та Його воїнів — святих ангелів». Відпускаючи 
старця, правитель мовив: «Іди з миром, Епіфанію, славо греків, 
згадуй і нас, що в Персії». Тоді святий вернувся у пустиню.

Невдовзі до преподобного прилучилось близько 50 мужів, які 
бажали його наслідувати. Так постав на тому місці монастир. 
Один з братів був сином начальника Риму на ім’я Каліст, який 
став монахом таким чином. В юному віці він був біснуватий. 
Якось побачив у видінні Епіфанія, який казав йому: «Калісте, 
чи хочеш, щоб я з тебе вигнав нечистого духа?». Юнак відповів: 
«Хто ти, пане мій, що можеш відігнати від мене того ката?». 
«Я — Епіфаній, що живу у Фінікії, в монастирі, який називається 
Спанидріон, — відповів старець. — Якщо вижену з тебе демона, 
то чи прийдеш до мене й будеш жити зі мною у моїй обителі?». 
Хлопець сказав: «Зроби це, і зразу прийду до тебе». Тоді блажен-
ний промовив: «Дивись, дитино, щоб ти не переступив твоєї 
обітниці». Каліст, отямившись, відчув себе вільним від дияволь-
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ського мучення і сповістив про те батькам. З того дня він вже не 
терпів ніякого зла від бісівської сили. Через 3 місяці юнак сказав 
до батьків: «Пустіть мене шукати блаженного Епіфанія, щоб я 
перебував у нього. Адже боюся, щоб не повернувся до мене диявол, 
якщо не дотримаю свого слова, яке дав рабу Божому». Батьки 
негайно відпустили сина, давши йому багато дарів. Каліст від-
дав золото на потреби монастиря та прийняв монаший постриг.

Епіфаній був не лише освіченим, але й дуже мудрим. Він 
володів грецькою, латинською, сирійською, єгипетською та єв-
рейською мовами, але головне — мав від Бога дар глибокого 
розуміння і тлумачення Святого Письма. Один філософ-поганин 
хотів випробувати мудрість преподобного. Довго він з ним спе-
речався, чия віра правдива. Поступово йому відкривались очі, 
однак повністю переконався аж тоді, коли через святого сталось 
чудо. До старця привели біснуватого. Блаженний звернувся до 
мудреця: «Приклич своїх богів та вижени з цього чоловіка злого 
духа, і я повірю в їхню силу. Якщо ні, то я Ім’ям Ісуса Христа 
прожену біса, а тоді ти стань християнином». Філософ, не ма-
ючи що сказати, мовчав. Епіфаній, помолившись, звільнив бі-
долашного. Поганин, бачивши це, просив хрещення. Пізніше 
він вступив у монастир, був висвячений на священника, а після 
того став ігуменом братії.

Іншого разу прийшов до Епіфанія філософ Євдемон зі своїм 
сином, який не бачив на одне око. Святий запитав мудреця: 
«Чому не подбаєш, аби він мав і друге око зряче?». Поганин бай-
дужо відповів: «Якби мій син був один на землі, що сліпий на одне 
око, то годилося б турбуватися про те». Епіфаній сказав: «Євде-
моне, Бог є посеред нас, тому ці мої слова не прийми за жарт. 
Дай мені хлопця. Я помолюся за його одужання, і ти побачиш 
Божу славу». Взявши юнака, Епіфаній гаряче візвав до Бога, щоб 
благоволив відкрити йому сліпе око. І сталось чудо — хлопець 
прозрів. Вражений Євдемон повірив у Христа і охрестився зі 
всім своїм домом.

Тим часом щораз більше людей приходило до старця. Через 
те був він дуже втомлений, тому покинув обитель і замешкав у 
Єгипті. Там святий привів багатьох язичників та єретиків до 
Христової віри. Опісля преподобний знову повернувся до свого 
монастиря. Недовго проживши там, вирушив на Кіпр, щоб від-
відати свого знайомого, отця Іларіона. Отець прорік Епіфанію, 
що він має стати єпископом Кіпрського міста Саламіна. Однак 
старець хотів відплисти у Газу й оселитися у пустелі. Проте на 
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морі піднявся шторм, і корабель, на якому був святий, понесло 
назад до берегів Кіпру. Врешті він причалив поблизу Саламіна. 
Саме тоді там зібралися єпископи з цілого острова, щоб після 
смерті місцевого архиєрея обрати його наступника. Одному з 
владик, на ім’я Паппій, Господь на молитві об’явив, що ним має 
бути монах Епіфаній. Згідно з Божим одкровенням, він пішов 
на торг, де побачив старця з двома учнями. Взявши Епіфанія 
до церкви, Паппій хотів його висвятити на священника, а зго-
дом — на єпископа. Преподобний спочатку всіляко відмовлявся, 
проте, почувши від владики, що це — воля Божа, підкорився.

Прийнявши цей високий сан, Епіфаній не змінив способу 
життя. Він далі залишився бідним ченцем, одягненим у стару 
подерту рясу. Разом з ним у його домі перебувало 80 братів. 
Вірні любили свого пастиря за його особливу доброту та мило-
сердя до бідних. Однак мав він також і ворогів. Трапилось, що 
один римлянин Євгномон попав у темницю через несплачений 
борг. Оскільки він був чужинець, ніхто з жителів міста не хотів 
заручитися за нього. Тому святий, взявши з церковного золота, 
викупив нещасного чоловіка. Це зрушило на гнів гордого дия-
кона Карина. Він бажав заволодіти єпископським престолом і 
використав цю подію, щоб інших клириків збунтувати проти 
блаженного. Майже все духовенство хотіло позбавити доброго 
Епіфанія архиєпископства. Однак Господь подбав про Свого 
раба. Звільнений чоловік швидко подався до Риму, продав все 
своє майно, а гроші приніс владиці. Той віддав 100 золотих Кари-
ну. Осоромлений диякон не покаявся, а продовжував зневажати 
святителя, за що помер наглою смертю, за словом преподобного. 
Про св. Епіфанія відомо, що пізніше він почав висвячувати на 
дияконів та священників лише нежонатих або овдовілих чоло-
віків. Мав преподобний і таку ласку, що під час Служби Божої 
бачив зішестя Святого Духа на чесні дари.

Одного року на Кіпрі настав великий голод. Бідні люди гор-
нулись до архиєпископа, який годував усіх. Якийсь поганин, що 
звався Фаустіян, мав багато зерна, але через те, що був скупий, 
продавав його дуже дорого. Епіфаній просив безбожника, щоб 
дав йому пшениці у борг, проте він висміяв святого, кажучи: 
«Проси свого Ісуса, хай тобі подасть їжу на прогодування го-
лодних». Преподобний звик вночі виходити на гроби мучени-
ків і там молитися за різні справи. Його благання, як сам він 
свідчив, були завжди вислухані. Тому й у цьому випадку отець 
зробив так само. У гарячій молитві Епіфаній отримав світло, що 
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робити далі. Біля місця, де він був, стояла давно закрита Дієва 
божниця. Всі сторонилися її, оскільки ставалось, що демони, 
які там жили, нападали на людей, що жили в тяжких гріхах, та 
убивали їх. Святий Дух наказав Своєму слузі безстрашно йти у 
капище і забрати звідти золото, щоб мати за що купити хліба. 
Старець послухав Божого голосу й знайшов усе так, як йому 
було сказано. Грошолюбний Фаустіян, побачивши стільки золота, 
зразу продав преподобному весь свій урожай. Невдовзі він сам 
не мав чим прогодувати сім’ю. Через стид нечестивець не хотів 
просити допомоги у блаженного, а радше відіслав 11 кораблів, 
повних золота, щоб купити собі їжу. Коли судна верталися назад 
і були вже недалеко від берега, піднялась буря і вони потонули. 
Фаустіян, замість того, щоб покаятись, почав нарікати на Бога 
та ображати Епіфанія, кажучи іншим: «Бачите, яку вчинив мені 
шкоду цей християнський чарівник? Не досить йому, що забрав у 
мене всю пшеницю, так ще й нині він послав бісів, щоб знищити 
мої кораблі». За такі страшні богохульства його швидко постигла 
справедлива кара. Нечестивця вкинули у темницю як такого, що 
насміхається з царя. Там він закінчив своє життя. А його жінка 
навернулася, віддала все багатство чоловіка Епіфанію для потреб 
Церкви і згодом була поставлена дияконисою.

Єрусалимським патріархом був тоді Іван. Епіфаній добре знав 
його, оскільки познайомився з ним ще у монастирі в Палестині. 
Якось блаженний дізнався, що він дуже полюбив гроші і є не-
милосердний до вбогих, через що багато вірних згіршуються та 
нарікають на нього. Святий вирішив відвідати Івана, щоб при-
вести його до покаяння. Патріарх прийняв його люб’язно й по-
селив у своєму домі. За якийсь час Епіфаній попросив його, щоб 
позичив йому увесь свій срібний посуд, тому що хоче прийняти 
гостей. Патріарх погодився. Преподобний все продав та роздав 
бідним. Незабаром Іван став наполягати, щоб Епіфаній віддав 
йому срібло. Старець казав, щоб трохи потерпів. Але одного разу 
Іван не стримався і в храмі з гнівом почав вимагати від святого, 
щоб повернув позичене. При тому кричав: «Не вийдеш звідси, 
лихий чоловіче, не сядеш і не спочинеш, допоки не віддаси мені 
моє! Дай, що взяв, віддай церковне церкві!». Дві години тривав 
той крик. Проте Епіфаній залишився спокійний. Нарешті він 
дмухнув у лице Івана, а той зразу осліп. Аж тоді він усвідомив 
свій гріх, почав каятися та просив про зцілення. Преподобний 
довго повчав його, а потім помолився за нього. Раптом патріарх 
прозрів на праве око. Він благав і за ліве, однак святий, зрозу-
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мівши, що Господь допустив це для його користі, сказав: «Це не 
моє діло, а Боже. Як Він схотів, так зробив, щоб ти помудрішав». 
З того часу Іван виправився й ревно вправлявся у добрих ділах.

Святий Епіфаній добре піклувався про свою паству. Понад 
усе він боровся з різними фальшивими науками єретиків. Пре-
подобний написав славний твір «Панаріон»1, у якому спростовує 
20 дохристиянських і 80 християнських єресей. Відступників 
слуга Божий перемагав словами і чудами. Єпископа-єретика 
Аетія зробив німим, і той через 6 днів помер. Бачивши те, його 
однодумці припадали до ніг святителя та відмовлялись від свого 
зловір’я. Цар дав йому владу виганяти з усього Кіпрського ост-
рова кожного, хто не хотів каятися і підкоритися правовірному 
вченню. Так під проводом цього доброго пастиря Христове стадо 
звільнилося від хижих вовків.

Блаженний служив на архиєпископському престолі багато 
років. Доживши до глибокої старості, він наблизився до смерті. 
Тоді цариця Євдоксія спільно з Олександрійським патріархом 
Теофілом почали виступати проти св. Івана Золотоустого. Вони 
скликали собор, на якому хотіли позбавити його Царгородського 
патріаршого престолу. Для того цариця старалась використати 
Епіфанія, однак він, збагнувши невинність святителя, повернув-
ся зі собору назад додому. Але туди вже не добрався, бо по дорозі 
передав свою душу Богові. Мав він тоді 93 роки. Поховано його 
було у Саламіні 403 року. VII Вселенський Собор назвав його 
отцем та учителем Вселенської Церкви.

1 З грец. «аптека».
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ГЛИКЕРІЯ, ДІВА

У перший рік правління імпера-
тора Антоніна Пія (138–161) в Тра-
кії намісником був Савин, який, за 
наказом імператора, переслідував 
християн. Він влаштував у місті 
Траянопіль свято поганському бо-
гові Дію, яке мало відбуватися че-
рез 3 дні після його приходу. Була у 
тому місті дівчина на ім’я Гликерія, 
донька визначного римського са-
новника, яка з батьками прийшла 
в той край з Риму і там осиротіла. 
Вона навернулась, повірила в Ісуса 
Христа, приєдналась до християн 
та ходила з ними щодня до малої 
церкви, яка була у тому місті. Там 
дівчина молилася до Ісуса і Пречи-

стої Діви Марії. Маючи особливу любов до Богородиці, намагалася 
наслідувати Її дівицтво, цілим серцем посвятивши себе Господеві.

Коли настало поганське свято, всі громадяни поспішали до 
Дієвого капища із запаленими лампадами. Тоді і блаженна Гли-
керія, палаючи ревністю за свого Господа, намалювала на своєму 
чолі знак хреста та поспішила до того капища. Встала посередині 
й сказала до намісника Савина: «Наміснику, я зроблю початок 
жертв, що їх мають приносити істинному Богові, бо я з велико-
го роду, народжена від батька, що був одним з найвизначніших 
мужів Риму, тому мені першій належить принести жертву 
Богові». Намісник, думаючи, що вона говорить про Дія, запитав її: 
«Де твоя лампада, якою ти почнеш запалення жертви?». Свята 



279

діва відповіла: «На чолі маю написану свою невгасиму лампаду, 
яка просвітлює правдиву нашу жертву, що приносимо Богові». 
Савин, не розуміючи того, що вона говорить, промовив: «Тоді 
підійди перша і принеси жертву». Гликерія сказала: «Вічний Бог 
не потребує лампад, що курять дим, тому звели загасити всі 
лампади, щоб дим перестав куритися. Коли це зробите, поба-
чите непорочну жертву, яку хочу принести моєму Богові».

Тоді намісник наказав загасити лампади. Свята Гликерія 
вийшла на підвищення, звідки її було видно всім людям, від-
крила своє чоло і показала на ньому намальований знак святого 
хреста. Тоді до всіх, що на неї дивилися, сказала: «Чи бачите 
пресвітлу лампаду на моєму чолі?». Потім піднесла руки вгору 
та промовила: «Всесильний Боже, за хрест Тебе прославляють 
всі Твої раби! Ти явився у вавилонській печі Твоїм преподобним 
рабам і визволив їх від вогню, та, загородивши пащі левам, пока-
зав переможцем Твого раба, Даниїла. Ісусе Христе, пречистий 
Агнцю Божий, прошу, прийди і поможи мені, Твоїй рабі, та роз-
бий цього ідола, зробленого людською рукою, й розсип ці нечисті 
бісівські жертви».

Коли так помолилась, зненацька вдарив страшний грім, на 
землю впав кам’яний ідол Дія та розбився на дрібні куски. Наміс-
ник і жерці, бачивши це, запалилися гнівом та наказали людям 
побити дівчину камінням. Проте каміння, яке кидали в Глике-
рію, не торкалося її, але падало навколо, наче руками складане 
на купу. Погани, бачачи це, не пізнали Божої сили, але назвали 
Гликерію чарівницею. Однак вона говорила їм: «Христова сила 
діє в мені та викриває ваш блуд, а Його міць знищила ті муки, 
які ви мені хотіли завдати». Тоді Савин наказав зв’язати дівчи-
ну, кинути її в темницю і пильно стерегти аж до ранку, кажучи: 
«Вважайте, щоб вона не втекла своїм чарівництвом, бо скаже, 
наче Бог її вирятував, і спокусить багатьох». Свята сказала до 
нього: «Безумцю, осліплений і нечестивий чоловіче, хіба не розу-
мієш, що я зв’язана заповідями мого Бога, прибита цвяхами 
до Його закону й не можу звільнитися від тих любих мені 
пут, ані не можу втекти від мученицької смерті, яку 
захотіла добровільно витерпіти за Ісуса Христа, мого 
Спасителя?». Сказавши те, пішла в темницю. Коли свята си-
діла у темниці, до неї прийшов священник Філократ. Дівчина 
попросила його: «Благослови мене хресним знаменням, щоб я, 
ним захищена і зміцнена, перемогла злість диявола». Тоді прес-
вітер її благословив і підбадьорив до витривалості в терпіннях.
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Наступного дня намісник Савин наказав привести Гликерію 
на суд, щоб передати мучителям. Тоді запитав її: «Чи погодилася 
ти, Гликеріє, принести жертву великому богові Дію, бо йому і 
сам цар із жертвами поклоняється?». Свята відповіла: «Як по-
клонюся чи принесу жертву тому, хто впав, розбився та 
розсипався на багато частин й сам собі не зміг помогти? Я 
знаю одного Бога, Ісуса Христа, що живе на небі і помагає 
мені викривати вашу нечестиву силу. Тільки Йому нале-
жить приносити жертву і поклонятися». Намісник сказав: 
«Принеси жертву швидше, ніж почну тебе мучити». Дівчина про-
мовила: «Мій Бог буде мене карати, коли тебе послухаю». Савин 
запитав: «Чи, може, ти хочеш померти?». Гликерія відповіла: «Я 
тілесним болем лікую душевні рани».

Тоді намісник звелів повісити її за волосся на катувальному 
дереві та обдирати залізними кігтями, поки не помре. Слуги 
повісили її і почали катувати, але свята мучениця не відчувала 
в своєму тілі болю від ран. Вона говорила до ката: «Нечестивче 
і слуго диявола, ті муки для мене є нічим, бо не чую їх. Маю Ісу-
са Христа, який мені допомагає, тому інші, більші, приготуй 
мені муки». Тоді намісник, бачивши, що мучениця перемагає 
муки, наказав зняти її і розбити їй лице. Свята Гликерія почала 
молитися: «Прошу Тебе, Владико, просвіти моє лице і дай мені 
силу перенести цю муку. Ти, Господи, укріпи мене, бо Ти — Бог, і 
збагачуєш благодаттю Святого Твого Духа тих, що безстрашно 
визнають перед катами Твоє пресвяте Ім’я. Почуй мене нині, 
Твою рабу, що в Твоєму Імені уникає диявольських сітей».

Коли свята так молилась, кати сильно били її по лиці. Нараз 
біля Гликерії став ангел Божий і настрашив тих, що її мучили. 
Вони попадали на землю, наче мертві. Савин не бачив появи 
ангела і сказав до мучениці: «Скажи, Гликеріє, чому не коришся 
царському велінню?!». Свята відповіла: «Якого царя маю слуха-
ти?». Намісник сказав: «Римського імператора, який наказав 
берегти цей давній батьківський закон, щоб поклонятися богам». 
Дівчина промовила: «Я слухаю Бога Вседержителя, підкоряюся 
Його закону та приношу Йому в жертву себе саму». Тоді Савин 
сказав: «Вчини те, що наказую тобі, щоб не загинула смертю!». 
Свята відповіла: «Ісус Христос є мій Провідник, і Він мене 
підкріплює та зміцнює. Не поклонюся ідолам». Тоді наміс-
ник наказав відвести Гликерію у темницю і багато днів морити 
голодом та спрагою. Свята з радістю йшла до в’язниці і прослав-
ляла Ісуса Христа. Коли її вкинули всередину та замкнули, почала 
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молитися: «Благословенний Ти, Господи, Боже отців наших, якого 
пізнають Твої святі, що бережуть Твої заповіді. Ти явив себе 
св. Петрові, коли він виходив з Риму і осоромив свого противни-
ка Симона-волхва. Ти помагав Давиду і підкорив Голіафа йому 
під ноги. Боже, почуй мене і прийди мені на допомогу! Визволи 
мене від ворожих підступів і спокус намісника». Коли минуло три 
дні, намісник Савин сказав трибунові: «Візьми мій перстень і 
йди запечатай темницю, в якій пильнують ту чарівницю». Той 
пішов, запечатав двері та поставив навколо темниці сторожу, 
щоб ніхто не дав святій щось з’їсти чи випити. Проте Божі ангели 
приносили Гликерії їжу й пиття та зміцнювали її.

Через декілька днів намісник мав йти в Іраклію1. Він при-
йшов до в’язниці, щоб взяти мученицю і повести її зі собою. 
Коли відкрив двері, побачив, що дівчина сидить жива-здорова 
і звільнена з кайданів. Перед нею стояв полумисок з хлібом і 
дзбанки з молоком та водою. Усі дивувались такому чуду. Тоді 
Савин наказав вести мученицю за собою в Іраклію. По дорозі 
свята дякувала Богові, що помагав її і укріплював.

Коли Гликерія прийшла в Іраклію, то християни, почувши 
про її прихід, вийшли їй назустріч разом з єпископом, який 
поблагословив мученицю. Потім воїни відвели дівчину в місто і 
пильнували її закованою в кайданах. Наступного дня намісник 
задумав спалити мученицю, якщо не принесе жертви богам. 
Він поставив її перед собою і запитав: «Чи надумала, Гликеріє, 
принести жертву богам?». Свята відповіла: «Я вже сказала тобі, 
що приєдналася до Ісуса Христа і відреклася диявола, якому ти 
служиш. З’єднана з Христом, як зможу колись відлучитися від 
Нього і замість життя вибрати смерть? Роби, що хочеш, я все 
земне зневажаю, щоб отримати небесну нагороду». Чуючи це, 
Савин наказав кинути Гликерію у вогненну піч. Коли піч розпа-
лили, мучениця перехрестилась і помолилась. Тоді її вкинули у 
вогонь, але з неба відразу зійшла роса і погасила полум’я, а свята 
стояла в печі та прославляла Бога. Намісник, бачачи це, зараху-
вав все чарівництву і наказав здерти шкіру з голови мучениці. 
Коли слуги виконували наказ, свята в муках молилася та просила 
Бога, щоб показав на ній Свою силу. Після муки Гликерію від-
вели зв’язаною до темниці, де поклали на гострому камінні. Там 
опівночі до неї прийшов ангел, який осяяв темницю і звільнив її з 
пут. Тоді він зцілив її голову, і від ран не лишилося жодного сліду.

1 Одне з міст Тракії на узбережжі Мармарського моря.
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Наступного дня намісник знову звелів привести ув’язнену на 
допит. Коли сторож темниці Лаодикій відкрив двері та увійшов 
всередину, то побачив святу повністю уздоровлену і звільнену з 
пут. Він зразу не впізнав її та хотів себе вбити, думаючи, що Гли-
керія втекла. Але дівчина йому сказала: «Це я, Гликерія. Не роби 
собі ніякого зла». Тоді він, переляканий, мовив: «Помилуй мене, 
щоб я не помер від страху, вірю в Бога, що тобі помагає». Свя-
та промовила: «Наслідуй Господа Ісуса і будеш спасенний». Тоді 
сторож вивів Гликерію з темниці, наклав на себе її пута і пішов 
за нею до намісника. Той, бачачи те, запитав: «Що ти наробив, 
Лаодикію? Де ув’язнена, яку тобі довірили?». Лаодикій відповів: 
«Ось стоїть перед твоїм судом. Вона минулої ночі, осяяна Божим 
світлом, була зцілена рукою святого ангела, посланого до неї від 
Бога. Він звільнив її з пут, які я прийняв на себе, бо, бачачи Божі 
чуда, вірю в її Бога, Ісуса Христа, і хочу бути співучасником її 
смерті». Тоді Савин розгнівався та наказав: «Хай буде потятий 
цей сторож і побачимо, чи прийде Христос помогти йому».

Перед стратою Лаодикій підніс до неба свої очі та сказав: 
«Боже християнський, приєднай мене в царстві Твоєму до Твоєї 
раби Гликерії!». Тоді свята помолилась за нього, і йому відсікли 
голову. Потім християни викрали його тіло та чесно поховали.

Після того намісник знову наказав Гликерії, щоб поклонилась 
богам, але свята йому відповіла: «Христос, Спаситель світу, 
що послав мені обід у темницю, звільнив мене від пут і зцілив 
моє лице, — Він мені помагає». Тоді суддя наказав віддати її на 
поїдання звірам. Коли випустили на святу мученицю левицю, 
вона, ревучи, підбігла до неї і лягла при її ногах. А свята мовила: 
«Дякую Тобі, всесильний Боже, що вгамував лють звіра, щоб по-
казати Свою божественну силу. Почуй мене, Боже, і не позбав-
ляй мене вінця Твоєї благодаті!». Коли так помолилась, почувся 
з неба голос: «Я почув твою молитву, прийди до Мене з миром, 
відчинилися тобі двері Царства Небесного!». Тоді випустили іншу 
левицю, яка підбігла та вкусила мученицю, проте на тілі не було 
видно жодної рани. Після того св. Гликерія віддала свою душу в 
Божі руки. В ту годину на намісника прийшла Божа кара. Він 
цілий опух водяним набряком та помер на дорозі, ані не встигли 
донести його до дому. Єпископ Дометій прийшов, взяв тіло муче-
ниці Гликерії і поховав його поблизу міста Іраклії. Після того від 
чесних мощів витекло цілюще миро, яке зцілювало багато недуг.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ІСИДОР

У перший рік правління Деція (249–251) вийшов наказ по 
всіх краях Римської держави позабирати придатних до війни 
чоловіків у військо імператора. Тоді прийшли посланці й на 
острів, званий Хіос, що лежить посеред Егейського моря. Жив 
на ньому цей св. Ісидор, родом з Олександрії. Він був христи-
янином, уникав гріха та всілякої світської насолоди і старався 
догодити Богові молитвою, постом та добрими ділами. Хлопець 
був міцний тілом і мужній вдачею, тому його відразу записали 
до полку Нумерія.

Невдовзі цар наказав всім, хто шанує Христа, поклонитися 
римським богам, а якщо хтось не захоче, переконати такого му-
ками. Передусім це стосувалось воїнів. Тоді сотник Юлій доніс 
воєводі на блаженного Ісидора, що той християнин. Нумерій ві-
дразу звелів привести його до себе. «Як тебе звати?», — запитав 
він. Юнак відповів: «Ісидор». «Чи й ти не підкоряєшся велінню 
імператора Деція та не хочеш принести жертви богам?», — 
продовжував полководець. Ісидор на це: «І хто ваші боги, щоб я, 
християнин, приніс їм жертву? Чи не є вони глухими та сліпими 
ідолами, позбавленими будь-якого чуття?». Воєвода вигукнув: 
«Яка важка й нечестива образа! Справді, цей достойний вели-
ких мук і кари!». Святий сказав: «Так, я достойний витерпіти 
за мого Бога всілякі страждання і прийняти смерть. Знаю, що 
ті, які вірять в Ісуса Христа та уповають на Нього, ніколи не 
помирають, бо наш Господь сказав: “Той, хто вірує в Мене, хоч 
і помре, житиме” (Ів. 11, 25)».

Нумерій запитав: «Чи принесеш жертви, Ісидоре, чи ні?». Він 
відповів: «Якщо й уб’єш моє тіло, то над моєю душею не 
матимеш влади. Муч мене, як хочеш, я маю правдивого Бога, 
Ісуса Христа, який нині живе в мені і після моєї кончини буде 
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зі мною. Я є зараз в Ньому та й тоді буду. Знай, що ніколи не 
перестану визнавати Його пресвяте Ім’я!». Воєначальник казав 
блаженному: «Хоч один раз принеси жертви, а після того роби 
собі, що хочеш». Мученик відважно проголосив: «Не спокусиш 
мене своїм підступом, нечестивче: чи той, хто раз відре-
четься свого Господа, може ще називатися вірним Йому 
рабом? Якщо хтось невірний у малому, і у великому буде 
невірний. Мені нехай навіть на думку не прийде зробити 
щось немиле моєму Спасителеві». Воєвода продовжував: 
«Ісидоре, я добре тобі раджу, послухай моєї поради. Якщо не 
скоришся, то завдам тобі тяжких ран, доки не визнаєш величі 
наших богів!».

І зразу звелів простягнути мученика та немилосердно бити 
його чотирма воловими жилами. Коли били святого, ті, що сто-
яли навколо, говорили: «Покорися царському закону, перш ніж 
помреш у муках!». Ісидор на це: «Я підкоряюся волі та велінню 
мого Бога — Небесного Царя. Його визнаю, шаную і не відречу-
ся від Нього, щоби не відкинули мене від Господа в день суду». 
Після того кат знову намагався то ласкою, то погрозами схилити 
юнака до свого нечестя, але у відповідь почув лише погорду та 
зневагу нечистих ідолів. Нумерій розгнівався і крикнув: «Звелю 
відрізати твій нечистий язик!». Ісидор з вірою сказав: «Хоча й 
відріжеш мені язика, проте визнання Імені Ісуса Христа не за-
береш з моїх уст!». Тоді, за наказом ката, відрізали мученикові 
язик. Та святий і після того добре говорив, славлячи Христа, 
істинного Бога. Полководця охопив жах, і він, онімівши, впав 
на землю. Коли його підняли, то нічого не міг говорити, лише 
давав знаки. Попросивши паперу, воєвода написав: «Ісидорові, 
що не хоче підкоритися наказу правителя, наказую відтяти 
голову мечем».

Коли був прочитаний цей вирок, святий радісно вигукнув, 
кажучи: «Дякую Тобі, Господи Ісусе, що не віддалив мене від Твоєї 
благодаті! Славлю Тебе, моє життя й дихання. Співаю Тобі, моя 
сило, що дав мені мову, яка не перестає хвалити Твою велич». 
Прийшовши на місце страти, Ісидор випросив у катів час для мо-
литви. Опісля веселими очима дивився на небо, кажучи: «Боже 
мій, благословляю Тебе, бо Ти приймаєш мене нині у Свої 
оселі та в місце спокою». Схиливши свою голову під меч, був 
стятий за Христа. Це сталось 14 травня 251 року. Після страти 
мученика кинули на поїдання псам і диким звірам. Його друг 
Аммоній, таємний християнин, викрав його чесне тіло та з інши-
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ми вірними братами поховав. Пізніше і він наслідував Ісидора й 
увінчався мученицьким вінцем. Коли припинилося гоніння, над 
могилою блаженного було збудовано церкву на його честь. Сила 
хворих отримала зцілення біля мощей угодника Божого. Через 
багато років їх було перенесено до Венеції.

ПРЕПОДОБНИЙ ГАВРИЇЛ ПОССЕНТІ1

Гавриїл, у світі Франциск 
Поссенті, народився 1 березня 
1838 року в Асижі. Батько свято-
го був високим державним уря-
довцем — управителем провін-
ції. Бог дав йому 13 дітей. Оди-
надцятим був Франциск. Коли 
хлопцеві виповнилось 4 роки, 
померла його мати. Батько, хоча 
й був дуже зайнятий трудовими 
обов’язками, щоранку вставав, 
щоб цілу годину присвятити мо-
литві та читанню Святого Пись-
ма або життя святих. Потім він 
спішив на Службу Божу і аж тоді 
починав працювати. Крім того, 
пан Поссенті знаходив час і для 
спільної вечірньої молитви з дітьми, вчив їх катехизму та роз-
казував захоплюючі історії про героїв нашої віри. Він, усвідом-
люючи шкідливий вплив світської школи на молодь, найняв для 
своїх дітей домашнього вчителя — побожного богослова. Згодом 
Франциск продовжував навчання в отців-єзуїтів, де дуже швид-
ко став одним з кращих учнів.

Однак юнак, попри всі старання побожного батька, любив 
світські розваги. Він був живої та веселої вдачі, добре вмів тан-
цювати й грати на музичних інструментах. Через те його щиро 
вітали на всіх аристократичних забавах. Це захоплювало серце 
молодого хлопця. Він постійно намагався бути першим у всьо-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 27 лютого.
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му, часто відвідував театри й натхненно читав романи. Проте 
Господь, який не хоче смерті грішника, обрав собі Франциска, 
а тому допустив на нього тяжку недугу. Тоді всі мрії юнака рап-
том розвіялись. Перед лицем смерті його почали мучити доко-
ри сумління за дотеперішнє пусте життя. Зворушений до сліз, 
Франциск молився. Врешті він постановив, що якщо видужає, то 
покине світ та вступить у монастир. Бог вислухав його благання 
і повернув йому здоров’я. Але юний панич не додержав свого 
слова. Тому незабаром найшла на нього друга хвороба, від якої 
він також мало не помер. Тут він пригадав собі, що не дотри-
мав даної обітниці. Переляканий хлопець знову став взивати до 
Господа про помилування, обіцяючи виконати свій попередній 
задум. Другого дня зранку Франциск встав повністю здоровий. 
Він пішов до обителі отців-єзуїтів, говорив з ігуменом, однак не 
зміг зробити рішучого кроку й повернувся до світських забав.

Бог дав Франциску третій раз знак, що кличе його до кращого, 
богопосвяченого життя. Весною 1865 року в місті Сполетто по-
чалася пошесть холери, яка косила людей. Від хвороби померла 
і найстарша сестра Франциска, яка мала на нього найбільший 
вплив. Переляканий люд навколішки благав порятунку перед 
старовинною чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Мати 
Божа вислухала своїх дітей — чума зупинилась. Згодом вулиця-
ми міста відбувся урочистий похід. Сам архиєпископ ніс чудо-
творну ікону Пречистої Діви Марії. Серед вдячних людей був і 
Франциск. Коли ікону донесли до того місця, де клячав хлопець, 
він підніс голову і глянув на образ. Тоді настала вирішальна 
хвилина у його житті. Йому здалося, що очі Божої Матері стали 
живими та пронизливо глянули на нього. Вони наче схопили 
його серце якоюсь особливою силою. Тут він побачив, що і уста 
Небесної Цариці порухались, і почув внутрішній голос: «Чому ти 
ще у світі? Якнайскоріше стань монахом!». Похід вже пройшов, 
але юнак ще клячав серед вулиці, перейнятий світлом, яке його 
осяяло. Від того дня Франциск став іншим. Веселі вечори, танці, 
дівчата, — все це перестало для нього існувати. Він думав тільки 
про одне: негайно підкоритися Божій Матері.

Невдовзі він написав листа до отців-пасіоністів з проханням 
прийняти його до монастиря. Тоді цей чин був одним з найсу-
воріших у Західній Церкві. Одержавши бажану відповідь, він 
приготувався до якнайшвидшого від’їзду. Надійшов час, коли 
треба було перед батьком виявити свій намір. Батько був враже-
ний та спочатку не погодився, оскільки на Франциска, який був 
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найздібнішим серед його дітей, покладав всю надію. Тоді юнак 
розказав історію свого покликання. Почувши її, батько сказав, 
що остаточне рішення скаже наступного дня. Тієї ночі не спали 
ні батько, ні син. Пан Поссенті ще раз обдумував цілу справу. Він 
розумів, що Франциск може втратити вічне щастя у небі, якщо 
залишиться у світі, а коли піде служити Богові, то спасе себе й 
багато інших душ. Врешті він сказав до себе: «Якщо Ісус вибрав 
мою дитину на службу собі, то я можу тільки радіти через цю 
ласку, дякувати за неї Господу та благословити сина на таке 
життя». Вранці побожний батько, що ставив Божу волю вище 
за свою, сказав Франциску: «Так, сину, можеш іти!», і уділив 
йому батьківське благословення.

Через кілька днів закінчився шкільний рік, а з ним і навчання 
молодого юнака. Він вирушив у монастир в Морровале. По дорозі 
зупинився на славному відпустовому місті Лоретто. Роздумуючи 
над таїнством воплочення Божого Сина, який задля спасіння 
людей став людиною, Франциск дуже жалів за своє самолюбство. 
Розчулений, він пішов до сповіді з цілого життя і прийняв Святе 
Причастя. Після того відчув себе духовно піднесеним і дуже ща-
сливим. У Лоретто хлопець зустрівся зі знайомим пресвітером, 
який хотів випробувати його. Тому почав говорити про важкість 
монашого життя. Франциск відповів: «Я переконаний, що Бог 
кличе мене, тому я не можу не послухати Його. Ісус дасть 
мені силу жити так, як Він бажає».

У монастирі його сердечно прийняли. 21 вересня 1856 року 
Франциск мав облечини. Свої почуття описав у листі до батька 
так: «Нарешті настав великий день. Всемогутній Бог довго кли-
кав мене, а я, невдячний, був глухим до Його голосу і далі розва-
жався світськими дитячими забавами. Однак, незважаючи на 
те, Його безконечне милосердя премудро виконало Свої плани, 
та сьогодні, на свято Скорботної Богоматері, я з невимовною 
радістю одягнувся у монашу рясу та прийняв ім’я — брат Гаври-
їл від Скорботної Богоматері. Дорогий тату, я не жалкую свого 
життя, навпаки, я дуже задоволений своїм станом. Будь певний: 
кого Бог кличе до монашого життя, той одержує велику ласку, 
справжню вартість якої неможливо описати словами». Згодом 
Гавриїл писав: «Спокій і щастя, які я відчуваю у цих святих 
мурах, не можу прирівняти до марноти і “приємностей”, які я 
мав у світі. Я не проміняв би чверть години, пробутої разом 
з Пресвятою Матір’ю Марією, нашою надією та потіхою, 
на цілий рік, проведений у сваволі й світських розвагах. 
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Моє життя є безперервною радістю. Дні й місяці минають дуже 
скоро, а служба Богові така солодка, що крім вічної нагороди, 
яку одного дня я сподіваюсь одержати від Його безмежного ми-
лосердя, Господь дає мені багато потіх. Тут наш божественний 
Спаситель нагороджує Своїх слуг незрівнянно більше, ніж у світі. 
Нужденні й скороминущі земні приємності здобувають-
ся великим зусиллям і мають в собі пекельну отруту, 
яку треба буде пити в годину смерті. Вона є передвістям 
гіркості, що чекає тих, які їм служили у світі. І хоч тоді 
слова, які мені часто говорили, були для мене пустим звуком, 
тепер я добре розумію їх значення, а саме: ті, що вступають 
до монастиря, вибирають краще життя і прибувають до 
безпечної пристані, де вони захищені від бурі, захоронені 
від багатьох небезпек і стали переможцями світу, тіла 
й диявола. Щасливий той, хто був покликаний до такого 
стану й відразу відповів на той поклик».

Від першого дня новіціату брат Гавриїл почав рішуче бороти-
ся зі своїми поганими рисами характеру й старими звичками зі 
світу. Його духовний провідник отець Норберт свідчив: «Чимало 
духовних боїв святий вів з ворогом своєї душі. Часом спокусник 
посилав йому страшні думки відверто і зухвало; іноді, бажаючи 
обманути, підсував йому їх хитро, під виглядом добра. Ця бо-
ротьба часто була така завзята, що Гавриїл, майже вибитий 
зі сил, прибігав до мене, просячи допомоги, і мені здавалося, що 
злий дух наслав на нього всю силу пекла. Проте він завжди від-
верто й просто відкривав переді мною все, що діялося в його душі, 
і якнайточніше йшов за моїми порадами та вказівками. Тому 
Божа ласка робила його здатним перемогти усі ворожі наступи».

Згодом брат Гавриїл склав тимчасові обіти та почав вчитися 
на священника. Преподобний день у день старався робити по-
ступ у чеснотах й жити тільки для Бога, роблячи все з любові до 
Нього. А оскільки дуже хотів стати святим, то робив все можливе, 
щоб дійти до своєї мети: молився, умертвлювався, понижував 
себе, радився з духовним провідником. Один брат говорив про 
блаженного: «Він так старався розтрощити свою гордість, ба-
жання пустої слави, нетерпеливість, роздратування, непостій-
ність та любов до приємностей, які засіли у його серці, що вигля-
дало, начеб умертвіння, як внутрішнє, так і зовнішнє, було його 
єдиним завданням та радістю». Коли він відчував прихильність 
до когось, то старався уникати тої людини. Натомість більшу 
доброту виявляв до тих, які у нього викликали відпір. Блажен-
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ний казав: «Досконалість 
не полягає у тому, щоб 
чинити великі й надзви-
чайні вчинки, а у тому, 
що сумлінно виконуємо 
свої обов’язки. Вартість 
наших діянь повністю 
залежить від доброго на-
міру, з яким їх робимо».

До свого товариша Фи-
липа святий писав: «Якщо 
ти щиро бажаєш свого 
спасіння, то прошу тебе, остерігайся злого товариства, 
під яким я розумію не тільки безстидних і розбещених 
юнаків, які не знають жодного стримання, але також 
кожного, хто фальшивою приязню може отруїти й зіпсу-
вати серце. У світі я не міг би спасти свою душу. Ні, немож-
ливо бути спасенним тому, хто добровільно наражається на 
небезпеки і знаходить такі товариства, де панує світський дух. 
Скажи мені, чи хтось міг мати більше забав, ніж я мав у світі? 
А тепер що залишилось мені з усього того? Нічого крім жалю, 
страху і непевності».

До священичих свячень він не дожив. Захворівши, святий 
Гавриїл помер 27 лютого 1862 року, на 24 році життя, прожив-
ши у монастирі 6 років. Його останні слова були: «О Мати моя, 
прийди швидко!».
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ПРЕПОДОБНИЙ ПАХОМІЙ ВЕЛИКИЙ

Преподобний Пахомій народив-
ся приблизно 292 року, був родом 
із горішньої Тиваїди, Єгипетського 
краю, з міста Есна. Його батьки 
були поганами. Коли юнаку ви-
повнилося 20 років, його взяли до 
війська імператора Костянтина Ве-
ликого. Новобранцем він відбував 
свій військовий вишкіл над рікою 
Ніл, де молоді вояки не раз бідува-
ли через брак доброго харчування. 
Коли одного разу вони прибули до 
міста Фів, місцеві християни, по-
бачивши, що вояки голодують, з 
любов’ю прийняли їх і нагодува-
ли наче рідних. На Пахомія така 
щира любов і гостинність справили 
сильне враження. Коли він запи-
тав, чому ці люди виявляють таке 

піклування про тих, кого зовсім не знають, йому відповіли, що це 
християни і що вони роблять так заради Бога. Пахомій дивувався 
християнській вірі, і в його серці розпалилася іскра любові до Ісу-
са Христа, він бажав ще більше дізнатися про Нього. Коли одного 
разу Пахомій був на самоті, він простягнув свої руки до неба і 
сказав: «Господи, Боже християнський, що створив небо і землю, 
якщо Ти чуєш мене, то вислухай моє прохання, дай мені ласку 
Тебе пізнати. Я прагну щастя, прагну правдивого миру для своєї 
душі і не можу цього знайти. Пізнання моїх провин прошиває 
мене, як спис. Шукаю правду, шукаю свободу, та не знаходжу! 
Якщо Ти є ця правда, то вислухай мене і зжалься наді мною, Боже».
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Сталось так, що через декілька місяців імператор Константин 
здобув перемогу над своїми ворогами і віддав наказ розпустити 
військо. Разом з іншими і Пахомію відпала необхідність брати 
участь у поході. Із війська Пахомій з поспіхом подався пря-
мо до міста Хенобоскіон1 у верхню Тиваїду, бо знав, що там є 
християнський храм. Тут він записався у катехумени, тобто до 
оглашенних, що вивчали правди християнської віри і готува-
лися до святого Хрещення. Прийнявши святу тайну Хрещення, 
Пахомій відчув в своєму серці велике бажання жити тільки для 
Ісуса Христа, в якому знайшов правдиве щастя і сенс життя.

Пахомій чув від місцевих жителів про одного святого стар-
ця-монаха, на ім’я Паламон, що жив неподалік їхнього села в 
пустині. Прагнучи такого святого життя, юнак відразу вибрався 
туди, щоб стати його учнем. Досягнувши його келії, він постукав 
у двері. Старець виглянув через віконце та спитав: «Чого хочеш 
і кого шукаєш?». Пахомій йому сказав: «Прагну жити таким 
святим життям, яким живуть монахи». Старець відповів: «Не 
можеш бути ченцем, бо не проста це річ — чернецтво, і бага-
то тих, що приходили сюди, не витримали такого життя і 
повернулися назад». А юнак відповів: «Не всі люди мають одна-
кову вдачу, лишень прийми мене, і сам час покаже, чи зможу 
витерпіти хрест чернечого життя». Та старець й надалі стояв 
на своєму і відраджував молодого хлопця: «Знай юначе, що той, 
хто посвятився Богові, вже не може повертатися до світу, ані 
перейматися світськими справами. Більше того, монах зріка-
ється своєї волі, зрікається подружнього життя та приймає на 
себе добровільну убогість. Не знаю, чи зможеш ти зректися цього 
всього, коли диявол почне тебе спокушати і тягнути назад до 
світу». А Пахомій, почувши такі слова, ще більше розпалювався 
бажанням стати монахом і сказав до старця: «Вірю Богові, що 
твоїми святими молитвами подасть мені силу і терпеливість 
та наставить мене через тебе на таке життя». Тоді преподо-
бний Паламон, бачивши його ревність і покликання, відчинив 
перед ним двері і запросив його всередину. Через якийсь час 
авва Паламон вдягнув його в чернечий одяг і опоясав його чер-
нечим поясом. Все вони робили разом: разом молилися, разом 
постили, разом працювали. Їхнім заняттям було ткання мішків, 
які вони потім продавали, а з отриманих грошей кормили убогих.

1 Ранній центр християнства; місце розташоване поблизу нинішнього 
села Аль-Каср.
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Одного разу Пахомій, проходячись понад берегом Нілу, при-
йшов на місце, що звалося Тавенна. Зупинившись на тому місці, 
Пахомій став молитися Богові. Під час молитви Пахомій почув 
голос ангела: «Залишайся тут, Пахомію, і зроби на цьому місці 
монастир: бо до тебе прийде багато тих, що хочуть спастися, 
і стануть монахами». Тоді ангел явився видимо і дав йому у 
руки дощечку з написаними монашими правилами для його 
майбутніх монахів.

Після цього видіння Пахомій повернувся до Паламона і роз-
повів йому все, що чув і бачив. Старець зрадів, що Бог кличе 
його учня до такої великої справи і вирушив з ним до Тавенни, 
допоміг йому поставити келію і був з ним якийсь час на новому 
місці. Коли духовний наставник Пахомія вже мав вертатися до 
своєї келії на горі, вони пообіцяли, що кожного року будуть від-
відувати один одного. Так вони робили аж до смерті Паламона. 
Перед смертю свого наставника Пахомій з любов’ю доглядав за 
ним. Святий Паламон помер на руках свого вірного учня. Похо-
вавши святе тіло свого духовного отця, Пахомій повернувся до 
Тавенни у свою келію.

Невдовзі Бог послав утіху св. Пахомію, бо до нього прийшов 
його брат Іван, що також навернувся з поганства і став мона-
хом. Пахомій прийняв брата з великою радістю, бо з того часу, 
як він покинув світ, він ще не бачив нікого з рідні. Відтоді вони 
обидва жили разом. Коли вони почали працювати, розбудовуючи 
монастир, тоді поміж братами виникла суперечка щодо розмірів 
монастиря: Іван, брат Пахомія, не хотів будувати такий великий 
монастир, як Пахомій, і з цієї причини почав йому дорікати. 
Пахомій внутрішньо розгнівався на брата, проте нічого йому на 
це не сказав. Коли ж той день закінчився і настала ніч, Пахомій 
замкнувся у своїй келії і почав плакати та визнавати перед Богом 
свій гріх: «Горе мені, бо ще пристрасть гніву і себелюбства мною 
володіє. Скільки часу я вже є монахом, та ще не навчився бути 
смиренним. Господи, помилуй мене, щоб я не загинув. Якщо не 
утвердиш мене Своєю благодаттю, то ворог поневолить мене, 
як того, хто не любить свого брата. Як я маю інших навчати 
тихості і покори, коли сам спершу не переможу своїх пристра-
стей? Але вірю, Господи, що коли Ти подаси мені допомогу, 
зроблю те, що миле очам Твоїм, і Ти простиш мені всі гріхи 
мої». Після цього випадку Пахомій вже ніколи не сердився на 
свого брата Івана, але в усьому з ним старався порозумітися. По 
якомусь часі його брат Іван занедужав і переставився до Господа.
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Пахомій знову залишився сам, проте не падав духом, але го-
тувався до великого завдання, яке йому призначив Бог. З дня на 
день він не переставав боротися проти спокус та диявольських 
напастувань, які злий вимишляв на нього. В своєму серці збе-
рігав пам’ять про смерть, страшний суд і вічні муки, уготовані 
тим, які занедбали своє спасіння. Таке святе життя Пахомія силь-
но розлютило диявола і він почав відкрито нападати на нього, 
скрегочучи зубами й завдаючи йому багато спокус. Коли святий 
опівночі молився, біси нападали на нього у великій кількості, і 
з шумом та великим криком хитали його келією, намагаючись 
перевернути споруду і вбити Пахомія. А святий молився: «Бог нам 
пристановище і сила, швидка допомога в біді. Тому не будемо 
боятися, хоча б захиталася земля і гори зрушилися в безодню 
моря» (Пс. 45, 2–3). Після такої молитви віри біси щезали як дим.

Часом, коли Пахомій десь ішов, біси оточували його та ішли 
ззаду і спереду нього, наче перед якимось князем, кажучи один 
до одного: «Пан Пахомій іде, дайте місце рабу Божому». Так на-
магалися звести його до зарозумілості та марнославства. Та свя-
тий впокорявся перед Богом і самим собою, проганяючи бісів мо-
литвою. Якось, з Божого допусту, біси напали на Пахомія і цілий 
день з ранку до вечора його били, так що він лежав на землі, ледь 
дихаючи. Однак і тоді святий не піддався зневірі та не нарікав на 
Господа, але за все дякував, вважаючи себе гідним такої зневаги.

Після багатьох випробувань, які Господь допустив на Пахо-
мія, щоб очистити свого раба, до нього почало прибувати багато 
чоловіків, як і провіщав йому ангел у видінні. Вони просили 
прийняти їх у монастир. Незабаром біля нього зібралося понад 
сто монахів. Він написав для них правила та своїм прикладом 
і великою ревністю навчав їх досконалому монашому життю.

Тих, кого приймав, не відразу одягав у монаший одяг, але лиш 
після багатьох випробувань, побачивши, що вони дійсно зможуть 
витримати в такому покликанні. Життя монахів було суворе, 
проте гідне наслідування. Всі, які вступали в монастир, зрікалися 
будь-якої власності, прирікали безумовний послух настоятелеві 
і чистоту — три чесноти, без яких нема монашого життя. Щоб 
заробити на своє утримання, вони виплітали рогожі1, мешкали 
по троє в одній келії, спільно сходилися на молитву і спільно спо-
живали страву, носили на собі грубу одежу, підперезану грубим 
мотузком, а на голові мали каптур. А преподобний Пахомій, як 

1 Плетені вироби з очерету.
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настоятель, виконував найтяжчу роботу: носив воду, рубав дро-
ва, прислуговував хворим; однак не забував і про душі своїх пі-
допічних: навчав, наставляв добрим словом, у потребі накладав 
покуту, а часом і забирав монаший одяг і виганяв з монастиря.

Святість життя преподобного Пахомія була ідеалом для бра-
тії, а його навчання утверджували їх у добрі. Бог дав йому дар 
оздоровляти хворих, та він не завжди молився за оздоровлення, 
бо знав, що часто хвороба і страждання — це дорога, якою Ісус 
Христос приводить нас до спасіння. Якщо ж бачив, що хтось із 
братів підупадає в ревності, тоді цілими днями і ночами молився 
за нього, аж доки Господь не скріплював своєю силою малодуш-
ного і не запалював його серце великою ревністю. Святий за-
охочував ченців виявляти свої спокуси наставникам та вчитися 
від них перемагати ворога своєї душі. Він запевняв своїх учнів, 
що багато монахів марно загинули тому, що носили свої спокуси 
в серці і ховали їх від своїх настоятелів. На плекання покори 
й лагідності св. Пахомій звертав особливу увагу, а за провини 
проти тих чеснот накладав на ченців сувору покуту.

Одного разу Пахомій прийняв до монастиря юнака Сильвана, 
який був раніше циркачем. Спочатку Сильван перебував у со-
вокупленні, дбаючи про навернення серця, але як минуло доволі 
років, раптом перестав дбати про своє спасіння і повернувся 
до своїх легковажних пісень і жартів, на які раніше був мастак. 
Деякі ченці почали й собі наслідувати Сильвана. Коли його не 
могли спам’ятати ні молитви, ні інші засоби, тоді Пахомій, не ди-
влячись на 20 років ревного монашого життя Сильвина, наказав 
перед цілим збором ченців зняти з нього чернечу одежу і вигнати 
його з монастиря. Сильван припав до ніг Пахомія і крізь сльози 
став просити прощення. Коли ж за нього заступився старець 
Петроній, Пахомій дозволив Сильванові залишитися в монастирі 
на подальше випробування. Після того Сильван дуже змінився: 
ревно виконував покаянні діла, був лагідний і покірний, став 
стриманим в словах і постійно плакав, навіть під час трапези, і 
майже ніколи не підносив своїх очей догори. Коли його одного 
разу спитали, чому він так часто плаче, Сильван відповів: «Як 
мені не плакати, коли бачу, як мені служать Святі, чиїх слідів 
я не гідний поцілувати?». Після цієї переміни Пахомій говорив 
про нього іншим братам : «Одні з найкращих братів зв’язали ди-
явола і кинули його під свої ноги, але диявол ще може вирватися 
і з великою люттю кинутися на них. А Сильван своєю покорою 
переміг його остаточно». Через вісім років покаянного життя 
Сильван спокійно спочив у Бозі.
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Кількість братів у монастирі зростала щодня. Пахомій будував 
нові монастирі, щоб змогти помістити всіх, які бажали насліду-
вати Ісуса Христа. Через декілька років число братів налічувало 
7 000 чоловік. Пахомій вибрав із них таких, які могли з Божою 
допомогою керувати і наставляти інших на чесноти, та поставив 
їх над іншими братами. І сам, як батько, не переставав піклу-
ватися і пильнувати своїх духовних дітей. Кожному старався 
надати відповідну працю і служіння. Міру посту встановлював 
таку, щоб було ні замало, ні не забагато, але по спромозі бра-
тів. Під проводом св. Пахомія, брати чинили великий поступ у 
духовному житті і слава про їхнє благочесне життя розійшлася 
поза межі Єгипту.

Через багато років про нього почула його рідна сестра, і при-
йшла до його монастиря, щоб побачити свого брата Пахомія, бо 
вона також стала християнкою. Однак святий до неї ані не вий-
шов, але послав до неї воротаря, щоб переказав їй: «Ось почула 
ти про мене, що живий, то йди звідси й не ображайся, що не ба-
чила мене, ані я тебе. Якщо хочеш наслідувати моє життя, аби 
разом здобути нам в Господа милість, то мої брати збудують 
тобі келію, в які ти, відрікшись світу, служитимеш Господеві. 
Нема-бо на землі більшого щастя, ніж цілковито посвя-
тити своє життя Ісусові і Його єдиного любити. Господь 
має силу й інших дівчат і жінок спасти через тебе, привівши їх 
у таке життя. І будеш мати подвійну винагороду від Нього — і 
через своє добродійне життя, і через їх наставлення».

Марія, сестра преподобного, розчулилася серцем і з великою 
любов’ю прийняла раду свого брата. Пахомій звелів братам по-
будувати монастир для своєї сестри на протилежному березі 
Нілу. За Божим благословенням до неї з часом прилучилися й 
інші дівчата та жінки. Скоро той жіночий монастир налічував 
понад 400 монахинь, які вели скромне, покірне і чисте життя, 
сповнене діл покаяння та молитви. Господь Ісус через чеснотливе 
життя цих дів подавав незчисленні ласки для простих мирян, і 
оздоровляв багатьох недужих та потребуючих.

До преподобного Пахомія часто приходили люди, просячи 
його молитов та ради. Якось прийшов до святого із далека один 
чоловік і просив преподобного, аби він зцілив його доньку, яка 
була одержима демоном гніву і бунту та злословила своїх батьків. 
«Дочка моя, — говорив той чоловік, — завжди була слухняною 
дитиною, та останні два роки з нею відбувається щось жахли-
ве. Вона повністю помінялася. Раніше вона була слухняною та 
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щирою, а тепер стала вперта, примхлива, лукава та скритна. 
З побожної та чеснотливої дитини стала лінива та байдужа 
до молитви і праці. В неділю мені з дружиною заледве вдається 
її привести до церкви. Колись вона часто сповідалася, а тепер 
уникає сповіді та духовних отців. І яка причина такої її зміни, 
я не знаю». Святий запитав того чоловіка: «Скільки років твоїй 
дочці?». «Шістнадцять», — відповів батько. Тоді святий сказав: 
«Ти розповідав, що вона колись була слухняною дівчиною. І прав-
ду сказав. Але знай, що останні два роки вона скриває перед 
тобою і твоєю дружиною свій гріх. Вона уже давно не дівчина, 
але живе в нечистоті, бо таємно згрішила з одним юнаком. І 
після цього гріха увійшов у неї нечистий демон, який її мучить 
та спокушає до розбещеного життя. Ти найперше переконай її, 
аби вона покинула гріх. І хай пообіцяє далі берегти себе чистою 
перед Богом — і Господь буде до неї милосердний, і визволить її 
від демонів». Батько ж, почувши це, сповнився суму і жалю через 
свою дочку. Прибігши додому, він із батьківською суворістю 
випитував її про приховані вчинки. Дочка із сльозами на очах 
призналася батькам в своїх гріхах й пообіцяла щиро виспові-
датись та берегтися гріха. Батько повернувся до преподобного 
Пахомія, розповів йому, що чув від доньки, та просив його зі 
сльозами, аби змилосердився над нею і своєю молитвою зцілив її 
зранену душу. Святий помолився за неї до Пресвятої Богородиці, 
і від того часу вона була звільнена від демона.

Преподобний Пахомій до останніх днів свого життя не пере-
ставав піклуватись своїми монахами та помагати знедоленим 
людям. І так, догодивши своїм життя Богові, на 56 році життя 
переставився до вічного життя. Перед своєю смертю святий 
зібрав усіх своїх монахів і наполегливо застерігав їх, що саме 
вони, які відреклися від світу, будуть найжалюгіднішими, якщо 
чинитимуть усупереч своєму покликанню і замість Богу будуть 
служити своїм пристрастям і гріху. Великий отець попросив уч-
нів старанно трудитися для свого спасіння, і завжди покладати 
надію на Бога, який має владу визволити від диявола і зберегти 
нас для вічного життя.

Преподобний Пахомій був великим Божим рабом, що вмів 
зберігати Божу ласку і сторицею помножувати її. З його вірності 
та посвяти Господеві скористали тисячі його духовних дітей.

Святий Пахомій помер 28 травня 348 року. Понад 7 000 мо-
нахів супроводжувало до гробу тіло святого, якого і до нині на-
зиваємо одним з отців монашества.
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ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ, ЯКУ ПОЗИЦІЮ
ПОТРІБНО ЗАЙНЯТИ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ

Цитата з листа віруючої католички: «Я живу в постійній не-
певності. Підозрюю, що найближчим часом буде затверджена 
обов’язкова вакцинація. Якщо подивлюся на Австрію, то очіку-
ються штрафи за невакцинованість 92 000 або аж 182 000, 
або навіть 4 місяці ув’язнення. Можна очікувати, що подібно 
буде і в Чехії…

Я не хотіла б опинитися під мостом, особливо коли уявляю, 
що означає жити на вулиці. Тому боюся, що мене так підло 
будуть примушувати вакцинуватися, всупереч моїй волі. Якби 
йшлося лише про тюрму, то я не вагалася б. Чи не могли б ви 
мені порадити, як поводитися, коли це все настане? Я дуже 
занепокоєна через те, що відбувається, а також через те, що 
я не хочу і як християнка не можу зрадити Бога. Останньою 
краплею для мене став пастирський лист Еміненції Домініка 
Дуки, який не тільки схвально цитує лист Яна Граубнера, але 
ще й додає подальші свої слова, якими спонукає до вакцинації».

Шановна пані, ми розуміємо Вас, а особливо те, що остан-
ньою краплею для Вас став пастирський лист кард. Дуки, який 
приєднався до заклику Граубнера. Що на це сказати? Ми віри-
мо і молимося, щоб кард. Дука чинив публічне покаяння, тобто 
відкликав свою позицію і сміливо сказав правду, пов’язану з 
протистоянням усій цій самогубній системі.

Папа Марцелін перебував на папському престолі під час прав-
ління Діоклетіана і Максиміана, у дні найжорстокішого переслі-
дування християн. Протягом тридцяти днів у Римі різними спо-
собами замучили 17 000 християн, чоловіків і жінок. Схопили і 
папу та привели його на допит до Діоклетіана. Він злякався жор-
стоких мук, поклав кадило на ідольський вівтар і приніс жертву 
в капищі поганських богинь Вести та Ісіди. Імператор вшанував 
його за це, одягнув у дорогий одяг і назвав своїм приятелем. 
Марцелін повернувся до свого дому, скорбів і гірко плакав, як 
колись святий апостол Петро після відречення від Христа. Він 
гнівався на себе самого, що хоча багатьох інших зміцнив у вірі 
і заохотив до мученицького героїзму, але сам зазнав страшного 
упадку. В серці переживав невимовну муку.

В той час у місті Сінуесса в Кампанії зібрався місцевий Собор 
духовенства. У ньому взяли участь єпископи з пресвітерами, 
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180 осіб. Марцелін вдягнувся у веретище, посипав голову попе-
лом і з жалем у серці увійшов до отців на Собор. Він став перед 
ними як засуджений, перед усіма явно визнав свій гріх і пролив 
багато сліз. Він плакав і благав їх засудити його. Вони сказали 
йому: «Сам своїми устами суди себе. З твоїх уст вийшов гріх, з 
твоїх уст хай вийде і суд. Знаємо про ап. Петра, що зі страху 
він зрікся Христа, але гірко плакав, і Господь повернув йому 
первісну благодать».

Папа Марцелін виніс на себе такий засуд: «Виключаю себе зі 
священства як негідний. Нехай після моєї смерті не ховають 
моє тіло, як прийнято, але хай кинуть псам на поїдання. Хто 
посміє його поховати, нехай буде проклятий».

Після Собору Марцелін повернувся до Риму, взяв дорогий 
одяг, який отримав від Діоклетіана, і поспішив до нього. Кинув 
одяг йому під ноги, зганив імператора і прокляв його фальшивих 
богів. Він визнав, що важко згрішив, і плакав. Імператор роз-
гнівався, видав його на муки, а потім засудив на смерть. Папа 
Марцелін помер як мученик.

Шановна пані, звичайно, Ви усвідомлюєте, що ми опинилися 
в ситуації безпрецедентного насильства, де вже не діють якісь 
права чи моральні принципи. Це нагадує часи переслідування 
християн. У 304 році імператор Діоклетіан видав едикт, яким 
наказував усім без винятку приносити жертви поганським ідо-
лам — демонам, а хто відмовиться, того мали мучити, а потім 
убити. Проте кров мучеників текла ще від часів імператора Не-
рона і аж до проголошення релігійної свободи у 313 році. Це було 
кілька мільйонів мучеників.

Тепер настає час, дуже схожий на період кривавого пересліду-
вання. Тому кожен християнин повинен усвідомити серйозність 
ситуації і бути готовим до смерті. Відмінність від першого пе-
реслідування полягає в тому, що сьогодні окресленою метою 
є редукція людства, тобто геноцид. Яке б рішення людина не 
прийняла, все одно не врятує свого фізичного життя. Але тут 
йдеться про набагато більше — про спасіння або вічну погибель 
безсмертної душі.

Тому кожен ще у спокійній атмосфері повинен зупинитися і 
шукати правду. Слід усвідомлювати, що сьогодні у всій ковід-
афері не йдеться про здоров’я, не йдеться про справжню пан-
демію і про справжню вакцину, але йдеться про оманливу си-
стему, за якою прихований сатанізм. Його мета — не тільки 
фізична ліквідація людства, але й масове затягування душ до 
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погибелі — через те, що людина дозволить втягнути себе у систе-
му вакцинації. Обманений думає, що цим покладе край інфекції. 
Але це великий обман!

Кожен повинен подивитися правді у вічі і прийняти стабільне 
рішення на життя і на смерть. Якщо схоче вирішувати, аж коли 
перебуватиме під тиском, то прийме погане рішення. Він буде 
зманіпульований і примушений, так що фактично вже захоче 
бути обманеним, щоб уникнути проблем. Насправді ж він їх не 
уникне і прийдуть набагато більші страждання. З’являться на-
ступні т. зв. вакцини, наступні синтетичні віруси, аж до повного 
чіпування, яке робить людей біороботами. Людина, позбавлена 
власної волі, позбавляється і можливості чинити покаяння, а тим 
самим і спасіння, а після смерті опиниться у вогняному озері. 
Тому слід знати, що необхідно відкинути вакцинацію, прийня-
ти правильне рішення з самого початку. Той, хто вже прийняв 
вакцину, повинен чинити радикальне покаяння, бо інакше не 
вирветься з автогеноцидної системи. Каянник вже не сміє прий-
мати наступну вакцину.

Коли людина з’ясує для себе суть, що справа не в здоров’ї, 
але що тут існує система брехні, то мусить зробити баланс для 
утвердження в правильному рішенні. Мусить реально оцінити, 
що їй коштувало б прийняття вакцини і що коштувало б відки-
нення вакцини.

Якщо людина провакцинується:
1) Після експериментальної мРНК-вакцини може померти 

відразу або, як прогнозують експерти, протягом трьох років.
2) Вакцинація мРНК-вакциною з убитих ненароджених дітей 

означає сатанинське антихрещення, тобто підпорядкування його 
владі.

3) мРНК-вакцина порушує геном, тобто викликає неперед-
бачувані реакції організму, такі як невиліковні автоімунні за-
хворювання, захворювання судин, запалення серця, нирок, па-
раліч, рак, захворювання центральної нервової системи, психічні 
розлади, деменція, депресивні стани… Людина стає мучеником 
сатанинської системи.

4) мРНК-вакцина вже містить наночастинки і система щоразу 
збільшує ступінь поневолення, маючи на меті перетворити людей 
в біороботів, які закінчать у вогненному озері. Той, хто входить 
у систему, здійснює поступове фізичне і духовне самогубство.

5) Кожен вакцинований підтримує ліквідаційну систему та 
несе за неї співвідповідальність.
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Який баланс, якщо людина відкине вакцину?
1) Буде переслідувана, але не буде рабом сатанинської сис-

теми, яка призводить до дочасної та вічної смерті; внутрішньо 
мусить бути готова до переслідування і фізичної смерті.

2) Невакцинована особа має набагато більше шансів вижити, 
ніж ті, які потрапили у вакцинаційну систему, а що більше — 
спасе свою душу, а крім того ще й має надію продовжити своє 
життя. Хто піддасться брехливій системі, вже не має надії.

3) Бог є на боці того, хто не підпорядковується системі брехні 
і відкидає вакцину. Коли людина буде звертатися до Бога, Бог 
охоронить її від зради та від усього іншого, і дасть силу — так, як 
давав її мільйонам мучеників у далекому і близькому минулому.

4) Невакцинована особа своїм прикладом утвердить інших, 
а до того ж матиме досвід, що коли у невирішальних ситуаціях 
звертається до Бога, Він дає рішення. Якщо людина вистоїть у 
важкому життєвому випробуванні та завершить його, можливо, 
і мученицькою смертю, то здобуде вінець вічної слави у небі.

Ви запитуєте: Що робити? У будь-якому випадку в спокійній 
атмосфері обдумайте обидва варіанти. Кожен християнин по-
винен рахуватися, — так само, як і ми рахуємося, — з переслі-
дуванням і з мученицьким вінцем. Іншими словами, сьогодні 
існує лише дві можливості: або бути мучеником за Христа, або 
бути мучеником за сатану.

Більше того, Ви добре знаєте, що кожна людина мусить помер-
ти природною смертю, але померти як мученик за Христа — це 
надзвичайна честь. Згідно з ученням Церкви, мученик не зазнає 
мук чистилища і йде прямо до Божої слави. Якщо людина не 
вибере гідності мучеництва за Христа, то система стягне її до 
мучеництва за сатану і як заплату вона отримає страждання 
вже тут, у земному житті, і вічні муки після смерті.

Що стосується згіршення, яке дав віруючим кард. Домінік 
Дука, то хай прикладом покаяння для нього стане ревність свя-
того папи Марцеліна.

Рекомендуємо Вам прочитати нову книгу «Мученики та інші 
святі». Це, безсумнівно, стане для Вас великим підбадьоренням 
і дасть Вам світло та надію.
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ПРЕПОДОБНИЙ ТЕОДОР, УЧЕНЬ СВ. ПАХОМІЯ

Теодор походив з Єгипетської 
Тиваїди. Народився 314 року, був 
сином багатих і славних христи-
янських батьків, але вибрав до-
бровільну убогість, відкидаючи 
все, щоб прийняти Ісуса Христа. 
Одного разу в їхньому домі свят-
кували свято Богоявлення Господ-
нє, весь дім був прикрашений і 
наповнений всілякими світськими 
благами. Тоді Теодор мав 14 ро-
ків. Його доторкнулася Божа бла-
годать і він у тому святкуванні 
та бенкетуванні побачив світську 
марноту й сказав до себе: «Яка 
мені користь з цього всього? 
Або який я матиму здобуток, 
коли, насолодившись тимчасовими насолодами теперіш-
нього життя, буду позбавлений вічної нагороди? Бо ніхто 
з тих, що насолоджуються тимчасовими благами, не змо-
жуть отримати вічної слави». Так думаючи, хлопець зітхнув 
з глибини серця та в час обіду пішов до своєї кімнати, впав 
лицем до землі і зі сльозами молився до Ісуса, кажучи: «Господи, 
Ти знаєш, що нічого з того, що є у цьому світі, я не бажаю біль-
ше від Твоєї любові, тому прошу Тебе, Владико настав мене на 
Твою дорогу, щоб мені чинити Твою волю, та просвіти мою душу, 
щоб я славив і хвалив Тебе завжди». Коли він так молився, в його 
кімнату увійшла мама. Вона просила його, щоб він повернувся 
до них обідати, але хлопець відмовився. Після того він старався 
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уникати всього світського, не їв дорогих та смачних страв, і став 
більше молитися до Ісуса Христа. З великої Божої любові він 
постановив покинути світ та посвятити себе повністю Богові.

Через два роки Теодор таємно вийшов з дому, покинувши 
батьків та їхнє багатство, і пішов служити Богові. По дорозі він 
знайшов монастир та, попросившись, щоб його прийняли, почав 
там жити для Ісуса Христа. Одного разу від монахів хлопець 
почув про св. Пахомія, який у Тавенні зібрав братів і заснував 
монастир. Теодор захотів побачити святого отця і всім серцем 
молився: «Господи Боже, якщо є такий святий чоловік на землі, 
то сподоби мене його бачити і йти за ним у всілякій заповіді, 
щоб я спасся та став достойним тих благ, які Ти приготував 
для тих, хто Тебе любить». Через декілька днів до монастиря, де 
жив Теодор, прийшов один старець Пекусій, учень св. Пахомія. 
Тоді хлопець почав просити старця, щоб він взяв його з собою в 
монастир преподобного Пахомія. Старець погодився. Коли вони 
прибули до монастиря, Теодор помолився: «Благословенний Ти, 
Боже, що поспішив послухати мене, грішного, і виконав моє про-
хання». Пахомій, побачивши Теодора, прийняв його з любов’ю 
в свій монастир. Там хлопець, за прикладом святого отця, пра-
цював для Бога та багато молився.

Через деякий час мати Теодора почула, що син перебуває в 
монастирі преподобного Пахомія. Тоді взяла від єпископів лист 
до Пахомія, що наказував віддати їй сина, та пішла в Тавенну. Її 
прийняли в дівочому монастирі, в якому жила сестра св. Пахо-
мія. Тоді мати послала до Пахомія, бажаючи бачити свого сина. 
Коли преподобний довідався про її прихід, то сказав до Теодора: 
«Дитино, твоя мати прийшла сюди, хоче тебе бачити і має до 
нас лист від єпископів. Тому йди до неї, насамперед через те, 
що єпископи написали і їх маємо послухати». Теодор відповів: 
«Отче, скажи мені спочатку, чи не маємо дати Богові відповідь 
у Судний День, коли ж я залишу монастир, щоб піди до своєї 
матері, яку я покинув зі всіма світськими пристрастями? Чи 
не спокусяться через мене брати? Наш Господь Ісус Христос 
каже: “Хто любить батька або матір більше, ніж Мене, той 
Мене недостойний” (Мт. 10, 37)». Святий Пахомій сказав: «Ди-
тино, якщо тобі не є корисним бачити свою матір, то я тебе 
не примушую». Коли мати довідалась, що син не лише не хоче 
повернутися додому, але навіть і бачитися з нею не хоче, то 
забажала й вона не повертатись додому, але стала монахинею 
та жила в тому жіночому монастирі. Вона казала собі: «Якщо 
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захоче Бог, побачу свого сина між святими отцями і свою душу 
здобуду через нього».

Теодор міцнів духом і старався наслідувати свого духовного 
отця. Пахомій багато разів випробовував його в послусі і терпін-
ні, він наказував зробити Теодору якесь діло, а коли той наказа-
не зробив, докоряв йому, наче зробив недобре. Тоді наказував 
те зруйнувати й робити інше. Теодор перемагав себе і в покорі 
виконував наказане.

Був там один лінивий брат, якого св. Пахомій часто наставляв 
та напоумляв. Тому той образився і хотів втікати з монастиря. 
Теодор зрозумів це і вдавав, ніби й сам ображається на отця та 
хоче втікати. Він прийшов до того брата і сказав: «Чи знаєш, бра-
те, що дуже жорстокі слова цього старця, і не знаю, чи зможу 
більше тут терпіти». Той брат, чуючи те, зрадів та сказав: «І ти 
страждаєш від нього, як я?». Теодор відповів: «Дуже страждаю, 
але, якщо хочеш, будемо разом, утішаючи один одного, допоки ще 
раз не випробуємо його. І якщо відтепер виявиться до нас добрий, 
залишимося тут, а якщо все одно на нас буде злий, то разом 
вийдемо звідси». Брат послухав Теодора і не пішов з монастиря, 
чекаючи, щоб обидва разом вийшли. У той час Теодор пішов та 
про все розповів Пахомію. Тоді преподобний прикликав їх двох, 
схилив перед ними голову та сказав: «Простіть мені, браття, 
бо згрішив перед вами. Мусите й ви, як справжні сини, терпіти 
і зносити немочі вашого отця». Чуючи це, той брат розчулився, 
зрозумів свою помилку і від того часу виправився.

Коли Теодор ще був молодий, св. Пахомій призначив його 
своїм помічником, а згодом і своїм заступником у монастирі в 
Тавенні, сам же оселився в іншому монастирі у Пбові. За якийсь 
час прикликав Пахомій до себе Теодора, щоб той допомагав йому 
управляти всіма монастирями.

Одного разу до Пахомія прийшов філософ, хотівши розмов-
ляти з великим старцем, та преподобний сам не хотів з ним 
говорити і відправив своїх двох учнів Корнилія та Теодора. Фі-
лософ сказав до них: «Хочу з Писання розмовляти з вами». Тео-
дор промовив: «Говори, коли хочеш». Філософ запитав: «Хто, не 
народившись, помер? Хто, народившись, не помер? Хто ж помер 
і не стлів?» Теодор відповів: «Твоє питання не складне, проте 
скажу тобі: той, хто помер, не народившись, — Адам. Той, хто 
народився і не помер, — Енох. Померла і не стліла жінка Лота, 
бо була перетворена у соляний стовп. Але ти послухай здорової 
нашої поради і, покинувши некорисні питання та мудрування, 
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прийди до Ісуса Христа і приймеш відпущення гріхів». Філософ 
замовк і відійшов, дивуючись такій відповіді.

За два роки до смерті св. Пахомія, коли він лежав хворий, його 
учні почали говорити між собою, щоб після смерті преподобного 
вибрати на його наступника Теодора. Коли вони звернулися з 
цією справою до Теодора, він пообіцяв їм, що прийме настоя-
тельство. Коли св. Пахомієві стало відомо, про що радилися його 
учні з Теодором, він вирішив вилікувати свого учня з легковаж-
ності й гордовитості. Прикликавши до себе всіх настоятелів, він 
наказав кожному визнати свої провини, а для доброго прикладу, 
насамперед зробив це сам, а опісля наказав це зробити Теодо-
рові. І той покірно визнав, що по останній нараді з братами мав 
думки пустої слави і гордості. Тоді св. Пахомій звільнив його від 
обов’язку духовного наставника та наказав йому думати про себе 
самого й покутувати. Теодор так щиро взяв собі до серця слова 
св. Пахомія, що аж до смерті жив духом покаяння. Перед самою 
смертю Пахомій призначив своїм наступником не Теодора, а 
побожного монаха Орсинія. За його настоятельства кількість 
монахів збільшилася, але первісна ревність по монастирях поча-
ла занепадати. Зажурений цією сумною зміною, Орсиній почав 
сердечно благати в Бога поради, як оновити ревність між мона-
хами, а потім, по нараді з усіма ігуменами, призначив Теодора 
своїм помічником.

Теодор керував монахами дуже покірно. Він вважав себе 
їхнім слугою, а всю честь віддавав лише Ісусові Христові. Мо-
нахи мали до нього велике довір’я. Коли він хотів схилити їх до 
покаяння, то часто виявляв їм таємниці їхніх сердець, і завдяки 
тому у монастирях панував Божий страх. Коли кількість монахів 
зросла, то він заснував ще чотири чоловічі монастирі та один — 
жіночий. Завдяки його молитвам і старанням по монастирях 
знову запанували єдність і братня любов.

Одного разу до монастиря прийшов батько хворої дівчини та 
просив Теодора прийти помолитися над його дитиною. Святий 
сказав батькові: «Бог вислуховує молитви на кожному місці». На 
те батько промовив: «Я приніс із собою посудину з водою. Прошу 
тебе принаймні призови над нею Боже ім’я, щоб таким чином 
вода могла стати ліками для моєї хворої дитини». Тоді Теодор 
помолився над водою, зробив над нею знак святого хреста і 
сказав батькові взяти воду з собою додому. Вдома батько застав 
дівчину непритомною. Відкривши її уста, він налив в них трохи 
води. Після цього хвора дівчина видужала.
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У Велику Суботу 368 року помирав один монах. Теодор був 
при вмираючому в останні хвилини його життя. Присутнім там 
монахам він сказав: «За цією смертю скоро прийде друга, якої 
мало сподіваються». Тої ночі всі чували при померлому і поховали 
його на Великдень уранці. Наприкінці того тижня Теодор мав 
науку для всіх монахів, які на великодні свята з’їжджалися з усіх 
монастирів, щоб разом відсвяткувати Христове Воскресіння. Як 
тільки Теодор скінчив науку і відправив братів до їхніх монасти-
рів, то раптово занедужав та спокійно віддав Богові душу. Тіло 
св. Теодора спочатку поховали на спільному монашому цвинтарі 
на горі, а згодом перенесли і поклали поруч з тілом св. Пахомія.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ДОМІЦИЛЛА1

Святу Доміциллу посвятив Христові св. Климент, Папа Рим-
ський. У її домі було двоє віруючих рабів — ревний Ахіллей та 
його брат Нерей. Доміцилла походила з роду Флавіїв. Вона була 
близькою родичкою Флавія Клемента та племінницею імператора 
Тита і Доміціана. Два раби, що були серед прислуги в її домі, 
засвідчили їй про Ісуса Христа. Вона сама помітила, що вони 
відрізнялися від інших. Вони мали можливість брати участь у 
розпусних забавах, але з цілого серця гидували ними. З їхньої 
поведінки випромінював великий мир, чистота і милосердя до 
інших. Її зацікавило, чому вони такі. Нерей і Ахіллей з запалом 
розповіли їй про Христа, про Його велику любов, про короткість 
життя, про вічне щастя і вінець слави, що його Ісус здобув для 
нас Своєю відкупительною смертю.

Вони також сказали їй, що з нашого боку умовою спасіння є 
прийняти Ісуса за свого Спасителя і Господа, звірити Йому все 
своє життя, своє минуле і майбутнє, а також дати Ісусові про-
стір, щоб Він міг в нас рости, а наше «я» — маліти. Доміцилла 
про все це роздумувала і вирішила таємно охреститися. Святий 
папа Климент дізнався про її намір і послав до неї пресвітера, 
щоб таємно її охрестив. Хоч Доміцилла і прийняла нове життя, 
однак після хрещення ще повністю не викорінила старі звички, 
пов’язані зі світським мисленням. Багатий син консула Авре-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 12 травня.
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ліан попросив її руки. Очікуючи свого поклонника, Доміцилла 
старанно чепурилася. Раб Ахіллей, помітивши це, сказав їй: «О, 
Доміцилло, якби ти таку ж старанність приділяла для прикра-
шання своєї душі, щоб сподобатись Небесному Нареченому Ісусу 
Христу, яка б ти була щаслива!».

Це здивувало Доміциллу і вона відповіла: «Хіба може бути 
більша радість для жінки, ніж мати чоловіка і дітей? Невже 
я повинна залишитися покинутою та самотньою? Хіба я не 
можу насолоджуватися радощами життя?». Нерей почав роз-
повідати їй, скільки всього зазнає жінка від ревнивого чоловіка, 
а якщо він ще й до того невірний, то скільки несправедливості 
і приниження чекає її в подружжі. «О, я знаю, — сказала Домі-
цилла, — знаю, скільки моя мати витерпіла від мого батька, 
але невже таке обов’язково станеться і зі мною, коли вийду 
заміж?». У відповідь Ахіллей почав розповідати їй про справжнє 
щастя. Він вказав їй на короткість життя і на цінність ласки, яку 
Бог дає тим, яких Собі вибрав, щоб вони нерозділеним серцем 
належали тільки Йому одному. Нерей додав: «Яким прекрасним є 
дівицтво! Чистота прикрашає душу і тіло. Осквернену чистоту 
можна виправити покаянням, але втрачена невинність ніколи 
не повернеться».

Доміцилла постійно про це думала, і в результаті забажала тієї 
цінної благодаті — всім серцем належати Христові, лише Йому 
єдиному, тут, в часі, і у вічності. Вона радикально вирішила від-
мовитися від запланованого шлюбу і посвятитися Ісусу Христу 
обітом вічного дівицтва. Тоді обидва слуги прийшли до папи 
Климента. Нерей сказав: «Клименте, ми з Ахіллеєм прийшли до 
тебе, щоб передати тобі рішення Доміцилли». Папа запитав їх: 
«Що сталося, що ви прийшли до мене? Адже Доміцилла незаба-
ром має вийти заміж за сина консула». Тоді Ахіллей додав: «Ми 
якраз хотіли сказати тобі, що вона вирішила відмовитися від 
шлюбу, бо хоче цілковито посвятитися Христові як діва». Свя-
тий Климент відповів їм: «Це благородне рішення, але необхідно 
усвідомити, які будуть його наслідки. Ви повинні рахуватися з 
мученицькою смертю, а зрештою, і вона. Ви знаєте, в який час 
ми живемо. Однак це погляд лише з одного боку. Погляд з іншого 
боку — це погляд віри. Безумовно, це велика ласка, коли в тепе-
рішній час загальної пожадливості, а тим більше в Римі, хтось 
добровільно посвячується Богові і відрікається не тільки гріха, 
але й добровільно жертвує Богові свою чистоту. Це некриваве 
мучеництво. Однак виникає питання, чи Доміцилла витриває 
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у вірності Христу». Тоді Нерей відповів: «Думаю, що витриває. 
Звичайно, з Божою допомогою».

Папа Климент нагадав обом братам про важливість ситуації, 
тому ще раз сказав їм: «Нерею і Ахіллею, хочу вам сказати, що 
помста духа зла обернеться передусім проти вас. Оскільки До-
міцилла відмовиться від шлюбу, гнів Божого ворога обернеться 
і проти вас. Вам доведеться заплатити високу ціну за її обіт, 
тож ви повинні рахуватися з муками і смертю. А щодо мене, 
то я рахуюся зі смертю щодня». Нерей відказав: «І я також. Для 
мене було б найбільшою честю віддати своє життя за Христа, 
як Його мученик». Так само відповів і його рідний брат Ахіллей.

Настав день, коли Доміцилла мала посвятити себе Ісусу Христу 
через дівство, тобто пообіцяти повсякчасну чистоту. Климент 
знову пояснив їй важливість цього кроку. Він нагадав їй слова 
з листа ап. Павла до коринтян: «Жінка незаміжня і дівиця клопо-
четься про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом» 
(1 Кор. 7), а також слова нашого Спасителя: «Бувають бо скопці, 
що з матернього лона такими народились; бувають і скопці, 
що їх люди оскопили; бувають і скопці, що самі себе оскопили 
задля Небесного Царства. Хто може збагнути, нехай збагне» 
(Мт. 19). Потім додав: «Дівицтво — це некриваве мучеництво, 
а в теперішній час ти, Доміцилло, повинна рахуватися також 
і з кривавим».

Доміцилла все це вислухала і сказала: «Так, я усвідомлюю це 
і хочу, дивлячись тільки і тільки на Ісуса, віддатися Йому ціл-
ковито не тільки в зовнішній, але й у внутрішній чистоті». Так 
Господь дав їй цю надзвичайну благодать, що дається не всім. 
Але Климент востаннє її попередив: «Дорога дочко, я хвалю твій 
намір, але не знаю, чи ти повністю усвідомлюєш, що тепер, коли 
відмовиш Авреліану у шлюбі і обереш Христа своїм Женихом, 
тебе чекає жорстока боротьба. Чи маєш досить відваги витер-
піти все, що настане?». Доміцилла відповіла: «Я у всьому покла-
даюся на ласку свого Небесного Жениха, Якому хочу посвятитися 
цілим серцем, і твердо надіюся, що Він мене не залишить».

Коли Климент побачив її рішучість і що вона не покладається 
на себе, а на Господа, то задовольнив її прохання. Він розумів, як 
дорого доводиться платити за душі, особливо за ті, які вирвані 
з-під влади духів темряви, що тепер панують. Доміцилла склала 
обіт повсякчасного дівицтва і при словах посвяти прийняла по-
свячений білий серпанок. Так вона була посвячена Христу. Це ста-
лося ще перед тим, ніж був убитий імператор Доміціан у 96 році.
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Коли Авреліан дізнався, що Доміцилла йому відмовила, його 
опанувала лють. Але він все ж таки лестощами і подарунками 
намагався відвернути її від такого рішення. Коли його зусилля 
звелися нанівець, він доніс на Нерея і Ахіллея, що вони христи-
яни. Обидва брати були заслані на вигнання в Террацину. Там 
у 98 році вони були стяті мечем. Доміциллу також туди заслали. 
До неї у в’язницю підселили двох її колишніх поганських подруг, 
Теодору і Євфросинію, щоб вони намовили її зректися Христа. 
Вони хвалили їй жениха Авреліана, його благородність, багатство 
і красу, вмовляли її вийти за нього заміж, висміювали дівицтво. 
Але все було даремно. Сталося те, чого ніхто не очікував: Домі-
цилла не тільки не зреклася Христа, але обидвох подруг приве-
ла до Господа Ісуса. І Теодора, і Євфросинія повірили в Нього, 
охрестилися, і також пообіцяли Богові постійне дівицтво.

Дізнавшись про це, Авреліан зробив останню спробу прихили-
ти собі Доміциллу. Він прибув до Террацини, влаштував розкіш-
ний весільний бенкет, на який запросив багатьох знатних людей, 
а Доміциллу примусили взяти в ньому участь. Після завершення 
частування Авреліан почав пританцьовувати, немовби досяг 
своєї мети. Доміцилла ж відійшла до сусідньої кімнати, впала на 
коліна і палко вигукнула: «Тепер, о Господи, прошу Тебе, поспіши 
мені на допомогу в цій найбільшій небезпеці. Рятуй мене!». В той 
час, коли вона молилася, у світлиці настала паніка. Авреліан, 
танцюючи, раптом впав на землю мертвий. Доміцилла, вражена 
цим Божим втручанням, повернулася до своїх подруг і разом з 
ними дякувала Богу. Але розлючений брат померлого Авреліана 
звинуватив Доміциллу в чаклунстві і домігся наказу покарати її. 
Коли її привели на суд, вона безстрашно визнала Ісуса Христа і 
погордувала погрозами мук.

Коли поганський суддя побачив, що Доміцилла, Теодора та 
Євфросинія не відступлять від віри в Христа, наказав підпалити 
в’язницю, де їх тримали, і вони згоріли у вогні. Але їхні мертві 
тіла знайшли неушкодженими, і диякон Цезарій по-християн-
ськи їх поховав.
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СВЯТІ АНДРОНІК ТА ЮНІЙ

Апостол Павло згадує про сьогоднішніх святих в кінці свого 
послання до Римлян, кажучи: «Вітайте Анроніка та Юнія, моїх 
родичів і співв’язнів, що є визначні між апостолами й передо мною 
повірили у Христа» (Рим. 16, 7). Андронік був з числа сімдесятьох 
учнів Господа Ісуса. Обійшовши з проповіддю Євангелія різні 
краї, він багатьох язичників привів до істинної віри, руйнував 
ідольські капища та будував церкви. Згодом слуга Божий став 
єпископом Паннонії1. Допомагав йому вірний помічник Юній. 
Своє ревне служіння Господу вони завершили мученицькою ко-
нчиною. Їхні мощі, разом з останками інших святих мучеників, 
було чудесно знайдено в Євгенії, поблизу Царгорода.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ОЛЕКСАНДР РИМСЬКИЙ2

У часи імператора Максиміана (286–305) було жорстоке пе-
реслідування християн. Один сотник, ревний ідолопоклонник, 
збудував біля Риму капище нечестивому богу Дієві. Імператор 
дав наказ, щоб всі зібралися туди і принесли жертви богам. На-
ступного дня всі погани прийшли. Тоді і воєначальник Тиверіян, 
який мав під собою багато воїнів, скликавши їх, хотів вируши-
ти з ними до божниці. Тут один з них на ім’я Олександр, що з 
дитинства вірив в Ісуса Христа, сказав воєводі: «Якби ти ска-

1 Паннонія — північна прикордонна провінція Римської імперії, роз-
ташовувалась на території сучасної західної Угорщини.

2 Його пам’ять вшановуємо 13 (26) травня.
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зав поклонитися істинному 
Богові, Який є на небі, то до-
бре б ти мовив. Ті ж, яких ви 
називаєте богами, не є боги, 
але біси». Полководець загово-
рив до нього: «Не всім богам, але 
лише одному Дієві маємо при-
нести жертву, хоч і багато є 
богів, проте він їхній цар, і його 
ми шануємо». Святий відповів: 
«Але ваш Дій такий, як й інші 
підступні демони, що тягнуть 
своїх шанувальників до погибе-
лі, спокушають на нечисті та 
беззаконні діла, що ними й самі 
оскверняються, як ви розпові-
даєте про них. Хто коли бачив 
або чув про бога, який чинить 

нечистоту? Наш Господь — невидимий тілесними очима, самою 
ж вірою можна пізнати Його, Пречистого, Всесильного Творця 
неба і землі, що не хоче таких жертв, які ви приносите нечи-
стим вашим бісам, але потребує жертви чистої і безкровної». 
Воєвода сказав: «Зупинись, Олександре, у цій глупоті та не об-
ражай богів, щоб імператор не почув цього та не розгнівався на 
мене через тебе, що терплю між воїнами такого богохульника». 
Сказавши те, Тиверіян пішов з воїнами до капища, а Олександр 
подався у свій дім.

Коли цар приніс жертву мерзенному Дієві, то воєначальник 
сказав йому про блаженного, який не слухає його наказів та 
ображає богів. Максиміан відразу послав слугів, щоб привели 
його зв’язаного залізними кайданами. У той час Олександрові 
з’явився Господній ангел, який сказав: «Будь мужнім, і кріпися, 
бо багато маєш витерпіти за ім’я Ісуса Христа. Тобі приго-
тувалися немалі муки, ось ідуть по тебе воїни правителя. Не 
бійся їх, ані хай не лякається твоє серце, бо я посланий тобі на 
допомогу. Тому встань та помолися до Бога, а я буду з тобою». 
Олександр помолився і, вийшовши з дому, зустрів посланців, що 
йшли по нього. Ті, побачивши мученика, зі страху попадали на 
землю, бо його лице явилося їм наче блискавка. Святий сказав до 
них: «Встаньте, чого злякалися?». Воїни відповіли: «Бачимо, що 
сила Божа тебе огортає, через те й попадали». Тоді Олександр 
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промовив: «Небесний Бог відвідав Свого раба, ви не бійтеся, але 
чиніть те, що вам наказано, бо ви послані схопити мене та зв’я-
заного привести до імператора». Слуги здивувалися, що святий 
знає, чому вони прийшли, а Олександр молився: «Господи Ісусе 
Христе, Боже отців наших, прошу Тебе сьогодні, Владико, не від-
лучай мене від Твоїх праведників, не відкинь мене, що йду до Тебе. 
Прошу, пошли Свого ангела, щоб він помагав мені і скерував мій 
язик, щоб міг сміливо говорити перед катом». Тоді воїни обклали 
його залізом та повели на допит. Було йому у той час 18 років.

Коли його поставили перед Максиміаном, той запитав: «Чому 
ти, ображаєш мою державу і не пішов з іншими бійцями вшану-
вати великого Дія?». Страждалець на це: «Я поклоняюся моєму 
Богові, що на небі, і Його єдинородному Синові Ісусові Христові, і 
Святому Духові. Іншого бога не знаю, ні не визнаю. Твоєї влади не 
боюся, ні твоїх погроз та мук». Цар промовив: «Жаль мені твою 
юність, бо бачу що дуже молодий». Олександр сказав: «Пожалій 
себе самого й уникни диявольської сіті, а я маю за помічника 
Бога і не лякаюся страждань».

Тоді святий почав молитися. Під час цього відкрилось небо і 
він побачив Ісуса, що сидів по правиці Отця, та сповнився ра-
дості. Олександр сказав до імператора: «Ти хвалиш нечисті діла 
своїх богів, бо й сам подібний до них, і не пізнаєш істинного Бога, 
що дарував тобі честь і царство». Максиміян промовив: «Мої 
боги дали мені мою владу». Блаженний продовжував: «Дивуюся 
тобі, бо ти видаєшся мудрим, а стратив себе самого, бо віриш 
бісам і служиш німим та бездушним ідолам. Залишивши живого 
Бога, йдеш за сатаною, своїм батьком. Навернися з пітьми у 
світло, щоб не бути зануреному навіки у вогненне озеро». Тоді 
імператор наповнився гніву і дав владу воєводі Тиверіянові, щоб 
він мучив Олександра та всіх християн.

Наступного дня полководець наказав повісити страждальця 
на катувальному дереві та залізними кігтями обдирати його тіло. 
Під час катувань мученик молився та дякував Богові. Потім його 
зняли і Тиверіян наказав закути святого в кайдани й вести за 
собою аж до Царгорода. Коли вони прийшли до міста Маркіано-
поля, воєвода сказав до Олександра: «Принеси жертву богам». 
Святий відповів: «Я принесу жертву хвали живому істинному 
Богові». Суддя сказав: «Хіба ти не казав, що ваш Бог не потре-
бує жертв?». Блаженний промовив: «Ісус Христос не потребує 
таких жертв, які ви приносите вашим ідолам, а хоче жертви 
праведності, бо Він Бог праведний і святий». Тоді Тиверіян на-
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казав свічками обпалювати тіло мученика. Олександр молився і 
вогонь не торкався його. Мучитель, бачачи це, був засоромлений 
й наказав вести святого далі перед собою.

Прибувши до одного джерела, що було при дорозі, воїни сіли 
спочити й почали їсти. Мученик же став на коліна, мовивши: 
«Господи Ісусе Христе, збережи мене, щоб не порадів мій ворог 
через мене. Я пізнав Твоє Ім’я — не осором мене, Владико, перед 
катом, але пошли Свого ангела й будь мені Помічником і Покро-
вителем». Коли він так помолився, то явився йому ангел і сказав: 
«Не бійся, Олександре, Бог почув твою молитву. Я посланий від 
Нього допомагати тобі». Воїни чули голос, але нікого не бачили 
та, жахнувшись, упали на землю. Тоді їх наздогнав воєвода і на 
тому місці почав знову змушувати Олександра відректися Ісуса 
й поклонитися богам. Але святий був непорушний. Тиверіян ро-
зізлився та наказав розстелити по землі залізні колючки й по них 
волочити мученика. Опісля кат наказав чотирьом воїнам бити 
Олександра сукуватим залізом. Проте страстотерпець сказав 
до нього: «Чи лишень такі муки накладаєш мені? Додай інших, 
гірших, бо я, допомогою мого Бога, Ісуса Христа, не відчуваю 
болю від цих терпінь». Тиверіян, чуючи це, занімів від гніву, 
але звелів перестати мучити святого, бо вже закінчувався день. 
Зранку воїни разом з Олександром продовжували дорогу до 
Константинополя.

Коли вони прийшли до Вономасійського Полчища, то пол-
ководець знову поставив мученика на допит і сказав: «Чи ще, 
Олександре, перебуваєш у бунті та не хочеш приступити до 
наших милосердних богів і принести жертву Дієві й Асклипію?» 
Святий відповів: «Осліплений розумом, сину сатани, що ще інше 
хочеш почути від мене, більше від того, що не принесу жертви 
демонам? Безумче, хіба не розумієш, що твій Дій і Асклипій — злі 
духи?». Воєвода промовив: «Клянуся, що зроблю твоє ім’я ганеб-
ним по цілій імперії за ці образи, які чиниш мені й моїм богам!». 
Олександр відповів: «І я цього бажаю, щоб мною прославилося 
Ім’я мого Господа Ісуса Христа по всій землі». Тоді Тиверіян на-
казав воїнам: «Відведіть його від мого лиця, бо не можу терпіти 
образ від нього, ведіть його до Филипополя і вкиньте до темниці, 
поки я прийду туди». Так і сталося. Коли християни цього міста 
дізналися про прихід святого мученика, то пішли до нього у 
в’язницю і молилися разом з ним. Згодом прибув туди воєвода 
й разом з місцевим намісником допитував св. Олександра. Але 
той відважно сказав: «Сьогодні, щоб всі тут присутні почули, 
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повідомляю, що я раб небесного Бога і ніколи не відречуся Ісуса 
Христа, мого Спасителя». Тиверіян, не знаючи, що робити, на-
казав воїнам швидко продовжувати путь: «Ведіть його спереду, 
а я підійду до вас». Коли вони прийшли до потоку, що називався 
Сирмій, то їх наздогнав полководець і почав катувати святого, 
за те, що той осоромив його перед намісником. Він наказав роз-
тягнути слугу Божого та завдати йому 200 ударів. Коли мученика 
били, він подумки молився і з неба почувся голос: «Будь мужнім, 
Олександре, і не бійся страждань, бо вони тимчасові, Я 
ж з тобою». Тиверіян, почувши це, злякався та зразу наказав 
перестати бити святого й вести його далі.

Тоді воїни з Олександром дійшли до міста Карасура, і сіли 
під дерево у тінь, щоб відпочити. Була велика спека й всі були 
дуже спраглі, але не було де взяти води. Тоді Олександр сказав: 
«Зачекайте трохи, мій Бог може і тут дати нам воду». Потім він 
клякнув на коліна й почав благати Ісуса Христа, щоб прослави-
лось Його Ім’я. Коли святий так помолився, то зразу з-під дерева 
витік потік чистої та холодної води. Воїни, бачивши чудо, про-
мовили: «Воістину великий Бог християнський, що слухає скоро 
Своїх вірних рабів». І всі пили та возвеличували Господа. Потім 
знову вирушили в дорогу. Коли дійшли до броду річки Арзона, 
то мученик попросив, щоб йому дали час на молитву. Тиверіян 
дозволив і Олександр молився: «Сину Божий, пошли Свого ангела 
і візьми мою душу, бо більше вже не можу витерпіти, оскільки 
не стало сили у моїм тілі». Потім воєвода знову прикликав його 
до себе і сказав: «Принеси жертви богам!». Святий відповів: «Твій 
розум справді потьмарений, адже знову хочеш від мене почути 
те саме, що багато разів чув». Тоді Тиверіян наказав лити му-
ченикові киплячу олію на хребет. Але ангел розбив посудину з 
олією і вона вилилась на слуг та обпекла їх. Мучитель, бачачи 
чудо, наказав розтягнути святого й бити палицями. А потім знову 
всі подалися дальше.

Коли вже наближались до Царгорода, Тиверіян сказав до му-
ченика: «Багато наклав я на тебе мук та не зміг навернути до 
моїх богів, тому знай, що нині страчу тебе, якщо не передумаєш 
послухати мене». Потім вони прийшли у місто Дризипера, пере-
йшли ріку Ерґіну, і там мучитель вчинив останній суд. Він сказав 
до Олександра: «Ось твоя смерть нині перед тобою. Що скажеш: 
чи принесеш жертви богам, чи ні? Бо ось тут уб’ю тебе й твоє 
тіло вкину в річку». Святий відповів: «Дякував би тобі, якби ти 
сьогодні воістину зробив те, що кажеш, щоб я вже визволився з 



314

твоїх рук. Твоїм богам ніколи не поклонюсь, навіть якщо б ти і 
тисячу разів стратив мене».

Тоді кат видав на нього смертний вирок і віддав його воїнам, 
щоб відтяли йому голову, а тіло вкинули у воду. Перед кончиною 
мученик попросив воєводу час на молитву, і той дозволив. Тоді 
Олександр клякнув, перехрестився і, востаннє молячись 
на цій землі, тілом і душею повністю віддався своєму воз-
любленому Господу. Потім мученик сказав до воїнів: «Скоро 
робіть наказане вам». Воїн Келестин сказав до святого: «Муче-
ниче Христовий, помолися до Твого Бога, щоб не ставив мені за 
гріх те, що наказано мені тебе вбити». Тоді чистим рушником 
зав’язав Олександру очі та хотів вдарити мечем, але побачив 
ангелів, що прийшли взяти душу святого і, настрашившись, заде-
рев’янів. Мученик сказав до нього: «Роби, що маєш робити». Кат 
відповів: «Боюся, рабе Божий, бо бачу якихось дивних мужів, що 
стоять біля тебе». Святий помолився і ангели трохи відійшли. 
Тоді слуга взяв меч та відтяв йому голову. Ангели зразу взяли 
його душу і понесли на небо, хвалячи Бога. Потім воїни вкинули 
чесні мощі в річку та відійшли. За Божим провидінням чотири 
пси витягнули тіло з води на берег та стерегли його від птахів й 
тварин, допоки не прийшла мати мученика — Пименія. Вона, 
взявши тіло, помастила його ароматами, обвила плащаницею 
та поховала при річці Ерґіна. На гробі мученика Господь чинив 
багато надзвичайних оздоровлень.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПЕТРО ТА СПІВМУЧЕНИКИ

За імператора Деція, коли по всій вселенній лилась християн-
ська кров, у місті Лампсак1 схопили і привели на допит побож-
ного юнака Петра. Ігемон Оптим почав намовляти хлопця, щоб, 
згідно з розпорядженням царя, вшанував богиню Венеру. Проте 
Петро заявив, що не поклониться цьому нечистому ідолу, бо й 
самі погани ганять її за безсоромність. І додав: «Я поклоняюся 
одному, найсвятішому Створителеві неба й землі — Господу 
Ісусу Христу, своєму Спасителю!».

Почувши те, кат звелів розтягнути юнака на колесі й лама-
ти йому кості. Та чим більше він був мучений, тим міцнішим 
ставав в ісповіданні Господа Ісуса, підтримуваний Його силою. 
Насміхаючись з ігемонового нерозуму, Петро підносив очі до 
неба, кажучи: «Дякую Тобі, Господи Ісусе Христе, що дав мені 
таку силу у терпінні. Прошу, сподоби мене до кінця перемогти 
нечестивого ворога». Оптим, бачивши, що не може здолати муж-
нього страждальця, видав на нього смертний вирок — відрубати 
йому голову.

Тим часом погани привели інших християнин: Діонисія, Ан-
дрія, Павла та Нікомаха, який безнастанно голосно кричав: «Я 
християнин!». Тому мучитель звернувся перше до нього: «Принеси 
жертви богам!». Той відмовився, сказавши: «Хіба ти не знаєш, 
що християни не приносять жертви демонам?». Слуги почали 
його бити й дерти залізними кігтями. Коли Нікомах вже набли-
зився до щасливої кончини і майже отримав вінець перемоги, 
зненацька вигукнув: «Я ніколи не був християнином та готовий 
принести жертви богам!». Та як тільки він простягнув руку з 
кадилом, напав на нього злих дух, вдаривши ним об землю. 

1 Визначне місто в Мізії (на азійській частині Геллеспонту).
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Нещасний біснувався, кровава піна стікала з його уст і в таких 
муках — страшніших за всі попередні, наведені на нього людьми, 
загинув. Всі присутні були вражені.

Нехай ця страшна подія буде на поучення насамперед тим, які 
обрали духовний стан як монахи, священники чи єпископи, а при 
тому належать Христу лише поверхнево. Духовна неочищеність, 
тобто прихована гординя чи духовна сліпота свого обожнюваного 
его, якого ніхто не сміє навіть думкою торкнутися, є причиною 
того, чому людина не може бути в правдивій єдності з Христом. 
Такі люди не мають справжньої самокритики і правдивого 
покаяння, а внутрішню молитву вважають втратою часу. 
Думають, що коли займають духовний уряд, то автоматично 
люди мусять вважати їх духовними і святими особами. Але це ве-
ликій самообман. Вони посвятилися Богу, але не є охочі втратити 
свою душу заради Христа та Євангелія (Мр. 8, 34 наст.). Вони 
працюють на власний авторитет, можуть навіть бути славними 
проповідниками або приховуватися за т. зв. доброчинністю і 
зовнішнім милосердям, але вони свідомо чи несвідомо шукають 
не Божої слави, не спасіння безсмертних душ, а власної слави.

Нікомах є застережливим прикладом для кожного з нас, щоб 
ми усвідомили, чим є первородний гріх у нашій душі. Це насін-
ня диявола, духовна інфекція, яка у раю перейшла на перших 
людей через те, що не вірили Богу, але повірили дияволу та його 
брехні, хоча Бог застеріг, що їх чекає смерть. Своїм вчинком  
вони слухняно виконали нашіптування диявола, щоб не слуха-
тися Бога і Його заповідей. Ця невіра і непослух є генетичним 
кодом зла в кожній людині. Власними зусиллями, без правдивої 
покори, самокритики, дороги правди і духа молитви людина не 
вийде з цієї внутрішньої неволі. Нам потрібна Божа допомога, 
яку можемо отримати через вчинки покори, а насамперед, через 
правдиву молитву.

Святість полягає у глибокій покорі, у глибокій правдивості, що 
людина починає усвідомлювати і пізнавати велику нужденність, 
яку носить в собі і яка називається первородний гріх або «стара 
людина» (Рим. 6, 6). Але це глибше пізнання не має привести до 
відчаю, навпаки, воно повинно привести до величезної довіри 
та особистого відношення до нашого Відкупителя, яким є Син 
Божий Ісус Христос.

Вигукування Нікомаха, що він є християнином, не було 
справжнім свідченням, а лише проявом пошуку власної слави. 
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Нікомах назовні виглядав християнином, вживав християнські 
фрази, навіть піддався мукам майже до смерті, але все ж, коли 
вигукнув: «Я ніколи не був християнином!», нарешті виявилося те, 
що було в його серці. Бог допустив і цей жахливий приклад для 
нашого поучення. Це докір для багатьох сучасних християн, які 
не зрозуміли сутності християнства, мають духа світу і не здат-
ні принести ані найменшої жертви заради Христа чи спасіння 
своєї душі. Єдиним рішенням є покаяння, глибоке навернення 
та наслідування Христа (Мт. 16, 24).

Коли це з Нікомахом сталося, раптом з натовпу пролунав 
дівочий голос: «О нерозумний чоловіче, ще хвилю — і ти був би 
серед святих, а ось занапастив свою душу». Це промовила шіст-
надцятилітня Христина. Погани зразу спіймали її та Антипат 
спитав: «Ти християнка?» — «Так, і плачу над загибеллю того 
відступника, який не стерпів дочасної муки, після якої міг би 
отримати вічний спокій». Оптим змушував дівчину до ідоло-
поклонства, однак вона сміливо сказала: «Мій Бог більший від 
тебе, і тому не боюся твоїх погроз. Я покладаюся на Нього, що 
захистить мене й дасть мені усе терпеливо перенести». Тоді 
ігемон передав її двом юнакам на наругу. Раптом світлиця, де 
вона перебувала, сповнилась неземним світлом і там з’явився 
пресвітлий муж. Безстидники, тремтячи, впали до ніг святої. 
Вона ж мовила: «Не бійтеся, це ангел, посланий від мого Бога 
Ісуса Христа, на збереження мого дівства. Він готовий зразу 
умертвити кожного, хто посміє торкнутися мене». Так Господь 
чудесно захистив Свою рабу.

Наступного дня усі мешканці міста, зрушені нечестивими 
жерцями, прийшли до намісника, просячи, аби ув’язнених хри-
стиян віддав до їхніх рук. Ігемон, вивівши Діонисія, Андрія та 
Павла, промовив до них: «Годиться вам принести жертву вели-
кій Діані». Святі відповіли: «Ні її, ні іншого якогось біса, якого 
ви почитаєте, не знаємо. Ми ніколи не шануватимемо 
іншого бога, окрім нашого Спасителя Ісуса Христа!». 

Народ, чуючи ці слова мучеників, підняв великий шум, ви-
магаючи від Оптима, щоб передав їм цих чоловіків, які обража-
ють їхніх богів. Тому суддя спочатку звелів бити страждальців, 
а згодом віддав їх юрбі. Безбожники прив’язали до ніг святих 
шнурок та волокли їх аж за місто, щоб там убити. Коли про це 
довідалася Христина, поспішила туди і кинулась до страсто-
терпців, яких було каменовано, кажучи: «Хай і я помру тут 
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на землі з вами, щоби могти разом з вами жити на небі!». 
Антипат наказав відтягнути дівицю набік, а потім стяти її мечем. 
Так ці святі мученики, разом сподобилися стати переможцями, 
благодаттю Христовою.

Інші ж мученики, Граклій, Павлин та Венедим, були грома-
дянами Атен і там з великою відвагою явно проповідували Спа-
сителя, переконуючи поган відступити від ідолослужіння. Через 
те їх передали місцевому князю. Після різних мук їх спільно 
з їхніми учнями кинули у розпалену піч, де вони передали Го-
споду свої душі. Усі вищезгадані мученики постраждали у той 
самий день.

СВЯТИЙ ФРАНЦИСК КСАВЕРІЙ1

Поблизу міста Памплони в Іс-
панії, під величними вершина-
ми Піренеїв, стоїть замок роди-
ни Ксаверіїв. Саме тут 7 квітня 
1506 року народився цей слав-
ний християнський місіонер, 
якого без вагань можна назвати 
другим ап. Павлом. Його батько 
був поважний юрист та радник 
наваррського короля, а мати по-
ходила з королівського роду.

Франциск змалку виявляв на-
хил до науки, тому батьки ви-
рішили відправити його у Па-

ризький університет. Молодий шляхтич, хоча й вивчав, окрім 
філософії, і богослов’я, проте мріяв про кар’єру у світі, а вільний 
час провадив у розвагах в оточенні недоброго товариства. Тут до 
життя Франциска втрутилось Боже Провидіння. У студентському 
помешканні він отримав нового співмешканця — Ігнатія з Ло-
йоли, майбутнього святого, який почав відвертати амбіційного 
дворянина від його гордих та егоїстичних планів, заохочуючи 
Франциска стати під прапор Христового хреста. Спочатку Фран-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 3 грудня.
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циск погорджував своїм новим співмешканцем, покору, вбогість 
та самовідречення якого, вважав ознакою низького духа. Але 
Ігнатій не здавався, а навпаки, по різному слугував Ксаверію, 
не раз і матеріальною допомогою, коли йому забракло грошей. 
Так поступово здобув його довіру. Ігнатій часто повторяв Фран-
циску слова Спасителя: «Яка користь людині, якщо цілий 
світ здобуде, а занапастить свою душу?» (Мт. 16, 26), — і 
продовжував: «Невже це неправда, що ти хочеш виконати 
щось грандіозне? А що може бути більше, ніж поширю-
вати честь та славу Божу і спасати безсмертні душі? 
Прагнеш бути славний? Шукай слави у Бога, а не в людей». 
Ці повчання не минулись без успіху й сильно зворушили здіб-
ного доктора філософії. 15 серпня 1534 року Франциск разом з 
Ігнатієм та п’ятьма іншими братами склав у підземній каплиці 
на Монтмартре в Парижі монаші обіти. Це був початок майбут-
нього ордену.

У той час португальський король бажав просвітити світлом 
Євангелії Індію, яка знаходилась під його владою. Це завдання 
у 1540 році довірили Франциску. Спершу він мусів дібратися з 
Риму до Лісабону. Дорогою мандрівники наблизились до замку 
Ксаверіїв, де перебували вже похила віком мати святого та його 
брати. Однак на питання, чи не хоче зупинитися вдома, він 
відповів: «Я побачуся зі свояками аж у небі, при чому не лишень 
на коротку мить, яка пов’язана з болісним відчуттям, що не-
вдовзі знову розлучимось, а навпаки, з найчистішою радістю, 
що наше з’єднання триватиме повіки». Настільки Франциск 
помер для світу.

У столиці Португалії до нього прилучились двоє помічників: 
отець Петро та брат Франциск. Плавба була важкою і трива-
ла тринадцять місяців. У травні 1542 року вони прибули до 
Ґоа — столиці португальської Індії. Це місто у ті часи налічувало 
200 000 мешканців та було центром торгівлі. Європейці, які тут 
жили, були не кращі від тубільців-поган. У деяких навіть було 
по кілька дружин. Місцевий архиєпископ боровся за спасіння 
грішників скільки міг, однак він був сам. Священників у цих 
сторонах практично не було.

Франциск відразу почав апостольське діло. Та він знав, що 
діяльність без молитви не приносить плодів. Тому цілі ночі про-
вадив у палкій розмові з Господом. Тут преподобний переживав 
ніжний дотик Божої руки. Часто з очима, піднятими до неба, 
казав: «Ах, Ісусе, вже досить! Не давай мені стільки радості на 
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землі». Свою місійну практику отець Ксаверій описав наступни-
ми словами: «Я ходив по вулицях з дзвіночком, скликаючи так 
дітей — християнських і поганських. Я вів їх у церкву, або на 
інше придатне місце, пояснював їм правди віри, заохочуючи, щоб 
все, що чули від мене, розповідали своїм домашнім. Так я робив 
день у день. Згодом почали до мене приходити батьки, які при-
носили ідолів, щоб я знищив їх, або дітей для хрещення. Поган 
я переконував у правдивості християнства, а християнам я 
проповідував покаяння й життя згідно віри».

Щоб здобути довіру до себе, місіонер Франциск старався най-
перше подружитись з людиною. З воїнами говорив про війну, 
з купцями про торгівлю. Згодом поступово приводив і тих най-
гірших до покаяння. Крім того слуга Божий написав невелику 
книжку, у якій пояснював основні правди Божого слова, щоб 
люди могли пригадати собі, що від нього чули. Однак це все не 
задовольнило його ревність. Франциск сам шукав затверділі 
серця тих, які перед тим його уникали, та піклувався важко 
хворими, забуваючи про власні потреби. Ставалось, що чотири 
дні нічого не їв. Спав він близько трьох годин. Бувало, що отець 
від перевтоми не міг говорити або рухати руками. Проте сталось 
справжнє чудо. За п’ять місяців навернулась більшість жителів 
Ґоа. Пізніше святий заснував тут семінарію для виховання май-
бутніх місіонерів.

Опісля Франциск продовжував проповідувати Господа Ісуса 
по цілому західному узбережжі аж по мис Кумарі1. Господь тво-
рив посередництвом Свого раба надзвичайні знамення. Один 
з місцевих правителів уперто тримався давньої релігії предків. 
Раптом на його володіння напали вороги. Преподобний, взяв-
ши у руку хрестик, пішов їм назустріч, кличучи: «Наказую вам 
Ім’ям Бога Живого, зупиніться і поверніться у свій край!». На 
превеликий подив правителя, супротивники негайно втекли. 
За короткий час Франциск заклав на цій території сорок п’ять 
церков. Потім він досягнув Індонезії, звіщав Євангеліє навіть 
на островах Суматрі та Яві на Філіппінах. Зазвичай блаженний 
місіонер не перебував довго на певній території; заснувавши 
християнські підвалини на одному місці, він поспішно рушав 
до іншого, залишаючи новонавернених під опікою Божого Про-
зріння та своїх послідовників.

1 Найпівденніша точка Індії.
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Прибувши на острів Улате, святий знайшов столичне місто 
у ворожій облозі. Люди терпіли нестачею питної води й існува-
ла загроза, що помруть від спраги. Ставши перед правителем, 
Франциск заявив, що забезпечить для жителів воду, якщо йому 
буде дозволено підняти хрест. Князь радо погодився, навіть ще 
пообіцяв, що він сам зі всіма громадянами приймуть християн-
ство, якщо врятуються. Отець, поставивши хрест, скликав народ 
і став молитися. Як тільки завершив свою молитву, спустився 
рясний дощ. Люди веселились, а супротивники пішли геть. Всі 
мешканці на чолі з володарем охрестилися.

Святець часто просив прислати йому помічників. У одному з 
листів докоряв освіченим теологам: «Коли б я мав можливість 
відвідати усі академії Європи, то сказав би тим, які дба-
ють більше про науку, ніж про любов до Бога і ближнього: 
Ах, скільки душ втратить вічне небо та буде кинуто у 
пекло з вашої вини!».

Коли де-небудь засвітив промінчик надії, що йому вдасться 
спасти хоч одну душу, то він не дивився на жодні перепони. 
Друзі не раз застерігали його від диких туземців, та преподо-
бний отець відповідав їм: «Хто ви такі, що хочете класти межі 
Всемогутності й благодаті нашого Спасителя? Якби на цих 
островах була можливість знайти золото чи цінні приправи, 
то ви б точно не лякалися ніяких небезпек і горнулись би туди. 
А якщо йдеться про порятунок людських душ, то я мав би бо-
яться іти? Кажете, що вони мене вб’ють. Цієї ласки, я, грішник, 
не гідний! Нехай зі мною зроблять що-небудь, я готовий прине-
сти й найбільші жертви заради одної душі!». Іноді говорив так: 
«Дивна річ. Ви відмовляєте мене від путі, яку бажаю звершити 
для спасіння душ, однак задля тимчасового прибутку вам така 
подорож не здається особливою жертвою. Я не хочу, щоб казали, 
що в купців є більше відваги, ніж у місіонерів».

Майже сім років Франциск сіяв зерно Христової віри в Індії, 
але він прагнув іти з Євангелієм у найбільш східні краї нашої 
планети — у Японію. Приводом для того стала його зустріч з 
молодим японцем — Анджіром, який через розпусне життя втра-
тив внутрішній спокій. Не знайшовши щастя у буддійському 
монастирі, він врешті прибув до Франциска і відразу повірив у 
Господа Ісуса. У 1549 році вони ще з кількома товаришами від-
плили до Японії. Їхньою метою було місто Каґосіма. Прибувши 
там, вони пішли до рідних Анджіра, які невдовзі навернулися. 
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Це були перші плоди для Христа в Японії. Святий Франциск най-
перше доводив місцевим жителям, що їхні дві головні релігійні 
системи — буддизм та синтоїзм, є безглуздими нісенітницями. 
Потім ознайомлював їх з Божим Законом, явленим у Декалозі, 
пояснюючи, що Він є у повній згоді зі здоровим розумом та веде 
людину до правдивого щастя. Аж тоді починав проповідувати 
їм вчення Спасителя.

Якось померла дочка знатного чоловіка, і той переживав ве-
ликий біль. Двоє вже навернених знайомих порадили йому звер-
нутися до Бога християн та Його слуги. Франциск разом з одним 
товаришем підняли руки до неба й у гарячій молитві просили 
надзвичайного втручання Божої сили. Тут святець відчув, що 
прохання вислухане. Тоді спокійно промовив до батька: «Йди, 
твоє бажання виповнено!». Однак чоловік, не зрозумівши про 
що говориться, відійшов ображений. На вулиці до нього прибіг 
слуга, сповіщаючи, що дочка воскресла. Японець разом з донь-
кою негайно повернулися до отця, з вдячністю визнаючи себе 
християнами. Це чудо було своєрідним духовним переломом, 
оскільки вже на початку 1550 року охрестилось понад 100 людей. 
Дивовижні знаки відбувались далі. Німі починали говорити, глухі 
чути, криві ходити. Дух Святий діяв через Франциска буквально 
так само, як через апостолів у день П’ятидесятниці. Доказом того 
був і дар мов, якого святець удостоївся. У звичайних розмовах 
йому було важко бесідувати з людьми, проте під час пропові-
дей чи дебатів говорив легко й чітко. Китайці чи інші іноземці 
чули, як він говорив їхньою рідною мовою. Цей дар проявився 
у святого вже в Індії.

Найбільшими ворогами св. Франциска були бонзи — буддій-
ські релігійні лідери та монахи. Були їх тисячі й вони керували 
суспільством, тримаючи його у пітьмі невідання. Бачачи, що 
втрачають повагу серед людей, вони нерідко викликали бунт 
проти князів, прихильних до християн, або і проти самих місіо-
нерів, які часто вели з ними привселюдні розмови, викриваючи 
нечестя їхнього вчення. Божий Дух миттєво вкладав до уст Фран-
циска відповіді на найпідступніші питання супротивників. При 
одній такій суперечці преподобний заговорив до присутнього 
португальського капітана, кажучи: «Гляньте, що вони твердять. 
Це дійсно не виходить з них, а з об’явлення злого духа. Проте я 
покладаюсь на Бога, що Він відповідатиме за мене». Опісля ці 
вбивці людських душ вже не відважувались відверто спереча-
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тися з місіонерами, зате повсюди накидали на них найгрубіші 
очорнення, твердячи, що вони їдять людське м’ясо та є слугами 
диявола. Однак всупереч усьому цьому тиску, з дня на день 
множились ряди вірних.

Велике здивування викликало навернення славного буддій-
ського вчителя Сакаі-Гірома. Він, викликавши блаженного на 
публічну дискусію, задавав йому різні хитрі питання та проти-
річив йому, проте переможений фактами й заторкнутий Божою 
ласкою, вигукнув: «Ісусе Христе, вічний та правдивий Сину Бо-
жий, я здаюсь Тобі і визнаю серцем та устами, що Ти — спокон-
вічний всемогутній Бог!». І, звернувшись до людей, продовжував: 
«Усі ви, які слухали мене, простіть, що я проповідував вам учен-
ня, яке нині відкрито проголошую за обман і звабу».

Особливо великий успіх Франциск досягнув на території про-
вінції Бунґо1. Місцевий володар (даймьо) на ім’я Отомо Сорін 
був розумним чоловіком і мав почуття справедливості. Послу-
хавши святого, він голосно сказав: «Які ми були б щасливі, коли 
б нам було пояснено, звідки цей знаменитий муж черпає свою 
мудрість. Він говорить просто і розумно, а наші бонзи опановані 
важкою сліпотою та говорять самі дурниці, так що жодна тве-
реза людина не може їм вірити». Після трьохденної суперечки 
між Франциском і трьома тисячами бонз, володар проголосив, 
що християнське вчення відповідає здоровому глузду. Згодом 
він охрестився, отримавши ім’я Франциск. Йому, після блажен-
ного отця Ксаверія, належить найбільша заслуга у наверненні 
Японії до Христа. Він сміливо викорінював ідолопоклонство, за 
що багато перетерпів. Поховано його було у такій же монашій 
рясі, яку носив Франциск Ксаверій.

За десять років своєї апостольської діяльності в Індії та Япо-
нії святець власноручно охрестив близько мільйона поган. Його 
безкорислива любов та жертовність задля спасіння грішників 
були вражаючими. А довіра, яку він мав до Бога, була настільки 
великою, що й найсміливіші плани, як привести людей до вічного 
спасіння, не здавались йому нездійсненними.

Згодом Франциск звернув свій погляд на розлогий Китай, 
оскільки зрозумів, що навернення саме цієї держави має ключову 
роль у євангелізації Азії. Китай, будучи стародавньою імперією, 
яка славилась своєю вченістю, задавав напрям, яким керувались 

1 Провінція була розташована у східній частині острова Кюсю.
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і решта його сусідів. Тому 1552 року Франциск вирушив саме 
туди. Однак через підступ одного королівського урядовця йому 
це не вдалося.

Він залишився на острові Шань-чуан навпроти китайського 
міста Кантон. Тут, захворівши, святий завершив своє земне  
життя у бідній хижі. Його терпіння були великі. Тримаючи хрест, 
він кликав: «О Пресвята Трійце, Боже мого серця, помилуй мене! 
Маріє, покажи, що Ти моя Мати!». Місіонер зі сльозами дивився 
на протилежний берег, куди прагнув принести Добру Новину. 
Врешті, 3 грудня 1552 року, після слів: «На тебе, Господи, я 
надіявся, нехай не буду осоромлений навіки» (Пс. 71, 1), передав 
свою чисту душу в руки Спасителя. Було йому лише 46 років.

Святий Франциск помирає на острові Шань-чуан 
в присутності охрещеного китайця на ім’я Антоніо 

та індійського християнина Христофора. 
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАТРИКІЙ,
ЄПИСКОП ПРУСЬКИЙ

Сталося це за правління імператора Діоклетіана. Святий єпи-
скоп Патрикій був єпископом міста Прус1 у Вітинії. Там він від-
крито проповідував Ісуса Христа, викривав поганський блуд та 
багатьох навертав до християнства. Через те його схопили слуги 
вітинського намісника Юлія і повели на суд до намісника разом 
з трьома священниками — Акакієм, Менандром і Полієном. У 
той час Юлій пішов до гарячих вод, тому звелів і єпископа з 
пресвітерами привести до нього. Коли слуги привели Патрикія 
на суд, то намісник сказав до нього: «Пізнай, яка всемогутність 
наших богів, і усвідом, що приєднуєшся до марних байок, до-
тримуючись Христової віри. Подивись, яку наші боги дали лі-
кувальну силу гарячим водам. А насамперед зрозумій, яка сила 
нашого батька Асклипія. Йому і ти, якщо хочеш уникнути мук, 
впавши, поклонися зі смиренням та жертвами». Святий відпо-
вів: «О, як багато поганого ти сказав в цій короткій промові». 
Юлій запитав: «І що поганого я кажу, в чому ти мене викриваєш? 
Хіба не бачиш своїми очима оздоровлень, які бувають від цих 
гарячих вод, силою всесильних наших богів?». Патрикій сказав: 
«Наміснику, якщо хочеш довідатися правду про початок і гарячу 
силу цих вод, то я розповім тобі, коли захочеш мене вислухати». 
Суддя промовив: «Нічого іншого від тебе не сподіваюся почути, 
окрім байок, прикрашених словами, проте говори, хай почую, 
що маєш сказати».

Тоді святий почав голосно говорити: «Не байку, але правду 
маю сказати. Вогонь і воду з нічого створив  наш Творець, все-
сильний і вічний Бог. Він з вогню словом зробив світло, сонце й 
інші світила. З води утворив небесну твердь, і на тій же воді 

1 Сучасне місто Бурса в Туреччині.
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заснував землю. Він своїм промислом усе створив так, щоб лю-
дина могла жити на землі. Відділяючи вогонь від води і світло від 
пітьми, Творець як кожне з них окремо створив, так кожне ок-
ремо на своєму місці поставив. Вода, яку видно на землі, зібрана 
і названа морем. А та, що під землею, називається безоднею. З 
тієї безодні на потребу людям, що живуть на землі, води вихо-
дять на верх з надр землі, наче трубами, і стають джерелами, 
колодязями чи ріками. Якщо ті води своєю течією зближаються 
до підземного вогню, то, закипівши від температури, витікають 
гарячими. А ті, що протікають далі від вогню, вони холодні. Але 
є ще підземний вогонь, який називається пекло. Він приготова-
ний для диявола і його слуг, для ваших богів — демонів, та тих, 
хто їм кланяється».

Чуючи ці слова, намісник запитав: «Чи ваш Христос є Творцем 
усіх тих речей, що ти кажеш?». Єпископ відповів: «Справді Ісус 
Христос, а не хтось інший, є Творцем всього творіння, бо написа-
но: “Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без Нього” 
(Ів. 1, 3). І знову: “Бо всі боги поган — біси, Господь же створив 
небо” (Пс. 96, 5)». Тоді намісник сказав: «Якщо тебе вкину в ці 
гарячі води, що їхнім творцем називаєш Христа, а не наших богів, 
то чи збереже тебе Христос неушкодженим?». Святий відповів: 
«Знаю силу Ісуса Христа, що може мене зберегти від цих 
вод цілим і неушкодженим, якщо захоче. Я би хотів тими 
водами звільнитися від цього земного життя, щоб вічно 
жити з Ісусом. Проте не моя, але Його нехай буде воля. Од-
нак нехай всі знають точно, що тих, які з тобою поклоняються 
бездушному камінню, наче богові, чекає вічна мука у пеклі». Чу-
ючи це, Юлій розгнівався і наказав кинути єпископа в те місце, 
звідки виходить кипляча вода. Коли його вкидали, він молився: 
«Господи, Ісусе Христе, поможи мені, рабу Твоєму». І як тільки 
він впав у воду, то води з того джерела вихлюпнули і сильним 
опіком пошкодили тих, що стояли навколо. А св. Патрикій стояв 
у воді, наче в прохолоді, і голосно хвалив Бога. Через те намісник 
ще більше розгнівався і наказав витягнути єпископа з води і со-
кирою відрубати його голову, разом з його пресвітерами. Коли їх 
поставили на місце страти, то св. Патрикій помолився, а опісля 
він та його священники: Акакій, Менандр та Полієн були усічені 
й разом стали перед Ісусом Христом у небі.
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МОКІЙ1

Святий Мокій був пресвіте-
ром у місті Амфіполі в Македонії. 
Правив тоді нечестивий імператор 
Діоклетіан (284–305), який підняв 
гоніння на християн по цілий імпе-
рії. Коли погани святкували нечи-
стий празник свого огидного бога 
Діонісія, слуга Божий запалав рев-
ністю за Ісуса Христа, став посе-
ред народу й візвав: «Дивися і чуй, 
обманений народе, доки блукати-
меш у пітьмі ідолопоклонства? 
Докіль не розумітимеш своєї за-
гибелі та не омерзиться тобі ди-
явольська омана? Навернися і пі-
знай Вседержителя Бога, явленого 
Його єдинородним Сином, Господом нашим Ісусом Христом — 
істинним Світлом, що просвітило темноту невідання». Так і 
подібно говорив блаженний Мокій не один раз, а щодня, при-
людно викриваючи оману поганства та проповідуючи Євангеліє.

Тоді прийшов в Амфіполь антипат на ім’я Лаодикій. Поганські 
жреці негайно сповістили йому про ревного священника, кажу-
чи: «Є тут християнський учитель, котрий зваблює людей, щоб 
вірили в розп’ятого і померлого Чоловіка. Багато хто, слухаючи 
його, відвертається від наших богів. Якщо не заборониш йому 
цього робити, то ціле місто піде за ним услід і ніхто не приноси-
тиме жертви богам». Ігемон сповнився гніву та звелів схопити 
святого. Сівши на судищі, промовив до нього: «Скажи мені, хто 
ти, що не хочеш принести жертви з нами, і тих, що так чинять, 
зваблюєш та відводиш від поклоніння богам?». Мокій відповів: 
«Невігласе, чому питаєш мене про те, чого не можеш зрозуміти? 
Спочатку збери свій розум та пізнай правду, бо і я, читаючи 
Святе Письмо, пізнав, що поганські ідоли — це біси, і надія на 
них марна». Лаодикій на це: «Бачу, що ти навчився багато гово-
рити». Ісповідник мовив: «Мої слова навчають істини. Тому щоб 
збагнути її, послухай мене: боги, яким ви поклоняєтеся — це 
демони!». Суддя проводжував: «Принеси жертви, щоб здобути 

1 Його пам’ять вшановуємо 11 (24) травня.
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своє життя, яке добровільно вирішив втратити». Блаженний 
озвався: «Смерть за Христа — найбільший прибуток для 
мене». Тоді кат, ледь дихаючи від гніву, звелів повісити Мокія 
на катівні та залізними кігтями обдирати його тіло з голови аж 
до ніг, поки не буде видно костей. Коли слуги так робили, святий 
взивав до Бога, кажучи: «Владико, що царюєш навіки і сяєш про-
мінням Свого Божества, дай мені без перепон звершити подвиг 
за Твої заповіді». Воїни так довго катували блаженного, що врешті 
самі знемогли. Розлючений мучитель відігнав їх як лінивих та 
немічних, а мученика знову поставив перед себе.

Після мук Мокій став ще міцніший тілом та мужніше свідчив 
про Господа Ісуса. Лаодикій сказав йому: «Вшануй великого Діо-
нісія, хай звільнить тебе від багатьох бід». Мученик відповів: «Чи 
вважаєш богом нерухомого й німого ідола, зробленого майстерні-
стю людської руки? О, заблукалий слуго диявола, чи не бачиш, що 
не знемогло моє тіло від твоїх страждань та не відчуваю болю 
ран, які ти мені завдав? Знай, що вся твоя сила — нікчемна». 
Почувши те, ігемон мовив: «Це не є від сили твого Бога, але від ча-
рів. Наказую тебе спалити вогнем, щоби всі твої суглоби й члени 
стали попелом і були розвіяні вітром!». Зразу приготували велику 
піч, яку наповнили смолою, клоччям, та хмизом. Тоді її запалили. 
Полум’я здіймалось у висоту десь на 60 ліктів1. Лаодикій заго-
ворив до святого: «Послухай царський закон!». Мученик мовчав. 
Кат продовжував: «Скільки ще перебуватимеш у своїй непокорі? 
Бачиш приготований для тебе вогонь. Зрозумій велич Діонісія 
та схились перед ним». Мокій відказав: «Я вже сказав тобі, що не 
поклонюся глухому, сліпому й німому згубнику людських душ. Чи 
хочеш дізнатися, що він не є богом, але ідолом?». Антипат скрик-
нув: «Чи може бути кумиром той, що має в собі божественну 
силу? Ця сила, що є в ньому, приймає від нас жертви і дарує нам 
спасіння». Блаженний запропонував нечестивцю: «Хочеш, щоби 
я приніс жертву твоєму богові, аби всі пізнали міць Діонісія?». 
Мучитель, гадаючи, що мученик передумав, з радістю погодився.

Тоді Мокій увійшов у поганське капище, зробив на своєму 
чолі знамення хреста, озброївся на диявола Христовою збро-
єю та помолився до Всевишнього, кажучи: «Господи, Ти, що все 
створив через Свого Сина й маєш владу над кожним творінням, 
осором диявола, що є брехуном та вбивцею. Ти, що був, є, й бу-
деш вічним Царем, почуй мене, Свого раба, який молиться до 
Тебе: прийди мені на допомогу і яви Свою силу тим, що в брехні, 

1 Приблизно 25 метрів.
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щоб пізнали Тебе, єдиного, правдивого й вічного Бога. Нехай Твоє 
світло прожене морок ідолослужіння». Опісля скрикнув сильним 
голосом до ідола: «Нікчемний та мізерний Діонісію, наказую тобі 
великим і преславним Іменем Ісуса Христа мого Спасителя, щоб 
ти впав зі свого підніжжя на землю, аби всі побачили твою не-
міч!». Зненацька почався землетрус, вдарила блискавка й бовван 
впав і розбився вщент. Усі, що там були, втікали геть зі страху і 
дивувалися через те, що сталося. А блаженний мученик сказав до 
Лаодикія: «Ось, глянь на демонську спокусу, яка занурює людей 
до вічної смерті. Прийди й збери порох твого бога, на якого ти 
покладався, і збагни, у якому обмані перебуваєш». Безбожник 
дуже засмутився через падіння Діонісія та відразу повелів вки-
нути святого у розжарену піч. Коли так сталося, страждалець 
стояв посеред полум’я й благословляв Бога. Видно було з ним і 
трьох мужів, що співали. Один з них, лицем ясніший від сонця, 
перевершував своїм сяйвом світло вогню. Мокій казав: «Дякую 
Тобі, Боже батьків наших, бо Твоєму слову всі мусять підкорити-
ся. Благословенний Ти, Господи сил, Творче всіх небесних сил, що 
був колись із трьома юнаками у печі. Прошу Тебе, Спасителю 
мій, загаси це полум’я і покарай антипата, який противиться 
Тобі й не хоче каятися. Нехай усі пізнають, що Ти один істинний 
Бог на небі». Раптом вогонь з печі кинувся на Лаодикія і, досяг-
нувши його, спалив на попіл разом з дев’ятьма зброєносцями. 
Не зосталося жодної частини їхнього тіла, бо гнів Вседежителя 
винищив їх. Увесь народ вельми настрашився та втікав далеко 
від печі, а святий вийшов звідти цілий, анітрохи не ушкоджений.

Після такого преславного чуда начальник міста Таласій, роз-
гнівавшись, схопив святого мученика й замкнув у темниці. Че-
рез двадцять днів прийшов у Амфіполь інший ігемон, на ім’я 
Максим. Довідавшись про Лаодикієву смерть, радився, як би 
стратити Мокія. Тоді поставив перед своїм судом Христового 
раба і звернувся до нього: «Скажи мені, як тебе звати та якого 
ти роду». Він відповів: «Мій батько звався Євфратій, а мати — 
Євстафія; вони у хрещенні назвали мене Мокієм. Ними я був 
вихований у християнській вірі. Згодом я сподобився священичого 
сану, а нині вже зблизився до старості». Суддя мовив: «Ким були 
твої батьки?» — «Батько був чесним громадянином Риму, вша-
нований воїнським званням, — казав у відповідь блаженний, — 
мати моя була донькою антипата Лампалія». Ігемон на це: 
«Якщо ти такого чесного походження, то чому віддався чарам, 
адже це не личить такому благородству. Як ти зруйнував ве-
ликого бога Діонісія і убив друга імператора Лаодикія?». Мученик 
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промовив: «Не я, але Всесильний мій Господь, Ісус Христос, без-
душного ідола знищив та Свого ворога спалив вогнем. Я зі стра-
хом усім серцем корюся своєму Владиці, а Його Пресвяте 
Ім’я привселюдно визнаю устами». Максим сказав: «Покинь 
свою сліпоту та принеси жертву Аполлонові, щоб не вмерти 
страшною смертю». Святий озвався: «Погано помру, якщо забуду 
доброту й захист мого Бога та пристану до тих, що не є богами».

За те Максим наказав прив’язати страждальця до двох коліс, 
влаштованих для катувань, щоби вони, крутячись, розшматува-
ли його. Святий, так мучений, казав: «Яка солодка любов до 
Бога!». До ката говорив: «Виконуй сумлінно волю твого бать-
ка — диявола, я бо бажаю всіляких мук і смерті за Христа, мого 
Спасителя». Потім увізвав до Господа: «Помічнику, Захиснику й 
Визволителю мій, дякую, що удостоїв мене, негідного, перейти 
цим випробуванням і подав мені допомогу у боротьбі проти ди-
явола. Владико, подателю чистих думок, Ти Той, що тримаєш 
мій розум, щоб його не здолали скверні помисли, але в Тобі, своєму 
Творцеві, нехай він насолоджується, бо велике Твоє Ім’я для тих, 
хто любить Тебе». Коли мученик так молився, колеса розламали-
ся, а він розв’язався та став здоровим. Присутні, що дивилися, 
дивувалися цьому, а кат сповнився сорому як переможений, і лю-
тував гнівом на святого. Врешті повелів замкнути його у темни-
цю. Через три дні Мокія вивели на арену, щоб віддати звірам на 
поїдання. Випущено було на нього двох голодних левів, страшно 
рикаючих, так що всі присутні тремтіли. Але звірі, наблизившись 
до блаженного, лягли перед ним, мовби кланяючись, обіймали і 
лизали його ноги, наче пси. Натовп став кричати: «Нехай буде 
відпущений цей праведник, адже його й тварини шанують, і Бог 
любить». Тоді антипат Максим відправив мученика до ігемона 
Филиписія у Тракійське місто Піринд, написавши йому все, що 
з ним відбулося. Филиписій тримав святого у в’язниці вісім днів, 
а згодом наказав відвести мученика до Візантії, й там відтяти 
йому голову. Коли привели Мокія на місце страти, він, звівши 
свої очі вгору, мовив: «Благословен єси, Господи, що доводиш до 
сповнення героїчні вчинки святих Твоїх, прийми у мирі дух мій». 
І був до нього голос з неба, що говорив: «Радій, добрий подвижни-
ку Мокію, бо явно переміг катову силу, тому прийди й оселися 
з отцями у Царстві Божому. Ти трудився у світі, спочинь та 
возвеселися на небі». Опісля блаженного стратили й так він закін-
чив свій страдницький подвиг. Це сталось 11 травня 295 року. 
Імператор Константин Великий збудував величаву церкву в його 
ім’я і переніс до неї його чесні мощі.



331

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТАЛАЛЕЙ ТА СПІВМУЧЕНИКИ

За імператора Нумеріана (283–
284) в кілікійському місті Егей1 на-
місником був Теодор, який переслі-
дував Божу Церкву і різними спосо-
бами вбивав християн. До нього було 
приведено 18-річного юнака, на ім’я 
Талалей. Хлопець за професією був 
лікар і без винагороди зцілював різні 
хвороби. Коли намісник його поба-
чив, то запитав: «Де ви взяли цього 
юнака?». Воїни відповіли: «Він йшов 
в місто Аназарв Кілікійської єпархії 
і ми побачили, що поспішає. Коли 
він нас помітив, сховався в діброві. 
Ми старанно його шукали та ледве 
знайшли, як він сидів під дикою 
оливкою. Тож взяли його і привели 
до тебе». Теодор сказав до Талалея: «Скажи нам, хлопче, якої 
ти віри, з якого міста, яких батьків і як називаєшся?». Юнак 
відповів: «Я — християнин, ім’я моє Талалей, родом з Ливану, 
батько мій був воєводою, на ім’я Берукій, а мати — Ромулія. 
Маю і брата Івана, який у церковному клирі був піддиякон. Я 
навчився лікарської майстерності в учителя Макарія. Коли ж 
усі християни, які жили у Ливані, втекли в гори і пустелі через 
гоніння від ідолопоклонників, то мене схопили й привели до на-
місника Тиверія. Він мене мучив, а я визнав ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа, істинного та преблагого Бога, Творця всіх. Я був 

1 Місто було розташоване поблизу сучасного турецького міста Юмур-
талик.
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визволений з рук ката допомогою мого Господа і втік. Сьогодні 
знову взяли мене й привели у твої руки, тому роби зі мною, що 
хочеш, бо достойно мені померти за Ісуса Христа, Небесного 
Бога, мого Спасителя». Намісник промовив: «Чи сподіваєшся 
уникнути моїх рук, як уникнув рук Тиверія?». Святий відпо-
вів: «Не хочу вже втікати, бо вірю моєму Господу Ісусу Христу, 
на Якого покладаюся, що не дасть мені бути засоромленим, 
але допоможе до кінця перетерпіти муки». Стояли там два 
спекулятори, Олександр і Астерій. Їм намісник наказав свердлом 
просвердлити литки ніг хлопця та, зачепивши шнуром, повісити 
його головою вниз. Проте, Божою силою, їм затуманились очі і за-
мість Талалея вони просвердлили дерево та повісили його. Однин 
із християн, якого вчив св. Талалей, на ім’я Тимотей, стояв там і, 
бачивши, що робиться, прикликав святого й сказав: «Чи бачиш, 
що вони роблять?». Святий відповів: «Мовчи, брате, є при мені 
Христос, Який мені допомагає». Намісник, поглянувши, побачив 
дерево, що висіло, а не мученика, і сказав: «Що ви зробили? Я 
вам людину наказав повісити, а ви повісили дерево». Тоді він, 
думаючи, що вони з нього насміхаються, наказав бити їх обох 
без жалю. Коли їх били, вони кричали: «Живий Господь, Ісус Хри-
стос! Віднині й ми починаємо бути християнами, віримо в Нього 
і страждаємо за Нього». Чуючи те, Теодор зразу наказав посікти 
їх мечем. Так померли Олександр і Астерій та отримали вінці 
разом зі святими мучениками.

До Талалея намісник сказав: «Принеси жертви богам, щоб 
бути живим, і наситишся насолодами цього солодкого світу». 
Хлопець відповів: «Не переконаєш Христового раба, щоб приніс 
жертву бісам». Тоді Теодор сповнився гніву і сам захотів про-
свердлити святому литки, та коли вставав зі свого престолу, 
то прилип до нього й не міг встати. Всі, що це бачили, голос-
но закричали: «Великий Бог християнський, що робить такі 
чуда». Намісник засоромився й почав просити мученика, кажучи: 
«Помолися за мене до свого Бога, Талалею, щоб я зміг встати із 
свого престолу, бо справді великий твій Бог». Тоді святий по-
молився і він встав. Але Теодор вважав те не Божою силою, а 
чарівництвом, тому лютував на святого і скреготав зубами. Він 
схопив свердло і сам хотів свердлити мученикові ноги. Та коли 
почав це робити, то зразу всохли його руки і він крикнув до Та-
лалея: «Знову прошу тебе, помолися за мене, щоб зцілилися мої 
руки». Тоді святий помолився й зцілилися руки намісника. Але 
він далі, засліплений дияволом, не пізнав Божої сили та сказав 
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до слуг: «Візьміть цього чарівника з-перед мого лиця і втопіть 
його в морській безодні, хай загине». Талалей промовив до нього: 
«Ти почав допитувати мене, то й повинен закінчити». Теодор 
відповів: «Іди від мене і деінде помри, бо ще ніякої не зробив тобі 
муки, а вже стільки зла ти навів на мене своїми чарами». Свя-
тий сказав: «Не думай, кате, що я можу злякатися твоїх 
погроз та відректися мого Бога. Знай точно, що ніяк не 
принесу жертви твоїм богам і не поклонюся бісам, яким 
ти служиш». Коли він це говорив, слуги взяли його, вкинули в 
човен, відвезли на середину моря і там потопили. Під час того, 
як мученика кидали у воду, він молився до Ісуса: «Господи, мій 
Боже, не дай мені нині померти, бо хочу більше страждати 
за Твоє святе Ім’я, щоб прийняти від Тебе нетлінний вінець 
безсмертного життя».

Коли слуги повернулися до намісника, то розповіли йому: 
«Ми зробили те, що ти нам наказав: вкинули Талалея в море 
і бачили, що він потонув». Вони ще те говорили, як прийшов 
св. Талалей, одягнений в білий одяг. Теодор та всі, що були при 
ньому, дуже здивувалися. Намісник сказав до мученика: «Ось 
і море було переможене твоїм чарівництвом». Святий відпо-
вів: «Де сьогодні сила твоїх богів? Де гордість і ваше величання? 
Ось мій Господь Ісус Христос знищив твій наказ і не дав мені 
померти, щоб я ще переміг диявола, твого батька». Тоді Теодор 
розгнівався та сказав, до тих, що були з ним: «Бачите, як цей 
чарівник і море зачарував, і нам злословить. Якщо відпустимо 
його так, то всіх нас вб’є своїми чарами». Був біля намісника один 
чарівник Урвикій. Він радив йому, кажучи: «Звели віддати його 
на поїдання звірам». Теодор зразу наказав приготувати арену, а 
до мученика сказав: «Талалею, чи принесеш жертви богам? Чи 
хочеш, щоб твоє тіло стало їжею для звірів?». Святий відповів: 
«Якщо ти ще не пізнав сили і слави мого Господа й Бога 
Ісуса Христа, то повідомляю тобі пророчими словами: 
“Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. 
Правиця Господня піднялася, правиця Господня об’явила 
силу” (Пс. 117, 16–17)».

Тоді повели святого на арену і віддали звірам. До нього пі-
дійшла одна найгрізніша ведмедиця та лягла при його ногах. 
Бачачи це, намісник заскреготав зубами, закричав та наказав 
випустити на мученика голодного лева і левицю. Але й ті, при-
йшовши, впади до ніг святого. Намісник зі злості роздер на собі 
одяг, а люди почали взивати: «Великий Бог християнський! Боже 
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Талалеїв, помилуй нас!». Тоді люди схопили чарівника Урвикія 
та кинули його звірам. Тварини зразу розшматували його і з’їли. 
Теодор встав з свого місця та наказав вбити мученика мечем. 
Тоді св. Талалея вивели за місто, де він після молитви прийняв 
мученицьку смерть. Сталося це 284 року.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК АСКАЛОН

Коли намісник Тиваїди Аріян йшов з міста Єрмополя до 
Антинополя Тиваїдського, привели до нього одного християнина 
на ім’я Аскалон. Побачивши його, намісник запитав: «Хто ти?». 
Святий відповів: «Я — християнин». Аріян запитав: «Чи ти не чув 
імператорських законів, розісланих у всі краї, щоб переконувати 
християн приносити жертви богам?». Аскалон відповів: «Чув 
ті неправедні закони, видані багатьом на спокусу». Намісник 
з гнівом сказав: «Як принижуєш царів, називаючи спокусою 
найсвятіші спасенні їхні закони?». Святий промовив: «Роби, що 
хочеш, бо я не вважаю законами ті, які видано незаконно 
і не на спільну користь, але на смерть. Бо що то за закон, 
який каже: Поклонися ідолові».

Аріян вигукнув: «Чи не досить тобі докоряти царям, але ще 
й богів ідолами називаєш? Клянуся самими богами, що коли не 
визнаєш їх богами і жертв їм не принесеш, то приймеш муки, 
приготовані для непокірних». Аскалон відповів: «Не боюся твоїх 
погроз, але боюся зневажити Того, Хто каже: “Не бійте-
ся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть; а 
бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в 
пеклі” (Мт. 10, 28). Тому не годиться вас боятися, що 
одну лише людську частину, тобто тіло, мучите, і то не 
вічно, а короткий час». Намісник мовив: «Прийми добру раду 
і принеси жертву безсмертним богам, бо якщо не послухаєш, 
катівня та кати готові». Святий відповів: «Побачимо, хто з нас 
виявиться міцнішим. Чи ти муками переконаєш мене, щоб я 
ідолів назвав богами, чи я тебе переконаю визнати Ісуса Христа, 
мого Господа, істинного Бога і всіх Творця». Розгніваний такою 
відповіддю, Аріян наказав повісити святого на дерево, бити його 
та дерти залізом. Коли Аскалон був мучений, то він мовчав і мо-
лився. Намісник сказав до нього: «Чи не зм’якло твоє серце, щоб 
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принести жертву богам?». Один ритор Везамон, стоячи там, ска-
зав: «Зблизилася до нього смерть, через те втратив розум». Свя-
тий зразу бадьоро відповів: «Ні розуму не стратив, ні від Бога, 
мого Творця, не відступлю». Аріян сказав: «Чи знову озлоблюєшся 
серцем? Але це місце на дорозі незручне, щоб мучити тебе, як 
належить, з допомогою богів, підемо у місто, і там приймеш 
муки достойні своїй непокорі». Сказавши те, наказав відв’язати 
мученика і вести його перед собою.

На дорозі була велика річка Ніл. Спочатку через неї перевез-
ли св. Аскалона, бо намісник помалу йшов ззаду. Жителі міста 
вийшли назустріч наміснику та, побачивши мученика, який 
знеможений лежав на землі, співчували йому. Як тільки Аскалон 
почув, як говорили, що наближається Аріян, він зразу встав з 
землі, підніс руки до неба і почав молитися: «Боже мій, Ісусе 
Христе, задля Якого я терплю ці муки, почуй мене нині, задля 
слави Твого святого Імені, простягни руку Своєї всемогутності, 
й утримай посеред ріки той човен, в якому сидить нечестивий 
суддя. Не дай йому досягнути цього берега, допоки не визнає, 
що Ти єдиний справжній Творець та Владика всіх, Бог, і нехай 
перед усім людом прославить Твоє святе Ім’я, яке ненавидить».

Коли святий так помолився, то раптом човен, в якому плив 
намісник, зупинився посередині ріки і не міг зрушитися з місця. 
Аріян, бачачи те, здивувався й згадав слова Аскалона, якими 
він обіцяв переконати його вірити в Ісуса Христа, і сказав: «Що 
думаєте про те, що човен став непорушно, чи це не чарівниц-
твом того християнина?». Тоді він наказав привести іншого 
човна і сів у нього. Той човен, з якого вийшов намісник, зразу 
зрушився з свого місця, а той, в який він сів, не міг ворухнутися, 
наче стояв на землі, хоч було багато гребців, напнуті вітрила і 
допомагав вітер. Намісник послав сказати до мученика: «Тому 
що ти злякався мук, якими я тобі пригрозив, своїм чаруван-
ням зробив так, щоб я не зміг переплисти ріки й увійти в мі-
сто». Аскалон відповів посланцеві: «Як живий мій Господь Бог, 
не зрушиться човен, у якому Аріян, допоки він не визнає імені 
мого Господа Ісуса Христа, як я раніше сказав йому». Посланець 
сказав: «Якщо й визнає Ім’я твого Бога намісник посеред ріки, як 
ти хочеш, то як ти, сидячи на березі, почуєш його голос, адже 
ріка, як бачиш, дуже широка». Святий мовив: «Нехай напише 
визнання мого Господа на папері й нехай пришле до мене. І в ту 
ж годину човен попливе і пристане до берега». Тоді посланець 
відплив та сповістив Аріянові слова Аскалона. Намісник взяв 
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папір і написав: «Один правдивий Бог, Якого шанує Аскалон, і 
нема іншого, окрім Нього. Він є Творцем і Владикою всіх». Так 
написавши, послав до Аскалона. Коли мученик прочитав на-
писане, то помолися, і зразу човен з намісником зрушився і 
пристав до берега.

Проте Аріян не повірив в істинного Бога, увійшов в місто, 
сів на судищі, поставив перед собою святого і сказав до нього: 
«Ти всю свою чарівну богоненависну силу зрушив проти мене 
на воді, щоб втримати мене на ріці, але я на землі виявлю на 
тобі силу своєї влади». Він наказав повісти Аскалона на катівні 
та свічками палити його боки та живіт. Коли святого мучили, 
він мовчав. Тоді Аріян сказав до нього: «Як бачу, ти вже помер, 
Аскалоне». Святий відповів: «Якщо й помру, проте знову буду 
жити». Намісник промовив до слуг: «Трудимося, мучачи його, 
бачу, що він готовий і померти за свою віру, проте й ми робімо, 
що можемо». Тоді він наказав прив’язати мученику великий ка-
мінь до ніг і кинути його в річку. Воїни взяли Аскалона та повели 
до річки. За ними йшло багато людей, серед яких були й христи-
яни. Їм святий сказав: «Я приготувався йти і прийняти те, що 
око не бачило і вухо не чуло та на думку людині не приходило. 
Трудіться і ви, браття, щоб отримати нагороду, приготовану 
для святих». Коли він так говорив, воїни посадили його в човен 
та, відпливши від берега, почали прив’язувати до його ніг камінь. 
Мученик, звертаючись до християн, що стояли на березі, про-
мовив: «Діти, не переживайте про моє поховання і сьогодні та 
завтра не шукайте мене. На третій день прийдіть з північного 
боку міста і знайдете на березі моє тіло з прив’язаним каменем. 
Поховайте мене разом з ним». Тоді воїни відплили далі та ки-
нули св. Аскалона у воду. Через три дні християни, як і казав 
святий, знайшли його тіло з прив’язаним каменем та поховали 
його, славлячи Господа Ісуса Христа, Який дає вічну нагороду 
своїм вірним. Сталося це 287 року.
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СВЯТИЙ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ ІМПЕРАТОР 
КОНСТАНТИН І ЙОГО МАТИ СВЯТА ОЛЕНА

Тоді, коли поганський світ задумав стерти з лиця землі саме 
ім’я християн, Боже Провидіння приготувало для Церкви по-
кровителя — імператора Константина Великого. Народився він 
у 274 році. Його батько Констанцій прозваний Хлор був правите-
лем у Західній частині імперії, правив у Британії та Галлії1, мати 
ж звалась Олена. Походила вона з простого роду, однак своєю 
чеснотливістю настільки сподобалась Констанцієві, що він одру-
жився з нею. У своєму серці він визнавав Господа Ісуса єдиним 
Богом, хоча й назовні був змушений виступати як поганин. Це 
доводить і наступний випадок з його життя. Одного разу він 
забажав випробувати своїх придворних, більшість з яких були 
християнами. Правитель заявив, що бажає принести жертви ідо-
лам і так само повинні вчинити всі його наближенні. Тоді слуги 
розділились на дві групи: лицемірів та справжніх поклонників 
Всевишнього Бога, які, незважаючи на небезпеки, залишились 
вірні Йому. Саме їх цар нагородив, а зрадників прогнав геть від 
себе. Отож Константин зустрівся з християнством вже змалку. 
Але зерно віри проросло набагато пізніше.

Юнацькі роки він прожив при дворі Діоклетіана у Нікомидії, 
куди його взяли майже заручником, для забезпечення вірності 
його батька Констанція Східному імператору. Там майбутній 
великий правитель бачив, з одного боку, розбещене життя по-
ган, повне нечистоти, інтриг та ненависті, а з іншого боку — 
подвиги мучеників, які у ці часи найжорстокішого гоніння на 
вірних, безстрашно переносили муки та смерть за Господа Ісуса. 

1 Імператор Діоклетіан (284–305) для зручності управління величезною 
державою розділив її на дві частини: Східною володів він сам, маючи 
співправителем кесаря Галерія, а в Західній поставив імператором 
Максиміана, співправителем якого був Констанцій Хлор.
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Це ще більше утверджувало його в правоті Христової віри та 
мерзенності поганства. За деякий час Константин вернувся у 
Галлію, де знайшов батька на смертному ложі. Після кончини 
Констанція Хлора військо проголосило його наступником свого 
улюбленця Константина. Це сталось у 306 році. Було йому тоді 
32 роки. Першим його розпорядженням був дозвіл ісповідувати 
християнство у всіх куточках його володіння. Однак він ще не 
був християнином. Аж важкі обставини змусили Константина 
відректися стародавніх поганських звичаїв та підкоритися ве-
личі Розп’ятого Бога.

Тим часом нечестиві Діоклетіан та Максиміан добровільно 
відмовились від влади, через що розпочалась боротьба за престол. 
Дійшло то того, що в Римській імперії водночас царювало шість 
правителів. Один лише Константин задовольнявся своїм уділом, 
не бажаючи брати участь у міжусобній боротьбі. Врешті у Східній 
частині імперії залишився єдиним володарем Ліциній (308–324), 
який згодом одружився зі сестрою Константина — Констанцією.

На Заході, всупереч бажанню римлян, запанував тиран Мак-
сенцій (306–312), який не тільки люто переслідував християн, 
але й погубив багатьох сенаторів та інших визначних громадян. 
Він прагнув здобути увесь Захід під свою владу, тому невдовзі 
розпочав відкриту війну проти Константина. Константин вирі-
шив піти визволити Рим з рук деспота. Однак сподіватись лише 
на людські сили було у цій ситуації недостатньо, бо на боці во-
рога була більша кількість воїнів, а крім того й демонська сила, 
оскільки нечестивець приносив своїм богам у жертву навіть 
малих дітей. Серед таких роздумів Константин став просити 

Господа Ісуса, щоб відкрив 
йому Себе й допоміг у тако-
му важкому становищі. Про 
те, що наслідувало, сам Кон-
стантин пізніше оповів Євсе-
вію, церковному історику та 
єпископу: «Одного разу попо-
лудні, коли сонце вже поча-
ло схилятися до заходу, я на 
власні очі побачив знамення 
світляного хреста з напи-
сом: “З цим переможеш”». 
Усе військо бачило це чудо, 
а Константин думав, що це 
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може означати. Тоді йому у ночі явився Син Божий, наказу-
ючи зробити прапор, на якому буде хрест, подібний до того, 
який виднівся на небі, та піти з ним проти Максенція. Так і 
сталось. Цар велів зобразити знак Христової муки й на щитах 
та шоломах своїх бійців. Бажаючи дізнатися більше про вчення 
Спасителя, він прикликав до себе священників. Почувши про 
таїнство втілення Господа Ісуса, про Його смерть задля спасіння 
людства та про славне воскресіння, а також про те, що на хресті 
була переможена сила гріха, Константин цілком свідомо повірив 
Євангелії. Відтоді він почав старанно читати Святе Письмо, хоч 
ще не прийняв хрещення.

Після кількох сутичок з Максенцієм, Константин врешті роз-
бив його вщент під мурами Риму. Ідолопоклонник, рятуючись 
втечею, втопився у річці Тибр, бо міст, по якому переходив, 
раптом провалився. Переможець поставив на найбільш людному 
місці столиці згадану хоругву. А коли вдячні мешканці поста-
вили на його честь монумент, він наказав зобразити у його руці 
хрест і написати на підніжжі: «Цим спасительним знаменням я 
звільнив ваше місто від тирана і повернув римському людові й 
сенату колишній блиск та славу».

Першим указом нового правителя був знаменитий Міланський 
едикт 313 року, який уділяв повну свободу віровизнання. Хри-
стияни після кількох століть, прожитих у гоніннях, тепер отри-
мали свободу. Їхня радість не мала меж, вони прилюдно співали 
псалми й подячні пісні на площах та вулицях. Згодом пішов ряд 
інших законів на користь вірних: було заборонено страту через 
розп’яття та встановлено святкування неділі; родинам мучеників 
повертали конфісковане майно; по всіх містах почались оновлю-
вати або будувати церкви; пресвітери звільнились від податків; 
з царських коштів дбали про бідних, вдів і сиріт.

Та щось зовсім протилежне відбувалось на Сході. Ліциній, хоч 
підписав декрет про віротерпимість, невдовзі підняв на Церкву 
велике переслідування. Усі, і не лише християни, терпіли під 
ярмом цього нечестивця, який спричиняв багато лиха й самому 
Константину. Невдовзі між ними розпочалась війна. У ній мала 
остаточно вирішитись доля християнства в Римській імперії. 
Обидва правителі готувалися до бою. Ліциній в оточені війська 
приносив огидні жертви. Потім звернувся до присутніх: «Нині 
відкриється, хто правий, а хто помиляється: якщо переможемо 
ми, то всі побачать, що наші боги істинні. Коли переможе Бог 
Константина, Якого ми висміюємо, то хай шанують Його».
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Константин же, навпаки, віддалився у свій намет і там мо-
лився та постив. Однак між воїнами Ліцинія панував страх. Сам 
Ліциній переконував своїх мужів не задивлятися на прапор з 
хрестом, кажучи: «Він страшний своєю силою та ворожий нам». 
В липні 324 року відбулась битва при Адріанополі, у якій Кон-
стантин подолав супротивника й став самодержцем усієї імперії. 
Та він залишився покірним. В одному з постанов пише: «Зви-
чайно, що не буде ніякої гордості в того, хто усвідомлює, 
що успіх одержав від Всевишнього».

Імператора, як явного покровителя християн, мало любили 
у Римі, де ще залишилось чимало поган, які навіть кілька разів 
явно змовлялися проти нього. З цієї причини Константин заду-
мав побудувати нову християнську столицю, яка б не містила 
у собі нічого поганського. Для того він обрав невелике місто на 
берегах Босфору — Візантію. Так повстало «місто Константи-
на» — Константинополь, з прекрасними церквами, просторими 
площами, величними палацами і театрами.

Благочестивий правитель щодня, у призначений час, закри-
вався у своїх кімнатах та наодинці розмовляв з Богом. Іноді 
запрошував на молитву також придворних. Одного вельможу-ли-
хваря імператор напоумив так: він намалював на землі квадрат, 
який величиною відповідав людському росту, й промовив до вель-
можі: «Якби ти здобув усі багатства світу, то після смерті 
тобі залишиться не більше, ніж такий шматок землі».

Іншим разом якась духовна особа улесливо хвалила імпера-
тора, називаючи його «блаженним» та кажучи, що він і в май-
бутньому віці володітиме разом з Христом. Константин відповів 
облеснику: «Ти краще молися за імператора, щоб він і у вічності 
удостоївся бути рабом Божим».

Константинова мати Олена, також навернена християнка, 
будучи вже похилого віку, вирушила до Єрусалиму, щоб знай-
ти животворне дерево Хреста Господнього. Ідолопоклонники, 
сповнені ненавистю до християн, вже давно спустошили місця, 
освячені життям Сина Божого. Печеру, у якій було покладено тіло 
Спасителя, наповнили сміттям та засипали землею. На горбі вони 
звели капище нечистому демону — Венері. Так вони вчинили й 
на інших святих місцях. Олена наказала всі ці божниці зруйну-
вати і замість них побудувати храми. Невдовзі на Оливній горі, 
у Вифлеємі та Гетсиманії стояли гарні церкви. Але найбільше 
цариця турбувалася про відшукання хреста Господнього. Місце 
його знаходження було невідоме. Свята використала всі можливі 
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засоби та свій вплив, щоб довідатись 
подробиці. Нарешті один єврейський 
старець на ім’я Юда повідомив, що 
бажаний скарб знаходиться під капи-
щем Венери. Тоді почались розкопки. 
Невдовзі було очищено печеру Го-
споднього гробу, а поблизу знайдено 
три хрести, дошку з написом та цвя-
хи. Щоб дізнатися, котрий з хрестів 
належав Спасителю, всі три почер-
гово прикладали на померлого. Коли 
мерця торкнулось Дерево Господнього 
Хреста, він воскрес. Блаженна Олена 
благоговійно поцілувала його, а свя-
тіший патріарх Єрусалимський Ма-
карій, ставши на підвищенні, підняв 
цю найціннішу християнську святи-
ню1. Звершилось це 326 року. Багато 
поган і юдеїв навернулися, серед них 
і Юда2, який вказав на місце, де збе-
рігався Господній хрест. Вірні поклали його у срібний ковчег, а 
його частину цариця принесла в дар своєму сину Константину. 
Незадовго після цієї події богобоязлива Олена спочила з миром. 
Благочестивий імператор звелів звести над Господнім гробом 
величавий храм Христового Воскресіння, який мав бути «пре-
краснішим за всі інші, які досі існували».

Однак святий володар піклувався не лише про зовнішнє зве-
личення християнства, його турбувало і внутрішнє життя Цер-
кви. На думку Константина, вона повинна була служити най-
важливішою опорою держави, з’єднуючи її в один неподільний 
організм, який оживляється Божим Духом. Єдність вірних була 
для нього запорукою розвитку імперії. Ця ідея приносила йому 
надію на спокійне майбутнє. Проте ще перед тим, як імператор 
Константин проголосив свободу і закінчилось переслідування 
Церкви, в Христовому Виноградику настав розкол, спричине-

1 Церква пригадує цю подію 14 (27) вересня як свято Воздвиження 
чесного і животворного Хреста.

2 У хрещенні отримав ім’я Киріяк. Згодом став Єрусалимським патрі-
архом і зазнав мученицької кончини при Юліані Відступнику. Його 
пам’ять вшановуємо 28 жовтня (10 листопада).
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ний арієвою єрессю. Особливо на Сході розділення і ворожнеча 
серед вірних досягнули тих меж, що погани насміхалися з них. 
Імператор був дуже засмучений таким станом речей і вирішив 
відновити єдність. Тому на його пропозицію було скликано Все-
ленський Собор у місті Нікеї. Відкрився він у червні 325 року, 
за участі 3181 єпископів. На початку Константин звернувся до 
владик такими словами: «Бог допоміг мені позбавити влади 
нечестивих гонителів, але незрівнянно сумніше для мене 
бачити внутрішні міжусобиці та розбрати в Церкві Бо-
жій». Аріани виступали на Соборі впевнено, опираючись на своїх 
визначних прихильників, поміж якими головним був Євсевій, 
єпископ Нікомидії. Вони сподівались, що якщо правовірні й не 
погодяться з їхньою фальшивою наукою, то не піддадуть її осуду. 
Арій застосував усю силу свого красномовства та освіченості, 
проте святі отці добре розуміли, у чому полягає суть його єресі, 
що вона заперечує саму основу християнства. Відступники бого-
хульно називали Господа Ісуса «творінням» та стверджували, що 
був час, коли Його не було. Проте зазнали цілковитої поразки. На 
Арія було проголошено анатему і за свою єресь він був засудже-
ний на вигнання. Також було прийнято всезагальний «Символ 
віри» і проголошена догма, що Син Божий «єдиносущий» з Отцем.

Коли Константин відчув занепад фізичних сил, то став рев-
но готуватися до смерті. Прибувши в Нікомидію, він скликав 
єпископів і попросив хрещення. Білий одяг, який тоді отримав, 
вже не знімав, а сповнений радості, закінчив життя словами: 
«Тепер я відчуваю себе істинно блаженним, бо маю безперечну 
віру, що я став учасником Божественного світла й удостоївся 
безсмертного життя». Помер цей великий правитель у день 
П’ятидесятниці 337 року. Його мощі урочисто перенесли в Кон-
стантинополь і поклали їх у церкві святих апостолів, у гробі, який 
він сам собі приготував.

1 Згідно з іншими джерелами, отців було 250 або 300.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ВАСИЛИСК

У понтійському місті Амасія, в час 
гонителя Максиміана, 290 року муче-
ницький вінець прийняли святі Євро-
пій та Клеонік1. Святий же Василиск, 
який був схоплений разом з ними, ще 
довгих 17 років перебував у в’язниці.

Коли помер намісник Асклипіодот, 
на його місце в Понтійський край при-
йшов новий намісник Агрипа, якого 
послав імператор Галерій для пере-
слідування християн. Перед тим, як 
він мав увійти в місто Амасію, св. Ва-
силиск сидів у темниці та молився, 
кажучи: «Господи, Ісусе Христе, зга-
дай і не забудь мене, але допоможи 
здійснити моє покликання до муче-
ництва, щоб я не був відлучений від тих святих мужів, які зі мною 
були взяті й переді мною постраждали та прийняли нагороду».

Коли він так молився, з’явився йому Ісус Христос і сказав: 
«Пам’ятаю про тебе і не забуду тебе, твоє ім’я від початку 
записане в Книзі життя разом з тими, які з тобою були взяті. 
Тому не сумуй, що останній, бо випереджуєш багатьох. Сьогодні 
ж іди, попрощайся зі своєю матір’ю, братами і родичами. Коли 
повернешся, зразу приймеш вінець мучеництва і спочинеш у 
Команах2. Не бійся тих мук, що мають тобі бути, бо Я з тобою».

1 Їхню пам’ять вшановуємо 3 (16) березня; див. І том книги «Мученики 
та інші святі», ст. 399.

2 Комани Понтійські — нині неіснуюче місто-держава у стародавньому 
регіоні Понт на південному березі Чорного моря.
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Василиск зрадів і наступного дня зранку почав просити во-
їнів, що його стерегли: «Дайте мені волю на чотири дні, щоб я 
пішов побачити свою матір і братів, які живуть у Куміяль-
ському селі, і, повернувшись назад, піду до справжнього мого 
Отця — Ісуса Христа». Головний темничний сторож сказав: «В 
Ім’я живого Бога, якому ти ненастанно служиш, запевняю тебе, 
що коли б не боялися намісника, на швидкий прихід якого чека-
ємо, то цілком би тебе відпустили». Тоді святий промовив: «Не 
хочу бути зовсім відпущеним, але, як сказав, хай піду привітаю 
свою матір, братів і родичів, бо так наказав мені зробити мій 
Господь». Тоді він просив, щоб відпустили його разом з воїнами. 
Сторож погодився, і Василиск пішов до свого дому.

Коли прийшов до села, брати і мати з великою радістю зустрі-
ли його. Наступного дня вони скликали родичів, і святий багато 
говорив їм про християнську віру. На кінець він сказав: «Любі 
браття, батьки і діти у Христі, залишайтеся у вірі нашого Го-
спода Ісуса Христа і від Нього ніяк не відступайте. Цей світ є 
нічим і те, що в ньому, промине, як тінь, а Господь перебу-
ває навіки. Прошу вас, помоліться за мене до нашого Владики, 
щоб подав мені закінчити моє мучеництво, як і св. Теодор Тирон, 
Євтропій та Клеоник, яких схопили зі мною. Спасіться брати 
і сестри, вже відходжу від вас й відтепер не побачите мене в 
цьому тимчасовому житті». Тоді Василиск разом з воїнами хотів 
вирушити в дорогу і повернутися до темниці.

У той час в Амасію прийшов намісник Агрипа, який наступ-
ного дня сів на судищі та допитував християн, що були ув’язне-
ні. Найперше він розпитував про Василиска, бо багато за нього 
чув і хотів поставити перед собою. Начальник міста пішов у 
в’язницю, щоб взяти святого, але не знайшовши його, зв’язав 
сторожа і привів його на суд. Намісник допитував його, куди 
дівся Василиск, а той розповів, що в’язень разом з воїнами пішов 
у своє село і скоро має повернутись. Тоді Агрипа послав одного 
свого слугу, дуже лютого і дикого вдачею, щоб пішов з воїнами 
та привів Василиска в Комани, куди якраз сам вирушав. Слуга 
пішов, приготував мідне взуття, яке мало всередині багато го-
стрих і довгих цвяхів, та залізні кайдани. Поклав все те на осла 
і, взявши сторожа й воїнів, вирушив у Куміяльське село. Коли 
прийшли, знайшли Василиска, який виходив з дому, зв’язали 
його, наклали на шию великі й важкі кайдани і взули в мідне 
взуття. Одразу цвяхи пробили ноги святого аж до костей і з ран 
потекла кров. По дорозі воїни сильно били мученика. Відпро-
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ваджували Василиска мати, брати й родичі, які, бачивши його 
терпіння, плакали над ним. Потім мати повернулася додому і 
молилась за свого сина, щоб Ісус Христос допоміг йому перене-
сти всі терпіння.

Святий мужньо ніс важкі кайдани, терпів біль від гострих 
цвяхів, співав і молився. Господь допомагав йому і полегшував 
біль. Коли воїни разом з мучеником прийшли до села Дакозаріє, 
захотіли відпочити, бо була сильна спека. Поміщиця того села, 
вдова Трояна, побачивши воїнів, запросила їх до себе. Вони 
увійшли в дім, їли, пили та веселились, а мученика лишили зв’я-
заного надворі, прив’язавши його до сухого дуба, що стояв за 
воротами. Там біля святого зібралось багато людей, які, бачивши 
його рани, співчували йому. Василиск молився, кажучи: «Госпо-
ди, відвідай мене, як же Ти відвідав Йосифа в темниці, Єремію 
в болоті, Даниїла в лев’ячій ямі. Прошу Тебе, яви Свою милість 
і Свої чуда на славу пресвятого Твого Імені!». Коли він так по-
молився, раптом стався землетрус й почувся з неба голос: «Не 
бійся, Я з тобою». Тоді мідне взуття на його ногах розтопилося, 
як віск, кайдани спали, а сухий дуб проріс та розпустив своє 
листя, роблячи велику тінь. На тому місці, де стояли ноги святого 
і земля забагрилася кров’ю, витекло джерело води. Бачачи це, 
Василиск зрадів та почав дякувати Господеві. Слуга намісника 
і воїни, настрашившись землетрусу, вибігли з дому та побачили 
чуда, які сталися. Одні казали, що то привиди, інші думали, що 
чарівництво, а багато хто повірив в Ісуса Христа і казав: «Ось 
Божий чоловік, посланий сюди від Бога, щоб освятити наше 
місто!». Тоді принесли до мученика розслабленого, що лежав 
на ношах. Коли він його торкнувся, хворий відразу став здо-
ровим, взяв своє ложе і пішов до свого дому, дякуючи Богові. 
Також привели до нього прокажених й інших хворих, яких він 
оздоровлював Іменем Ісуса Христа. Бачачи це, всі прославляли 
Істинного Бога і багато повірило в Нього. Навернулась і пані 
Трояна зі своїм сином Трояном й просила хрещення. Увечері тою 
дорогою, на якій був мученик, йшло з пасовиська стадо волів. 
Коли тварини підійшли до Василиска, то стали перед ним на 
коліна і поклонились йому, хвалячи Бога своїми голосами. Тоді 
слуга Агрипи та воїни, охоплені великим страхом від побаченого, 
просили святого простити їм завдані йому кривди.

Наступного дня слуга сказав до мученика: «Якщо погоджуєш-
ся, Василиску, рушаймо в дорогу, щоб ми через тебе не були в 
біді від намісника». Святий сказав: «Ходімо, бо хочу померти за 
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мого Господа». Тоді вони вирушили в дорогу. Йдучи до Коман, 
Василиск зупинявся на багатьох місцях, клякав і молився. Коли 
прийшли до села Саон, воїни сіли, щоб поїсти, і пропонували Ва-
силиску, щоб також їв з ними. Проте святий відмовився і сказав: 
«Вас годує земний хліб, а мене — слово Боже. Вас зміцнює 
сила, мене ж — любов Ісуса Христа. Ви любите дочасного, 
смертного і тлінного вашого царя, хочете його бачити й 
дотримуєтеся його закону, а я люблю мого небесного Бога 
і Царя та виконую Його заповіді. Ви чекаєте на честь 
на землі, я ж — на небі. Ви шукаєте слави від людей, а я 
сподіваюся отримати славу у воскресінні праведних на 
страшному суді, де Ісус Христос говоритиме: “Прийдіть, 
благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, 
що було приготоване вам від створення світу” (Мт. 25, 34)». 
Слуга намісника хотів, щоб святий їхав на ослі, але він знову 
відмовився, і так вони продовжували йти далі.

Коли наближались до міста Комани, почули, що намісник 
карає християн. Тоді Господь з’явився Василискові і сказав: 
«Не бійся погроз і мук, Я є з тобою». Коли увійшли в місто, слуга 
прийшов до Агрипи, який приносив жертву в ідольському храмі, 
та сповістив йому, що привів Василиска. Намісник дуже зрадів 
та наказав привести мученика до себе. Слуга розповів йому і 
про чуда, які стались в дорозі, але той не повірив і сказав: «Це 
все християнське чарівництво». Коли Агрипа побачив святого, 
запитав: «Ти Василиск?». Він відповів: «Я». Намісник промовив: 
«Що скажеш, чи принесеш жертви богам?». Святий відповів: 
«Хто тобі розповів про мене, що я не приношу жертви Богові? Я 
повсякчас моєму Богові здійснюю жертву хвали». Суддя не зро-
зумів сказаного, зрадів і мовив: «Дяка за це богам! Тому принеси 
жертву якому хочеш богові з усіх наших богів!». Тоді Василиск 
підійшов до ідола й спитав тих, що там стояли: «Як називається 
цей ваш бог?». Йому відповіли: «Аполлон». Святий сказав: «Добре 
ви сказали, що Аполлоном називається. Бо Аполлон означає 
“згубник”, і справді у смерть тягне тих, хто вірить в нього і 
поклоняється йому як богові, коли він не є богом». Намісник за-
питав: «Яке ж ім’я того Бога, якому хочеш принести жертву?». 
Мученик відповів: «Мій Бог невимовно святий, неосяжний, не-
видимий і незбагненний. Він називається Отець всемогутній, 
Господь сил, Цар всіх, Спаситель добросердний, милостивий і 
милосердний. Йому я принесу жертву хвали». Агрипа промовив: 
«Принеси жертву якому хочеш богові, лише принеси. Бо ти при-



347

кликаний не мудрувати, але жертвувати». Василиск відказав: 
«Збагни мою жертву!». Тоді підняв руки вгору і почав молитися: 
«Вічний Боже, Творче неба і землі, почуй мене, Свого раба, і зруй-
нуй в цю годину цього глухого, сліпого та бездушного ідола. Нехай 
погани побачать, якого шанують бога. І нехай осоромляться, 
хай зрозуміють всі, що Ти один — Всесильний Бог».

Коли так помолився, зразу затряслася земля і храм, ідол впав 
на землю й розбився на порох. Намісник і люди, що були в ка-
пищі, зі страху втекли, тільки Василиск залишився всередині, 
співаючи: «Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай ті-
кають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як щезає дим, так 
хай вони щезнуть. Як тане віск від вогню, так нехай загинуть 
всі ідолопоклонники від лиця істинного нашого Бога (Пс. 68, 2–3)».

Тоді намісник наказав вивести святого з храму, кажучи: «Во-
роже наших богів, нащо інакше обіцяв, а інакше зробив? Ти обіцяв 
принести жертву богові, а своїм чарівництвом зробив так, що 
наш бог Аполлон впав і розбився». Василиск сказав йому: «Той, 
Хто розбив вашого бога, Той і храм його спалить». Він ще гово-
рив, як на капище впав вогонь з неба і спалив його до основ. 
Агрипа та всі, що там були, зі страху повтікали. Потім намісник 
прикликав мученика і сказав: «О, яке велике твоє чарівництво: 
бога розбив і його храм спалив». Святий промовив: «Якщо твій 
бог справді є богом, як ти кажеш, то нехай відімстить мені за 
себе». Агрипа відповів: «Добрими є наші боги і ніколи не роблять 
зла своїм противникам». Василиск сказав: «Сліпото людська! 
Як можуть біси бути добрими чи щось добре робити, якщо 
є злі і вас, своїх шанувальників та поклонників, тягнуть 
за собою в пекло?». Тоді намісник мовив до мученика: «Принеси 
жертви богам, щоб я не передав тебе гіршій смерті!». Святий 
докорив йому, і той розгнівався та наказав потяти мученика ме-
чем й кинути його тіло в ріку. Коли Василискові відсікли голову, 
християни побачили багато ангелів, які, взявши душу святого, 
понесли до неба. Також бачили Ісуса, який стояв на небі та го-
ворив: «Прийди, благий і вірний Мій рабе Василиску, увійди в 
Царство Небесне, у лики праведних, де є Мої раби, яких з тобою 
було взято за Мене на муки». Всі, що бачили це, поклонились 
Господеві та дякували Йому. Сталося це 308 року.

Тіло мученика християни таємно викупили у спекулятора та 
сховали його, щоб про це не довідався намісник. Вночі вони 
занесли його на одне зоране поле, поховали та засіяли те міс-
це насінням, щоб прикрити гріб. Деякі з чоловіків, що копали 
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могилу, були дуже спраглі. Вони помолились до Господа через 
заступництво св. Василиска і поблизу витекло джерело води. 
Багато людей, які її пили з вірою, оздоровлювались.

Після цього на намісника Агрипу напав нечистий дух, і він 
шукав мученикове тіло, кажучи: «Якби я торкнувся до тіла Ва-
силиска, то уникнув би цієї біди». Та ніхто не смів йому сказати, 
що тіло поховане в землі. Хтось сказав: «Ти сам наказав вкину-
ти тіло в ріку, то як нині його шукаєш?». Тоді Агрипа пішов на 
місце, де був потятий мученик, знайшов там трохи його крові, 
зібрав її руками і зав’язав у свій пояс. Коли це зробив, відразу 
звільнився від демона і повірив в Ісуса Христа. За деякий час 
один житель Коман, християнин Марин, побудував церкву в ім’я 
св. Василиска, і святі мощі були перенесені туди. Господь через 
них багатьом людям подавав уздоровлення.
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ПРЕПОДОБНА ЄВФРОСИНІЯ ПОЛОЦЬКА

У місті Полоцьку князем був 
Всеслав1. Він мав сина Юрія2, який 
був батьком св. Євфросинії. У світі 
вона називалась Предислава. Вже 
змалку дівчина була навчена Бо-
жого слова та читала святі книги. 
І хоч жила в княжих достатках, не 
манив її ні світ, ні його розкоші. 
З духовних читань Предислава пі-
знала, яким величним, премудрим, 
всесильним та предобрим є Бог, її 
Творець, полюбила Господа всім 
серцем і забажала Йому посвяти-
тися. Багато славних боярських і 
княжих синів сватались до неї, та 
даремно, бо праведну дівчину не 
цікавив жоден земний вельможа. Вона цілим серцем і душею 
полюбила Небесного Царя. Та все-таки батько проти її волі за-
ручив її одному хлопцеві, синові князя. Тоді Предислава таємно 
втекла з рідного дому до жіночого монастиря, ігуменею якого 
була колишня княгиня Романа, тітка Предислави.

Побачивши молоду князівну, ігуменя довго вагалася, чи при-
йняти її до монастиря, боячись гніву її батька. Вона радила дівчи-
ні вернутись до світського життя, але потім, зрозумівши її велику 
любов до Ісуса Христа і незмінне бажання зберегти дівицтво для 

1 Всеслав — полоцький князь, правнук св. Володимира Великого, який 
поділив Київські землі між синами. Полоцьке князівство отримав 
Ізяслав, потім його син Вишеслав, потім — Брячеслав, а потім — Всес-
лав (1044–1101).

2 Хресне ім’я Святослава Всеславича, князя Вітебського (1109–1129).



350

Небесного Царства, звеліла священникові, що там був, постригти 
її в монахині. Предиславі дали нове ім’я — Євфросинія.

Батьки, довідавшись про це, сповнилися смутку і жалю за 
своєю дочкою. Коли прибігли в монастир і побачили Євфроси-
нію в монашому одязі, зі сльозами почали просити її залишити 
суворе монастирське життя й вернутися додому. Але блаженна 
дівчина не зважала на сльози батьків та сказала: «Я пам’ятаю 
слова Ісуса Христа, який говорив: “Хто любить батька 
або матір, братів або сестер більше, ніж Мене, той Мене 
недостойний” (Мт. 10, 37). Тому прошу вас, заспокойтесь 
і не плачте. Запевняю вас, що я тепер щаслива, бо маю 
Ісуса, якому себе повністю посвятила і все віддала. А ви за-
мість того, щоб сумувати, мали б радіти тому, що ваша 
донька обручена не якомусь молодому князю, але самому 
Небесному Нареченому». Такими словами трохи втихомирила 
біль батька й матері та залишилась у монастирі. Зреклася мину-
щих земних радощів і вибрала правдиве щастя через відречення 
себе, й молитвою та ревністю віддано служила Ісусові Христові.

Через рік Євфросинія, ведена Святим Духом, попросила по-
лоцького єпископа Іллю дозволити їй жити на самоті в хатинці 
біля катедральної церкви св. Софії. Таким чином бажала наслі-
дувати колишніх дівиць у Єрусалимі, що жили при святині в 
окремих хатинах. Владика, бачачи її ангельське життя й палку 
любов до Бога, дозволив це. Там Євфросинія повністю посвяти-
лася молитві, вдень і вночі прославляючи Господа. У вільний від 
молитви час вона переписувала книги та давала їх продавати, а 
те, що за них отримувала, за дозволом настоятельки роздавала 
вбогим. У такій самотності Євфросинія перебувала кілька років.

Однієї ночі діві з’явився Божий ангел, який взяв і повів її за 
місто на місце, що називалось Сільце, де була мала дерев’яна 
церква. Він сказав до неї: «Варто тобі тут перебувати, бо хоче 
Бог на цьому місці через тебе наставити багатьох на спасіння». 
Те об’явлення повторилося тричі. Євфросинія дуже дивувалась і 
роздумувала над побаченим. Вона дякувала Богові та підкори-
лась Його волі, кажучи: «Готове серце моє, Боже, готове серце 
моє». Ангел з’явився також єпископу Іллі та сказав: «Веди Божу 
рабу Євфросинію до церкви Спасителя у Сільці й осели її при тій 
церкві, бо там буде монастир посвячених Богові дів, їх Господь 
хоче спасти через цю Свою рабу». Єпископ відразу пішов до 
преподобної і сповістив їй Божу волю. Тоді вона розповіла йому 
і своє видіння та прославляла Господа. Опісля Ілля прикликав 
князя Бориса, дядька святої, князя Георгія та бояр, щоб сказати 
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їм Божу волю, і додав: «Ось за вашої влади даю Євфросинії місце 
Святого Спаса на Сільці, бо там буде жіночий монастир. І ніхто 
з вас хай не посягає на цей дар». Усі з цим погодилися, разом з 
єпископом відвели туди Євфросинію і залишили її в маленькій 
хатині при церкві Святого Спаса, а потім збудували монастир 
для дів, які задля Ісуса Христа хотіли жити в чистоті.

Господь благословив ту обитель святими та численними покли-
каннями побожних дівиць, які посвятили своє життя служінню 
Богові. Їхньою провідницею й ігуменею була Євфросинія. Під 
її вмілим проводом молоде стадо зростало і міцніло, бо Боже 
благословення було над ним. Молитовне життя Євфросинії було 
зразком для всіх монахинь. Своїм прикладом вона заохочувала 
їх до щораз ревнішого служіння Ісусові. Сестри Спасівського 
монастиря дбали не лише про власну духовну користь, а й до-
помагали світським дівчатам — навчали їх Божих заповідей, 
церковних пісень та інших корисних наук.

Через деякий час преподобна послала до свого батька, ка-
жучи: «Пусти до мене мою молодшу сестру Градиславу, щоб 
я навчила її святих книг». Батько погодився і відпустив. Коли 
Градислава прибула в монастир, Євфросинія навчила її читанню 
книг та переконала зберегти дівицтво і цілковито посвятитися 
Ісусові Христові. Вона говорила їй: «Пізнай, сестро, марноту 
цього світу, який швидко промине. У вічність з нього нічого не 
візьмемо, бо сам Ісус каже: “Не збирайте собі скарбів на землі, де 
міль і хробацтво нівечить і де підкопують злодії і викрадають. 
Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробацтво не нівечить 
і де злодії не пробивають стін і не викрадають” (Мт. 6, 19–20). 
Також Господь сказав: “Істинно кажу вам: Нема такого, хто 
покинувши свій дім, або братів, або сестер, або матір чи бать-
ка, або дітей, або поля, — ради Мене та ради Євангелія, — не 
дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння, домів, 
братів, сестер, матерів і в майбутньому віці вічне життя” 
(Мр. 10, 29–30). Якщо і ти прагнеш досконалості, то не вагайся 
посвятитися Ісусові, бо тільки так зможеш осягнути щастя. 
Постарайся збагнути блаженство і честь, що можеш 
бути нареченою Небесного Жениха й Вічного Царя. Тим, 
що посвятиш себе Богові, наслідуватимеш Пречисту Діву 
Марію, яка сказала: “Ось я раба Господня”».

Коли свята так говорила, в серці Градислави загорілась любов 
до Ісуса і вона захотіла посвятити себе Йому. Потім дівчина при-
йняла монаший постриг й отримала нове ім’я Євдокія. За деякий 
час батько послав до Євфросинії, кажучи: «Пусти до нас свою 
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сестру». Свята відповіла йому: «Хай побуде ще зі мною, бо ще не 
дуже добре навчилася Писання». Але скоро батьки довідались про 
постриг другої доньки і дуже через це сумували. Вони прийшли у 
монастир і з гнівом докоряли Євфросинії. Тоді преподобна поті-
шила їх, повчила зі Святого Письма, і вони повернулись додому.

Після цього прийшла до Євфросинії княжна Дзвенислава, 
донька її дядька Бориса. Вона принесла весь свій коштовний 
одяг та прикраси, приготовані до шлюбу, і сказала до святої: 
«Пані і сестро моя, вся краса цього світу є нічим для мене, а ці 
шлюбні прикраси даю в церкву Спасителя і сама хочу цілкови-
то посвятитися Ісусові та схилити свою голову під Його благе 
і легке ярмо». Преподобна з радістю прийняла її та, велівши по-
стригти її, дала нове ім’я Євпраксія. І перебували разом сестри 
Спасівського монастиря на молитвах, досконало служачи Богові.

Через деякий час Євфросинія, побачивши, що сестер день за 
днем стає все більше, задумала збудувати більшу кам’яну церкву. 
З Божою допомогою почала діло і за рік побудувала прекрасну 
муровану церкву. Коли будівництво вже наближалось до завер-
шення, забракло трохи цегли. Тоді св. Євфросинія помолилась, 
кажучи: «Слава Тобі, Господи чоловіколюбче, що дарував нам 
велике! Благаю Тебе, зволь нам дати ще й мале, щоб довершити 
будову церкви на честь і хвалу Твого пресвятого Імені». Наступ-
ного дня, Божою всемогутністю, робітники знайшли піч, повну 
випаленої цегли, охолодженої та дуже міцної. Євфросинія, до-
відавшись про це, разом зі сестрами сердечно дякувала Богові, 
і так будівництво було швидко докінчено.

На посвячення нової церкви Святого Спаса в Сільці прибув 
єпископ з духовенством і князями, та зібралось багато людей з 
міста й околиці. Всі урочисто й радісно святкували цю подію. Піс-
ля того Євфросинія клякнула в храмі і зі сльозами просила Ісуса 
Христа, щоб оберігав її сестер від диявола і щоб провадив їх до 
Небесного Царства. Потім повернулась в монастир та продовжу-
вала служити Господеві. Її настановами і молитвами всі сестри 
зростали у святості та були вибраним посудом Святого Духа. Пре-
подобна побудувала і другу кам’яну церкву на честь Пресвятої 
Богородиці і дала її монахам, поставивши там ще й монастир.

Проживши в монастирі багато років, Євфросинія після смерті 
батьків захотіла відвідати святі місця в Єрусалимі та поклони-
тися Христовому Гробу. Думала закінчити там своє життя і за 
те часто молилася до Бога. Коли про її намір довідались рідні, 
духовенство і князі, то приходили до неї й просили, щоб не по-
кидала батьківщину. Тоді до преподобної прийшов і її брат князь 
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В’ячеслав з жінкою та дітьми. Казав до неї: «Сестро і мати моя, 
чому хочеш покинути мене?». Свята відповіла: «Не покинути, а 
помолитися хочу за себе і за вас у святих місцях». Потім ще бага-
то корисного йому говорила, а на кінець звеліла братові залишити 
в монастирі своїх дочок Кирінію та Ольгу. Мала від Бога такий 
дар, що зразу пізнавала, чи хтось має покликання до монастиря. 
Коли В’ячеслав відійшов, Євфросинія сказала до дівчат: «Хочу 
вас обручити безсмертному Женихові і ввести в оселю Його 
Царства». Вони відповіли їй: «Нехай діється з нами Божа воля, 
а твоя молитва нехай керує нами». Свята сповістила про це 
братові. Хоч він разом з жінкою не хотіли того, але не перечили її 
волі. Тому Євфросинія запросила єпископа Діонісія, і він у церкві 
постриг дівчат, давши Кирінії ім’я Агафія, а Ользі — Євфимія.

Через деякий час Євфросинія вручила монастир своїй сестрі 
Євдокії і, попрощавшись з усіма, помолилась і вирушила в доро-
гу. Взяла зі собою свого другого брата Давида і двоюрідну сестру 
Євпраксію. Спочатку вони прийшли до Константинополя, де 
відвідали багато церков і поклонилися святим мощам, а звідти 
пішли в Єрусалим. Коли туди прибули, Євфросинія поклонилась 
Христовому Гробу та поставила в ньому золоту лампаду. Тоді від-
відала всі святі місця, на яких ревно молилася до Бога, дякуючи 
Йому за все. Коли преподобна прийшла до одної церкви, сильно 
захворіла і злягла. У хворобі не переставала молити Господа, щоб 
не залишив її, а прийняв до Свого Небесного Царства. Ісус вислу-
хав Свою вірну рабу і потішив її видінням. Преподобній з’явився 
ангел, який сказав: «Блаженна ти, бо для тебе вже відкриті рай-
ські двері й ангели Божі чекають тебе. Чого просиш у Бога, дасть-
ся тобі». Євфросинія зраділа та дякувала Господеві за всі Його 
великі добродійства до неї. Проживши ще 24 дні, причастилась 
Божественних Тайн і віддала свою душу в Божі руки. Сталося це 
1173 року. Її тіло поховали в монастирі преподобного Теодосія, 
в притворі церкви Пресвятої Богородиці. А Давид та Євпраксія 
щасливо повернулись у свою рідну землю й розповіли всім про 
блаженну смерть св. Євфросинії та про місце, де її поховано.

Недовго спочивало тіло святої в Єрусалимі. Коли Святу Землю 
в 1187 році зайняли турки, султан наказав християнам залишити 
Святе Місто і забрати зі собою всі свої святощі. Монахи обителі 
св. Теодосія, вертаючись на рідні землі, взяли з собою й нетлін-
не тіло св. Євфросинії та привезли в Київ, помістивши його в 
Дальніх печерах при церкві Благовіщення. Згодом її мощі було 
перевезено до Полоцька.
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СВЯТИЙ СИМЕОН СТОВПНИК НА ДИВНІЙ ГОРІ

Цей преподобний народився 
521 року в Антіохії. Його мати, 
св. Марта1, змолоду прагнула жити 
для Господа, однак батьки примушу-
вали її вийти заміж за юнака Йоана. 
Якось на молитві, під час розмови 
з Богом, дівчина отримала від Ньо-
го світло, що має підкоритися волі 
батьків. Марта послухалась і стала 
для чоловіка не лише доброю поміч-
ницею, а й наставницею до спасін-
ня. Вона часто приходила молитися 
до церкви св. Івана Предтечі, щоб за 
його заступництвом отримати ласку 
народити сина. Одного разу він явив-
ся блаженній жінці та сповістив, що 
породить хлопця, який буде з дитин-
ства великим Божим угодником. Не-

задовго прийшов на світ малий Симеон і був охрещений. Господь 
обрав його, щоб на ньому виявити Свою Всемогутність та спону-
кати через нього інших до радикального наслідування Спасителя.

Коли Симеону виповнилось п’ять років, то під час землетрусу, 
що був в Антіохії, трагічно загинув його батько. Невдовзі після 
того хлопець побачив у видінні Божий Суд. Ісус Христос сидів 
на престолі й перед Ним була незліченна кількість праведних. На 
східній стороні було видно рай, а на західній — вогненне озеро. 
Дух Святий промовив до Симеона: «Почуй і зрозумій, що бачиш. 

1 Її пам’ять вшановуємо 4 (17) липня; життєпис див. в ІІ томі книги 
«Мученики та інші святі», ст 361
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Постарайся догодити Всевишньому, щоб сподобитися честі зі 
святими й отримаєш невимовні блага, приготовані для тих, які 
люблять Бога». За кілька днів він побачив чоловіка, одягненого 
у білу одіж, який сказав йому: «Йди за мною». І привив його не-
знайомець до місця, названого Псла, у Тиверинському краї, що 
межував із Селевкією. Там Симеон оселився у пустелі. Годував 
та наставляв хлопця той муж, який йому часто являвся.

За деякий час преподобний, за вказівкою свого небесного 
вчителя, подався на верх недалекої гори, де знаходився монас-
тир. Тамтешній ігумен Йоан був ревним монахом, який перебу-
вав на стовпі. Він прийняв хлопця, оскільки Господь ще рані-
ше сповістив йому про прихід цього Свого раба. За прикладом 
настоятеля, Симеон також став мешкати на стовпі та у всьому 
наслідував духовного отця, маючи лише шість років. На початку 
свого подвигу він побачив Ісуса у вигляді дитини, сяючого неви-
мовною красою. У ту ж мить серце малого монаха розпалилось 
невимовною любов’ю до Спасителя. Хлопець вигукнув: «Господи, 
як Тебе юдеї розіп’яли?». Божий Син хрестоподібно простер руки, 
відповідаючи: «Так вони розп’яли Мене, проте Я сам хотів 
цього. Ти ж будь мужнім й кріпися, та щодня зі Мною 
співрозпинайся». Відтоді Симеон почав рішуче боротися з 
гріхом у собі, помираючи своєму самолюбству та похотям. Його 
героїчні самозречення не можна було виконати без надзвичайної 
Божої благодаті. Неодноразово він нічого не їв упродовж десяти 
днів, спав дуже мало, більшу частину ночі проводячи на молитві. 
Було й таке, що преподобний 30 днів і ночей зовсім не задрімав. 
Крім того він оперезався шнуром, який вп’явся глибоко до його 
тіла. Згодом він узрів Спасителя з безліччю ангелів. Вони тримали 
прекрасну золоту корону, що блищала, неначе блискавка. Ангели 
звернулися до блаженного: «За твої богоугодні діла маєш приго-
тований вінець у Христовому Царстві. Одягнися у благодать 
Духа Святого й воцаришся з праведними у небі». Симеон сказав 
до Господа: «Ісусе, Творче всього, тому що мене, недостойного, 
сподобив стати гідним слави Твоїх святих, прошу Твою доброту: 
дай, щоб я більше не мусів споживати земної їжі». Після цього 
видіння преподобний вже зовсім не куштував жодних страв і 
аж до своєї кончини був годований ангелом.

Проте його життя не було без боротьби. Ворог людського 
спасіння спокушав його нечистими думками й снами, являвся 
йому у подобі страшних хижих звірів, зміїв та потвор, бажаючи 
настрашити його. Милосердний Спаситель допускав це, щоб 
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охоронити Свого раба від гордості, як написано: «Щоб жодне 
тіло не хвалилося перед Богом» (див. 1 Кор. 1, 29). Симеон з усіх 
сил боровся, зі сльозами просив допомоги згори, взивав Ім’я 
Ісуса, покорявся та уникав сну. Тоді він побачив чесного стар-
ця, який приходив до нього зі Святим Причастям, причастив 
його і сказав: «Будь сміливим, хай зміцніє твоє серце. Відтепер 
скверні сни не будуть надокучати тобі. Ти лишень пильнуй свої 
думки та покладайся на Бога». Іноді диявол зрушив сильний 
вітер й підняв страшну бурю, так що цілу ніч вдаряли у стовп 
преподобного блискавки. Ігумен Йоан переживав, що хлопець 
помер. Тому кликав до братії, щоб подивилися за ним. Проте 
монахи боялися та, сповнені заздрості й неприязні до святого, 
говорили: «Де тепер його подвиги, що перевершують людські 
сили? Де чуда? Хай сам собі поможе». Коли зранку ченці знайшли 
Симеона здоровим, усвідомили свою провину й осоромились. А 
хлопець заговорив до настоятеля: «Не сумуй за мною, отче, бо я 
покритий Христовою милістю, ніякого зла я не зазнав, а диявола 
зганьбив». Ігумен скартав братів, наказуючи їм каятися. Відтоді 
вони з любов’ю ставились до Божого обранця.

Надійшло свято П’ятидесятниці. Блаженний звернувся до пре-
подобного Йоана: «Хто достойний прийняти Божого Духа так, як 
Його прийняли апостоли у вигляді вогняних язиків?». Старець від-
повів: «Не шукай речей незбагненних для тебе, але думай про те, 
що тобі наказано робити». Хлопець сказав: «Написано: “Волю тих, 
що бояться Його, Господь вчинить і молитву їхню почує та їм по-
магає”» (Пс. 145, 19). Після цих слів він звернув свої очі до неба та 
з усього серця помолився: «Небесний Отче, що зіслав Свого Духа 
на Твоїх учнів й апостолів, подай цей дар Своєї благодаті і мені 
та врозуми мене, щоб я навчився Твоїх заповідей. Бо Ти можеш 
вчинити Собі хвалу з уст дітей (див. Пс. 8, 3), тож дай мені гово-
рити слова, що ведуть до вічного життя». Тоді Дух Божий, мов 
палаюча свічка, зійшов на нього та наповнив мудрістю його серце 
й розум, так що він багато незрозумілих частин Святого Писання 
розтлумачував і подавав усім корисні настанови не тільки уста-
ми, а й пером. Дивувалися старі монахи, чуючи його слова про 
покаяння, Страшний Суд і таїнство відкуплення людського роду.

Якось Симеон побачив Божого Сина у вогненному полум’ї, 
Який його благословив. На землі преподобний побачив зграї 
бісів. Тоді Ісус наділив його владою виганяти демонів, знаком 
чого була фінікова палиця, яку вклав йому до руки. Диявольські 
полчища негайно щезали.
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Згодом почали до слуги Божого приходити натовпи людей, 
шукаючи допомоги. Його молитвами зцілялись хворі, звільнялись 
біснуваті, каліки ставали на ноги, мертві воскресали. Чудес, які 
творились через його віру, була незліченна кількість. На Симеоно-
ві сповнилось Христове слово: «Хто в Мене вірує, діла які Я роблю, 
творитиме. А й більші від них буде чинити, бо Я йду до Отця» 
(Ів. 14, 12). Один чоловік, в якого помер син, прийшов просити 
святого, щоб випросив у Всемогутнього Творця чудо воскресіння. 
Закінчивши молитву, блаженний озвався до батька: «Йди, твій син 
живе». Той повірив і, прибувши до дому, знайшов хлопця живим.

За якийсь час ігумен Йоан наблизився до смерті. Монахи за-
питали його, що скаже він про святого хлопця. Той у відповідь 
мовив: «Він є посудом вибраним Богом. Хочу, щоб усі ви насліду-
вали Симеона у його сердечній та полум’яній любові до Ісуса».

Господь відкривав Симеону багато майбутніх подій. Так він 
бачив ангела, який кружляв над Антіохією з мечем в руці. Си-
меон зрозумів, що це означає Божу кару, яка надходить на мі-
сто. Тому, як другий Мойсей, став гаряче кликати до Божого 
милосердя, щоб відвернувся праведний гнів Божий від Його 
людей. Проте не зміг вмолити справедливого Владику неба й 
землі. Небесний Отець сказав до нього: «Крик їхніх гріхів зійшов 
перед Мене. Вони роздратували Мене своїм нечестям. Тому Я 
згублю їх у гріхах та передам у полон чужому народові». Незаба-
ром напав на Антіохію перський цар Хозрой і здобув її. Однак 
багато тих, що були забрані у неволю, пізніше свідчили: досить 
було лише візвати до Бога, згадуючи ім’я преподобного Симиона, 
і їм падали з рук пута та вони ставали невидимими для варварів 
і так звільнялися і поверталися додому. Також і чимало ранених 
приходили до слуги Божого й він своїм заступництвом перед 
Господом подавав їм зцілення.

Вороги, що наблжалися до гори, на якій жив святець, втікали 
перелякані, наче гнані могутнім військом. Іншим разом, через 
гріхи людей, Господь навів на них тяжку хворобу й багато хто 
помирав. Святий молився за нещасних, благаючи помилування. 
Тоді озвався до нього Божий голос: «Чому болієш серцем за них? 
Хіба любиш їх більше від Мене? Їхні беззаконня розмножились, 
тому їм було потрібне покарання. Проте, щоб не засмучувати 
тебе, даю тобі владу оздоровлювати їхні недуги». Люди, дізнав-
шись про це, почали молитися, кажучи: «Христе, Боже наш, 
молитвами Твого раба Симеона, помилуй нас». І враз чудесно 
зцілялися. Деякі бачили блаженного у видіннях, як він входив у 
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їхні доми і знаменував їх хресним знаменням, після чого одер-
жували зцілення.

Преподобний простояв на стовпі кілька років, а тоді, з Божо-
го доручення, пішов на іншу недалеку гору, що була над рікою 
Оронтом, і жив на високий скелі. Народ далі горнувся до нього. 
Через безліч чудес, які там відбувались, почали назувати це місце 
Дивною горою. По деякім часі тут було побудовано монастир та 
церкву. Згодом Симеон просив звести йому колону, на якій про-
був 45 років. 560 року, за велінням Господнім, він прийняв з рук 
єпископа Селевкії Діонісія священничі свячення. Преподобний 
отець відправляв Службу Божу дуже зосереджено та достойно, 
немов ангел.

Усього він прожив на цій землі понад 70 років у надзвичайній 
святості. Помер блаженний Симеон 569 року. Безсумніву, про 
нього можна сказати: дивний Бог у святих Своїх.

Святий мученик Акакій
(див. ст. 244)
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СВЯТИЙ АНДРІЙ КРИТСЬКИЙ1

Святий Андрій народився 
660 року в Дамаску у добродій-
них батьків християнських. Ні-
мий же був сім років, та коли з 
батьками своїми причастився в 
церкві Божественних Таїн Хри-
стової Тіла і Крові, зразу розв’я-
залася німота язика його і почав 
говорити. Під виглядом хліба і 
вина Христос, Син Божий, з уст 
цього німого хлопця здійснив собі 
хвалу, показавши, наскільки ве-
лика Його сила у Святих Тайнах. 
Коли блаженний Андрій під час 
Святого Причастя отримав здат-
ність говорити, віддали його на 
вивчення божественних книг. У 14-річному віці привели його 
до святого міста Єрусалима на службу Богові. Єрусалимський 
патріарх прийняв його, зарахувавши до клириків, і за якийсь 
час поставив нотарем, як вельми розумного. Він же настільки 
добродійне провадив життя, у цноті, стриманості й покорі, що й 
сам патріарх тому дивувався. I був Богові угодний і всім любий.

Досить років минуло, і за царювання Константина ІV зібрався 
в Царгороді VI Вселенський Собор святих Отців (680–681), щоб 
засудити єресь монотелетизму. Про ту єресь більше написано 
в житті преподобного Максима Ісповідника2. На той Собор по-
сланий був від святішого патріарха Єрусалимського Теодора 

1 Його пам’ять вшановуємо 4 (17) липня.
2 див. I том книги «Мученики та інші святі», 21 січня (3 лютого), ст. 137.
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цей блаженний Андрій, що мав тоді архидияконський чин, бо 
самому патріархові неможливо було йти до Царгорода на Собор, 
оскільки Єрусалим був уже під володінням сарацинів-магометан.

На тому Соборі блаженний Андрій став відомим святим От-
цям і самому цареві через благодать Святого Духа, яка його 
наповнювала і просвічувала не лише книжною премудрістю і 
знанням церковних догм, але передусім святістю богоугодного 
життя. Проти єретиків він виявився добрим воїном Ісуса Христа 
і багато допоміг соборовим отцям, міцно воюючи за істинну віру.

Коли розійшовся Собор, повернувся Андрій до Єрусалиму й 
перебував у звичних своїх богоугодних трудах, маючи і доруче-
ну йому від патріарха турботу про сиріт, що робив з великою 
любов’ю. Також дбав про харч для подорожніх і служив хворим. 
У тому всьому був дуже дбайливий і старанний, наче самому 
Христові служив.

Після цього, за царювання Юстиніана ІІ (685–695), постав-
лений був архиєпископом Криту і був світлом світу, що осяває 
Церкву Христову богонатхненним ученням і прикладом життя 
свого, всіляких чеснот сповненого. Страшний же був для єрети-
ків як непереможний подвижник. Навіть біси його боялися, бо 
він звідусюди їх виганяв.

Не лише невидимі, а й видимі вороги від молитви його утікали. 
Якось сарацини напали кораблями на Критський острів і силою 
добивалися до міста Друмеос, у якому замкнулися християни 
зі своїм святим пастирем Андрієм. Проте нічого не досягли і з 
соромом утекли, не зброєю гнані, але молитвами святителя, силь-
нішими від усілякої зброї, які він зі сльозами до Бога проливав, 
були бо вони сильніші від усякої зброї.

За його молитвами Господь у час бездощів’я і посухи напоїв 
дощем критську землю, і зробив її щедрою на плоди.

Написав же святитель Христовий і слів багато богонатхнен-
них, і великий канон, що в четвер п’ятого тижня Великого посту 
співається, та інші канони, і прикрасив Церкву співом, і Пречи-
сту Діву Богородицю багатьма похвалами вшанував.

Задля якихось церковних потреб мусів святий іти до Царгоро-
да, і був там багатьом на користь. Вже сам вид його і медоточиві 
слова приносили кожному духовну поживу і вели до зміни життя. 
Через те сходилися до нього ті, що шукали оновлення душам 
своїм. Коли мав повертатися з Царгорода, провидів кончину 
свою і розповів любим у Христі друзям своїм, що вже Криту не 
побачить. I попрощавшись з ними, сів на корабель і вирушив 
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у дорогу. Коли ж доплив до острова Мітелина, розхворівся і на 
місці одному, що називається Ерес, святу свою душу передав 
у руки Божі. Так, добре випасши довірене йому стадо, причис-
лений був до лику святих ієрархів, що стоять перед престолом 
Отця, і Сина, і Святого Духа, єдиного у Тройці Бога, Йому ж 
слава навіки. Амінь.

СВЯТА МАРТА, МАТИ СИМЕОНА СТОВПНИКА1

Свята праведна Марта народилася в місті Антіохії. Її бать-
ки були побожними християнами. Вони наполягали, щоб вона 
вийшла заміж, але вона хотіла вести цнотливий спосіб життя. 
Одного разу, коли вона особливо ревно молилася в церкві св. Іва-
на Хрестителя, якого вшановувала понад інших святих, Господь 
відвідав її Своїм божественним видінням. Вона зрозуміла, що 
має підкоритися батькам і погодитися взяти шлюб. Тоді Марта 
зачала сина, св. Симеона.

Цей надзвичайний святий, стовпник, народився в Антіохії 
521 року, за правління імператора Юстина І (518–527). Марта 
прожила з своїм чоловіком лише декілька років, оскільки неза-
баром він трагічно загинув під час землетрусу. Вдова Марта з 
усією турботою піклувалася про хлопця і строго стежила за його 
вихованням. Вона постійно молилася за свого сина до Бога, 
щоб Він прийняв його Собі на службу так, як колись прийняв 
Самуїла від Анни.

Одного разу, коли Марта думала про те, що буде з хлопцем, 
коли він виросте, мала уві сні захоплююче видіння. Їй здавалось, 
що вона наче мала крила і здіймалася високо, високо... Трима-
ла на руках дитину і принесла її в жертву Господу. З подивом 
вона сказала: «Я бажала бачити це твоє піднесення, моя дити-
но! Нехай мій Творець відпустить мене з миром, бо Він зробив 
мене гідною посвятити Йому плід мого життя. О, яку велику 
благодать я знайшла у Господа!».

Коли видіння закінчилося, блаженна Марта подякувала Богу 
і так, як і видіння, отримане перед шлюбом, так і цю таємницю 
зберігала у своєму серці. Коли Симеону було шість років, при-

1 Її пам’ять вшановуємо 4 (17) липня.
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йняв його до себе в пустелю духовний отець на ім’я Йоан. Під 
його проводом Симеон віддавався великій посній та молитовній 
боротьбі. Відтоді Марта майже весь свій час проводила в Божому 
храмі, біля якого жила. Вона завжди приходила на Богослужіння 
перша, а відходила остання. З великою уважністю та гарячим 
запалом переживала нічні молитовні чування. Не раз проливала 
сльози і часто причащалася Святих Таїн — Тіла і Крові Господа 
нашого Ісуса Христа. Наскільки глибоко вона усвідомлювала 
цінність з’єднання з Господом у Святому Причасті, було видно і 
з того, що після Причастя її обличчя, як колись і обличчя Мойсея, 
сяяло чудовим світлом від Божественної єдності, яку пережива-
ла. Вдома Марта щоночі, з бадьорим серцем, вставала опівночі 
на молитву. Увесь її розум був поглинений Богом, Якого вона 
любила всією силою своєї душі.

Плодом її молитви також була жертовна любов до бідних. Вона 
годувала голодних і одягала нагих. Часто відвідувала хворих і 
своїми руками служила їм. Померлим приносила одяг, необхід-
ний для похорону, який сама ткала, а також забезпечувала білим 
одягом тих, хто мав приймати хрещення. Вона була настільки 
покірною, що її ніколи не бачили розгніваною, або щоб вона з 
кимось сварилася чи була сумною. Вона оберігала свої уста від 
багатослів’я і говорила лише про необхідне. З доброго скарбу 
серця виносила своїми устами добро. Свята Марта дуже любила 
тишу, бо усвідомлювала, що вона підносить думки до Бога. Вона 
була миротворцем між посвареними і не боялася докорити тим, 
хто жив нечестиво. Для всіх була прикладом цнотливого, шано-
бливого і благочестивого життя. Достатнім доказом її праведного 
життя була велика святість преподобного Симеона. Бог хотів, 
щоб така жінка була матір’ю сина героїчної святості.

Коли святий монах Симеон уже стояв у молитві на стовпі на 
Дивній горі1, його мати іноді приходила під стовп. Вона бачила, 
як там, в надії на зцілення, збирається багато людей, які страж-
дали від усіляких хвороб. Молитвами св. Симеона Господь чинив 
багато чудес. Але св. Марта через це не вивищувалася в своїх 
думках. Вона дивилася на це з особливим страхом. Боялася, щоб 
ворог нашого спасіння не влаштував пастку для її сина і тому зі 
сльозами молилася до Бога. Симеона ж напоумляла: «Дитино 
моя, за все це треба прославляти Бога, Який робить це 

1 Стовп знаходився між Антіохією та Селевкією; гора називалася Див-
ною, оскільки за заступництвом Симеона тут відбувалося багато чудес.
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через тебе. Але ти пам’ятай про свою неміч і добре пиль-
нуй мислення свого серця!». Преподобний з радістю слухав 
повчання матері і в душі дякував за це Богу.

За кілька днів до смерті Марта знову прийшла до преподобно-
го Симеона, щоб попрощатися з ним. При цьому вона розповіла 
йому про всі божественні одкровення, які отримала за своє жит-
тя, а також про свою працю та жертви, які таємно приносила 
на прославу Божого імені. Там вона пробула всю ніч. У видінні 
вона була вихоплена до небесних висот і побачила світлу палату 
невимовної краси. Коли, глибоко вражена, увійшла до неї, то 
побачила Пресвяту Діву Марію з двома сяючими ангелами. Діва 
Марія запитала її: «Чому ти така здивована?».

Вона шанобливо вклонилася та зі страхом і радістю відповіла 
Божій Матері: «Я здивована, Пані, бо ніколи на землі не бачила 
такої прегарної палати».

«Як думаєш, — запитала її Пречиста, — для кого приготована 
ця палата?».

«Не знаю, Пані» — відповіла Марта.
Матір Божа сказала їй: «Чи не знаєш, що це місце миру, яке 

приготував Мій Син і в якому ти залишишся навіки, уготоване 
для тебе? Ця небесна слава, красу якої людський розум не може 
зрозуміти, а язик висловити, дана тобі за те, що ти благоче-
стиво жила у Божому страсі. Твій син Симеон, який прийняв 
благодать Божу і залишився їй вірним у своєму житті, прикра-
сив це місце небесними скарбами».

Свята Марта розповіла про це видіння своєму синові і востан-
нє з ним попрощалася. Вона повернулася до Антіохії у свій дім 
і, сповнена непорушної надії на своє спасіння, 5 липня віддала 
свою святу душу в Божі руки. Її поховали біля стовпа св. Симео-
на. Біля гробу святої відбувалося багато чудес. Сліпі прозрівали, 
з одержимих були вигнані демони, а хворі оздоровлялися мо-
литвами святої праведної Марти і благодаттю Господа нашого 
Ісуса Христа, Якому хай буде слава з Отцем і Святим Духом нині 
і навіки вічні. Амінь.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ КАРПО

Святий апостол Карпо, один із сім-
десятьох, був послідовником і спів-
служителем святого апостола Павла. 
Він носив його послання до апостолів 
та багато терпів з ним за проповіду-
вання Божого слова. Потім ап. Павло 
поставив його єпископом у Верії Тра-
кійській. Також Карпо проповідував 
на Криті. Коли він був єпископом у 
Верії, то багатьох поган навернув від 
ідолопоклонства до Ісуса Христа і теж 
юдеїв навчав, що Ісус, Якого вони 
розп’яли, є правдивим Богом і Твор-
цем. Тоді був жорстоко вбитий юде-
ями і віддав свою душу Богові. Його 
тіло вірні поховали на тому місті і ба-
гато зцілень відбувалось на його гробі.

СВЯТИЙ ФИЛИП НЕРІ

Святий Филип Нері народився у Флоренції 21 липня 1515 року. 
Його батько, Франциск Нері, був шанованою людиною, дуже 
чесним нотаріусом. Його мати, Лукреція Солді, була шляхетного 
походження, родом з Флоренції. Филип був Богом обдарованою 
дитиною, він був дуже розумним та мав приємний характер. А 
особливо Бог наділив його прекрасним вмінням притягувати до 
себе людей. Хоч малий Филип не проводив багато часу за книж-
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ками, але добре вивчив латинську мову, міг вільно нею читати. 
Мав гострий розум і надзвичайно добру пам’ять, тому скоро й без 
труднощів засвоював ті знання, над якими інші довго трудилися. 
Він мав велику пошану до старших і надзвичайну схильність 
до Божих речей. Хлопець суворо дотримувався наказів матері. 
Якщо мама заборонила йому кудись піти, він навіть не рухався 
з місця, доки не отримав від неї дозволу. Та через деякий час 
матір померла і батько одружився з іншою жінкою. Мачуха добре 
ставилась до Филипа і любила його, як свого сина. Доки Филип 
жив у Флоренції, він ходив до церкви св. Марка, де користав з 
духовних наук отців-монахів, про яких згодом говорив, що все 
добро він одержав від цих своїх духовних провідників. Хлопець 
не дуже любив бавитися з дітьми, але радше молився, читав 
псалми і ревно слухав Боже слово.

Коли Филипові виповнилось 18 років і він мав обрати свій 
життєвий шлях, то не забажав йти слідами свого батька і стати 
нотаріусом, тому виїхав до свого дядька Ромула в Сан Джермано, 
щоб там вивчитися на купця, а згодом стати його спадкоємцем. 
Коли Филип перебував в дядька, то любив усамітнюватись в од-
ній каплиці, молився там і роздумував про страсті Христові. Тоді 
він почав відчувати байдужість до речей цього світу та прийняв 
рішення не займатися торгівлею, але цілковито посвятитися 
Богові й служінню ближнім. Коли юнак розповів про це дядько-
ві, той намагався усіма способами відмовити його від такого 
рішення, сказавши, що усі свої достатки хоче передати йому як 
єдиному спадкоємцеві. Але Филип вже відкинув надію на земні 
блага і, покинувши Сан Джермано, поїхав до Риму.

Филип прибув у Рим 1533 року і спочатку мешкав в домі свого 
земляка з Флоренції. Вдень він багато вільного часу присвячував 
двом синам господаря, у якого мешкав. Під його проводом вони 
згодом стали побожними й ревними священниками. Поза нав-
чанням він решту часу проводив на самоті, уникаючи розмов з 
людьми. Тільки деколи заходив між жебраків, що збиралися біля 
церков, та навчав їх християнської віри. Улюбленим Филиповим 
заняттям було відвідування сімох головних римських церков, 
переважно вночі. Свою прощу він починав у базиліці св. Петра, 
а закінчував у церкві св. Марії Маджоре. В кожному храмі він 
довго молився і такий молебний похід тривав приблизно вісім го-
дин. Також Филип любив молитися в катакомбах св. Севастіяна.

Через два роки він почав вивчати філософію та богослов’я. 
Робив це не для того, щоб приготуватися до священства, але 
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щоб краще розуміти Божі речі. Ті, що вчилися з ним, казали, 
що Филип був одним з найкращих студентів. Але сам він гово-
рив, що вчиться мало та й не може багато вчитися, бо зайнятий 
молитвою й іншими духовними вправами. Филип був такий 
здібний, що хоч і не сидів багато над книжками, все ж здобув 
глибокі богословські знання. Засвоївши собі достатньо з наук, 
щоб з більшою користю роздумувати над вічними правдами, 
він перестав ходити на лекції. Потім ще рік провів у молитві та 
відокремлені від світу, а тоді почав ходити по міських площах, 
робітнях і школах, де розмовляв з людьми про Бога та духовні 
речі. Таким чином до своїх молитов він почав долучати і апо-
стольську працю для спасіння душ.

Хоч у той час святий навіть не думав стати священником, 
та своїм впливом і молитвами навернув багато грішників до 
чесного життя. Він став справжнім апостолом. Особливою опі-
кою обдаровував недужих в лікарнях. Филип перестелював їм 
ліжка, замітав кімнати, розносив їжу, часто приносив харчі з 
міста. Робити таку працю йому було надзвичайно важко, бо він 
був вразливим до найменшого бруду, але любов до Ісуса і люд-
ських душ допомагала йому перемагати всяку відразу. Святий 
дбав передусім про душі хворих. Приводив до ліжка вмираючих 
людей священників, щоб вони уділили їм Святі Тайни, а коли 
не міг знайти священника, то сам стояв удень та вночі біля 
вмираючого, щоб в останні години життя звернути його душу 
до Ісуса Христа.

У 1548 році Филип і один священник на ім’я Персіано Роза 
почали збирати навколо себе чоловіків, щоб оживити їхнє ду-
ховне життя, а передусім заохотити їх до частішого приймання 
Святих Тайн. Згодом з цього гуртка постало Братство Найсвяті-
шої Тройці. Через деякий час це братство почало організовувати 
40-годинну адорацію, під час якої отець Персіано виставляв 
Найсвятіші Тайни, а Филип виголошував духовне слово, хоч 
тоді ще не був священником. Одного дня на їхнє Богослужіння 
прийшло до церкви 30 молодих людей, щоб посміятися зі свя-
того під час його промови. Але їхній задум закінчився для них 
великою несподіванкою, бо, вислухавши сердечну науку, всі 
30 навернулися до Ісуса Христа. Коли отець Персіано побачив, 
яке велике враження справляли на людей духовні промови Фи-
липа та скільки добра він може робити для душ, почав переко-
нувати його стати священником. Святий не хотів такої честі, 
але отець Персіано, як його сповідник і опосередковувач Божої 
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волі, наказав йому в Боже Ім’я стати священником. Тоді Филип 
покорився волі свого духовного провідника і 1551 року прийняв 
священничі свячення. Мав він тоді 36 років.

Після того Филип покинув свою кімнату в домі земляка і пе-
рейшов до будинку, де жив отець Персіано. Від того часу він 
вже працював як отець Филип Нері. Святий почав дуже ревно 
трудитися над спасінням людських душ. Головним засобом у 
цій його праці була сповідь. Перша річ, до якої отець Филип 
старався схилити кожного свого знайомого, була Свята Тайна 
Покаяння. Він був готовий щодня сповідати людей, аби таким 
чином впливати на них духовними порадами й підбадьорення-
ми, щоб вони повністю порвали з гріхом та вели святе життя. 
Як тільки вдосвіта відчиняли церкву, святий одразу поспішав до 
сповідальниці і з великою любов’ю служив кожному, хто бажав 
очистити свою душу. Коли не було людей до сповіді, він ставав 
біля сповідальниці і молився псалми або вервицю. А щоб люди 
знали, що в церкві є священник і може їх висповідати, то він 
виходив перед церкву й там проходжувався. Провівши весь 
ранок в сповідальниці, він близько полудня відправляв Службу 
Божу. Занедужавши, не переставав сповідати, навіть лежачи в 
ліжку. А коли приятелі просили його не перетруджувати себе, 
він відповідав: «Але це зовсім не є тягарем для мене. Це скоріше 
відпочинок. Таким способом я оберігаю своїх духовних дітей, щоб 
вони духовно не остигли».

Невдовзі отець Филип почав давати, крім сповідей, духовні 
повчання. Висповідавши всіх, він виголошував спільно для всіх 
духовні вказівки, які доповнювали те, чого він не сказав під час 
сповіді. Згодом він почав заохочувати хлопців, щоб після полу-
дня, коли молодь більше схильна до легкодушних учинків, при-
ходити до його кімнати на зустрічі. Там Филип читав їм сторінку 
чи дві з життя якогось святого і запитував, що їх заторкнуло, а 
опісля всі разом молилися. Також святий деколи обговорював з 
ними якусь актуальну тему. Після закінчення зустрічі хлопці зі 
священником виходили з піснею на прогулянку. Тоді вони йшли 
до церкви св. Петра чи Івана Латеранського, а, вертаючись, 
вступали до церкви на проповідь або вечірню молитву.

Хоч духовна праця отця Филипа Нері з молодими хлопця-
ми та чоловіками була дуже корисною, проте в тому домі, де 
жив святий, знайшлися такі священники, яким ця праця не 
подобалася. Вони осуджували часті сповіді й Святе Причастя 
Филипових учнів, зустрічі з гамором і сміхом у його кімнаті та 
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пізню відправу Служби Божої. Вони часто робили якісь прикрощі 
святому і йому було неприємно на серці, але з любові до Ісуса він 
мовчав та гаряче просив Бога дати йому терпеливість. Згодом 
ті священники покаялись і попросили у Филипа пробачення.

Коли кількість духов-
них синів святого зрос-
ла, вони почали зустрі-
чатись в більшій кімнаті 
на горищі. Оскільки під 
час духовних читань, 
промов і дискусій хлоп-
цям не вдавалося по-
стійно бути уважними, 
тому отець Филип додав 
до програми спів пісень 
і гарну релігійну музику, 

щоб більше привернути їх до Ісуса. Щоб стримати своїх духов-
них синів від участі в карнавалах, що могли закінчитися гріхом, 
Филип почав організовувати прогулянки з відвідинами сімох 
головних римських церков. У храмах св. Петра і св. Павла він 
виголошував проповіді, а в церкві св. Севастяна відправляв 
Службу Божу і подавав Святе Причастя. Після того всі разом 
вирушали відвідувати решту церков. До спільних прогулянок 
отець додав і спортивні забави. Коли гравці змагалися, отець 
Филип відходив набік, витягав з кишені Євангеліє з оповіддю 
про Христові страждання і роздумував над прочитаним. Коли 
до нього підбігав якийсь юнак і просив трохи пограти разом з 
ними, він охоче погоджувався, переконаний, що і таким чином 
він служить Богові.

Отець Филип, побачивши, що це розпочате діло є досить плід-
ним, і що деякі з учнів приходять щодня, почав шукати місце, 
де було б можна заснувати згромадження. У 1575 році папа 
Григорій XIII виділив Филипові церкву св. Марії у Валлічеллі і 
той заснував там згромадження світських священників, якому 
дав назву Ораторіани. Ця конгрегація мала бути об’єднанням 
світських священників, що живуть спільно, як монахи, але без 
монаших обітів, тільки злучені одним духовним провідником і 
любов’ю. Кожний міг покинути Ораторію, коли хотів, але доки 
був там, мусив виконувати всі накази провідника. Духовні сини 
отця Филипа з любов’ю це все виконували.
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Одного дня прийшов до святого юнак Франческо, студент пра-
ва, і став розповідати йому, які він має гарні плани на майбутнє. 
Отець Филип розділив з ним його радість і захоплено сказав йому: 
«Дорогий Франческо, який ти щасливий! Ти тепер вивчишся і 
одного дня станеш адвокатом, потім будеш зростати в кар’єрі, 
матимеш сім’ю, а, може, навіть станеш високим достойником 
і вже не буде тобі чого бажати. Ти справді щасливий!». Студент 
радів захопленням священника й далі розгортав перед ним свої 
плани на майбутнє. Та раптом святий промовив до хлопця: «А 
що далі?». Франческо задумався і його душу наче осяяло ясне 
світло. Хлопець відразу побачив марноту тих дочасних речей, 
якими так захоплювався. Незабаром він покинув світ і вступив 
до Филипового Ораторію.

Святий Филип, через велику любов до Ісуса Христа, відправ-
ляв щодня Святу Літургію. Ця практика у той час не була дуже 
поширена, але святий казав, що шкода тих священників, які 
без важливої причини вибирають відпочинок, замість щоденної 
ранкової Служби Божої. Він говорив: «Ніколи і ніде не знайде 
відпочинку той, хто його шукає поза Ісусом Христом. Той, 
хто шукає втіхи не в присутності самої Втіхи, справді 
шукає свого осудження. Хто хоче бути мудрим без прав-
дивої Мудрості, або спасенним без Спасителя, той не є 
здоровим, а хворим, не є мудрим, а дурним!».

Отець Филип мав велику пошану до Пресвятої Богородиці. 
Він постійно повторював ім’я Пречистої Діви Марії, називаючи Її 
своєю утіхою. Святий казав: «Марія подає всі ласки, якими Божа 
доброта наділяє Своїх дітей». На її честь він часто повторював 
дві короткі молитви: «Діво Маріє, Мати Божа, моли Ісуса за мене» 
і «Діво й Мати!». Филип постійно тримав в своїх руках вервицю і 
часто молився на ній. Всі, хто наслідував його приклад, свідчили, 
що від молитви на вервиці отримали полегшення у спокусах.

Одну монахиню, що називалася Схоластика, мучила розпачли-
ва думка, що вона буде засуджена. Коли вона розказала про це 
отцеві Филипові, він сказав їй: «Що ти кажеш, Схоластика, що 
ти кажеш? Рай є твій». Сестра і далі була неспокійна та промо-
вила: «Точно піду до пекла». Тоді святий сказав: «Гаразд, я доведу 
тобі, що це не так. Скажи мені, за кого помер Ісус Христос?». 
«За грішників» — відповіла сестра. Филип запитав: «А ти хто?». 
Вона мовила: «Убога грішниця». Отець сказав: «Тож бачиш — за 
тебе Ісус помер на хресті. А коли ти свої гріхи омила в Його Крові 
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та з цілого серця їх ненавидиш, то будеш в раю». Від того часу 
сестра Схоластика була визволена від своєї розпуки.

У 1592 році отець Филип занедужав і був близьким до смерті. 
Коли присутні священники й лікарі думали, що він помре, то 
заслонили його ліжко завісою. Та раптом вони почули, як він 
почав голосно говорити: «О, моя Пресвята Владичице! Моя бла-
гословенна Владичице!». Лікарі, прибігли до ліжка, відслонили 
завісу і побачили, що святий тримав руки підняті до неба, ви-
сячи в повітрі над ліжком. Він наче старався простягнути руки 
до когось невидимого і крізь сльози скрикував: «Я недостойний! 
Хто я, моя дорога Мати, що Ти мене відвідуєш і полегшуєш мої 
болі? Найкраща й найчистіша Діво, я негідний такої великої 
ласки!». Коли лікарі спитали, що сталося, він відповів їм: «Чи не 
бачите, як Божа Мати прийшла відвідати мене і забрати мій 
біль?». Після цього він ліг на ліжку, накрився з головою і залив-
ся слізьми. Згодом усміхнувся та сказав лікарям: «Я вас тепер 
не потребую, Пресвята Богородиця оздоровила мене». Один із 
лікарів перевірив його пульс і ствердив, що отець Филип цілком 
здоровий, хоч ще зовсім недавно помирав.

Останні три роки свого життя святий провів майже у самій 
молитві, яка часто була поєднана з внутрішнім піднесенням. 
Він був надзвичайно побожним і навчав цього інших, робив усе 
просто і щиро, з гарячої любові до Ісуса та ближніх.

У 1595 році, на свято Пресвятої Євхаристії, отець Нері від-
правив Службу Божу в своїй капличці і подав Святе Причастя 
кільком приятелям. Після того цілий день сидів у своїй кімнаті, 
приймав гостей і сповідав їх. Після опівночі йому погіршало і 
до нього покликали лікарів, але він сказав їм: «Тут ви вже не 
можете нічого зробити. Я вмираю». Тоді отець Филип поблаго-
словив своїх духовних синів, які зібрались біля нього, і спокійно 
віддав свою святу душу в руки Небесного Отця, Якого він так 
гаряче любив. До останнього подиху він безустанно повторю-
вав: «Дітоньки мої, діти… Любіть Богородицю, любіть Марію!». 
Помер св. Филип Нері 1595 року о 2 годині ночі, на 80-му році 
життя. Його офіційно канонізували 1622 року, але римський 
народ вшановував його як святого з дня смерті.



371

СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТЕРАПОНТ,
ЄПИСКОП САРДІЙСЬКИЙ

Святий Терапонт був єпископом міста Сардії, в Малій Азії. Він 
навернув багато поган від ідолопоклонства до Христа. За часів 
нечестивого імператора Валеріяна (253–260) мучитель Юлій на-
казав ув’язнити Терапонта й довго морити голодом та спрагою, 
а опісля катувати різними муками. Тоді суддя повів його до 
міста Синаон, у Фригії, а потім і до галатської Анкири. Дорогою 
мученик зазнавав нових страждань. Коли його привели до ріки, 
що називалась Асталін, то забили у землю чотири коли, до яких 
прив’язали святого, та били його, допоки не було видно м’яса й 
костей. Врешті прибули до Лідії, поблизу ріки Єрми, і там мучи-
тель звелів стяти Терапонта мечем. Це сталося 258 року.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЕЛІКОНІДА1

Еліконіда, Христова мучениця, була народжена й вихова-
на в Солуні за царювання Гордіана ІІІ (238–244) і Филипа Ара-
ба (244–249). Коли ж всюди розпочалось гоніння на християн від 
ідолопоклонників, прийшла вона в Коринт і, бачивши, що всюди 
люди приносять жертви бісам, стала на високому місці й візва-
ла, кажучи: «О нерозумні і тверді серцем коринтські мужі! 
Не можу дивитись на вашу гидоту. Ви покинули вічного 
і нетлінного Бога та до душезгубних ідолів повернулися. 
Погляньте на висоту неба і на ширину землі та самі поду-
майте: Хто чоловіка з глини створив і вдихнув у нього дух 

1 Її пам’ять вшановуємо 28 травня (10 червня).
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життя? Той, хто тримає в руках 
все творіння. Він єдиний живий 
істинний Бог, сущий на небесах. 
Боги ж язичницькі — біси, німі і 
бездушні, тож хай будуть подібні 
на них всі, що їм поклоняються».

Коли так свята вільно й голосно 
промовляла, зразу нечестиві схопили 
її і привели до ігемона Перинія. Він 
же поглянув на неї і, благородність 
лиця її побачивши, почав лагідно 
до неї говорити: «Добра тобі бажаю, 
донько, думаю, що віриш у наших без-
смертних богів і тішуся тобою». Від-
повіла свята: «Яку радість можуть 
мати нечестиві? Радість твоя пере-
твориться на плач. Я ж вірю в Бога, 
що над усім». Сказав ігемон: «Коротко 

скажи нам: принесеш жертву богам чи ні? Присягаю богом моїм 
лікарем Асклепієм, що не пожалію тебе, якщо не послухаєш ве-
ління царського і не поклонишся богам нашим». Відповіла свята: 
«Чуєш, як вільно говорю, що я — раба Христова! А Асклепій хто? 
Не знаю. Ти ж роби зі мною, що хочеш, але я ідолам не поклонюся».

Тоді ігемон розгнівався і почав мучити святу. Спершу звелів 
її, на землі простягнену, бити і стопи ніг її різати, тоді в казан, 
наповнений киплячою смолою, вкинути мученицю. Але явився 
ангел Господній, остудив казан і киплячу смолу в росу холодну 
перетворив. І виходили з казана пахощі великі. Те бачивши, 
ігемон здивувався: «О, невже такий великий Христос, що може 
вогонь перетворити у воду?». Сказала ж йому свята: «А наскільки 
великими вважаєш нині богів своїх Дія і Асклипія, якщо їх осоро-
мила одна жінка, рабиня Христова?».

Від тих слів святої більшої люті сповнився кат і чарівницею її 
назвав, звелів волосся її зі шкірою здерти і обідрану голову палити 
палаючими свічками. Всі ті муки терпіла мучениця доблесно, ніби 
жодного не відчувала болю. Тоді ігемон лють на лагідність перемі-
нив і почав її переконувати: «Донько люба, підійди і принеси жер-
тву богам непереможним, найкраще ж Венері і Мінерві. І зроблю 
тебе жрицею великої Діани і дорівняю до жінок сенаторських. 
Стовп же золотий в ім’я твоє посеред града поставлю і царям про 
тебе листом сповіщу. І будеш цілому граду цьому як мати». Свята 
ж сказала: «Веди мене у храм богів своїх, нехай принесу жертви».
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Те чувши, ігемон сповнився великої радості та зразу звелів 
проголошувачам і трубачам голосити, і цілий град зібрати, і з ве-
ликим торжеством вів святу до храму ідольського. Вона ж, входя-
чи в капище, сказала жерцям: «Хочу увійти сама і на самоті при-
нести чисті жертви. Накажіть всім із храму вийти. І самі вий-
діть, і замкніть двері». І послухали її жерці та й замкнули святу 
саму в капищі. А самі були зовні, стоячи перед дверима, ликуючи 
і голосячи трубами й тимпанами. Невіста ж Христова одна все-
редині була, схопила ідола Венери, розбила його на три частини, 
тоді скинула ідола Мінерви, який, впавши на землю, розсипався 
весь. Після того Асклипія скинула з вівтаря його, відламала йому 
руки, ноги і голову. Те саме зробила Дієві. Жерці та люди ззовні 
не чули розбиття богів, бо глушив голос труб і тимпанів. І довго 
стояли, чекаючи, поки дівчина закінчить свої молитви і жертви.

Коли ж минуло доволі часу, жерці заглянули в капище й по-
бачили богів своїх на землі розбитих, свята ж посеред храму 
прославляла Христа, Бога свого. Тоді убігли всередину, роздер-
ли одяг свій і з великою люттю схопили мученицю, кричачи до 
ігемона: «Страть чарівницю оцю!». І звелів ігемон сильно розпа-
лити піч. І палили піч три дні, і вкинули в неї святу. Вона ж, як 
колись юнаки у Вавилоні, всередині печі співала, прославляючи 
Господа, був-бо їй вогонь наче роса, і полум’я вогненне мов про-
холодний вітер. Тоді вийшло з печі велике полум’я, кинулося на 
тих, що навколо стояли, і попалило до сімдесяти мужів. А свята 
після довгого часу вийшла з вогню неушкоджена.

Потім її кинули до в’язниці, а коли настав день, знову поста-
вили перед судом, де засудили на поїдання диким звірам. Коли 
ж випустили на неї двох голодних левів, яких морили голодом 
три дні, вони, прийшовши до святої, поклонилися їй і лизали її 
ноги. Люди ж, те бачивши, закричали: «Справді, чарівницею є 
ця нікчемна жінка! Бо і звірів отуманила, що не можуть торк-
нутися до неї. Страть її, ігемоне. Страть швидко!». Коли так 
люди говорили, Божою силою двері арени розламалися, і леви 
вискочили між людей, з великою люттю ревучи. І кинулися люди 
втікати, й ігемон зі страху втік. Леви ж гнали і хапали втікачів, 
убивши 120 людей. Тоді ігемон, не знаючи, що далі робити з 
мученицею, звелів її мечем убити. Так свята мучениця Еліконіда 
прийняла свій мученицький вінець.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЮРІЙ НОВИЙ1

Блаженний Юрій походив з 
болгарського краю, був сином бла-
гочестивих батьків: Йоана, одного 
з найперших вельмож міста Сред-
ця2, та матері Марії. Вони, поста-
рівши залишилися бездітними, 
як колись Авраам і Сара, тому з 
вірою ненастанно молилися до Го-
спода Ісуса та Пречистої Його Ма-
тері, і до святого великомученика 
Юрія. Бог вислухав їхні благання 
та дав їм хлопчика, якого у хре-
щені назвали Юрій. Батьки вихо-
вували його у страсі Божому, при-

щеплюючи здорові життєві принципи, і подбали, щоб він здобув 
не лише світську освіту, а передусім — знання Святого Письма. 
Завдяки тому Юрій, досягнувши дорослого віку, був подібний 
своєю праведністю та цнотливістю на старозавітнього Йосифа.

У той час володіли Болгарією турки. Коли блаженному випов-
нилось 18 років, мусульмани почали переконувати його прийняти 
їхню фальшиву віру, кажучи: «Юріє, покинь християнську віру і 
пристань до нашої, послухай пророка Магомета і прийми наш 
закон». І почали йому класти на голову тафію, тобто головний 
убір, у якому вони входять у свою молитовню. Юрій же рішуче 
відмовився, мовивши: «Не годиться нам, християнам, при-
ймати звичаї поган, чи носити тафії, чи відвертатися 
від правдивого Бога, Ісуса Христа, Творця усього видимого 
й невидимого, та відкидати святе хрещення. Магомет не 
є посланцем Бога, ані не належить до Його пророків та 
апостолів. Ви самі не знаєте, кому вірите, і збилися з 
істинного шляху!». Такими словами блаженний викрив і осу-
див їх, а потім почав відкрито й голосно прославляти нашого 
Спасителя. Врешті він кинув на землю тафію, яку йому хотіли 
одягти на голову, і потоптав її ногами, а їх назвав безбожниками.

Мусульмани сповнилися люті, взяли святого і привели його 
до свого судді. Там почали на нього скаржитись, кажучи: «Отой 

1 Його пам’ять вшановуємо 11 (24) лютого і 26 травня (10 червня).
2 Сучасне місто Софія, столиця Болгарії.
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ображає та безчестить нашу віру та закон!». Суддя почав лас-
каво говорити до ісповідника: «Якщо відречешся Ісуса Христа, 
якого ви називаєте Сином Божим, і покоришся велінню нашого 
володаря Селіма та чинитимеш його волю, то приймеш від ньо-
го дари й честь, і будеш начальником у цьому великому місті». 
Однак мученик перед численним людом зневажив фальшиву 
віру і виразно визнав свого Господа і Бога Ісуса Христа.

Тоді кат розпалився гнівом та наказав немилосердно бити 
святого залізом. Слуги мучили Юрія настільки жорстоко, що 
його плоть відпадала від тіла, а кров потоками текла з ран. Але 
мученик не зрадив свого Спасителя. Тоді намісник звелів порі-
зати ножами ціле його тіло, з голови до ніг, і прикладати на рани 
палаючі смолоскипи. Мученик все мужньо терпів, неустанно 
призиваючи Ім’я Ісуса Христа.

Після того кат звелів волочити мученика містом з наругою. 
Святий на кожному кроці голосно молився до Ісуса Христа. Тоді 
невірні запалили посеред міста вогонь, щоб спалити блаженно-
го. Дорогою на місце страти страстотерпець, знемігши від ран, 
впав на землю, і лише устами тихо прикликав Господа. Погани 
вкинули його у вогонь і так він закінчив свій подвиг за Хри-
ста. Це сталося 11 лютого 1515 року. Турки кинули в полум’я і 
багато псів, аби християни не могли знайти його мощі. Але Бог 
прославив Свого любого угодника. Раптом найшла чорна хмара і 
пролився рясний дощ, який погасив вогонь. Мусульмани вельми 
налякалися і порозбігалися. Вночі явилося над останками муче-
ника велике світло й осіяло ціле те місце. Тоді вірні забрали тіло 
святого, яке було неушкоджене, та чесно поховали.
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СВЯТИЙ МИКИТА ІСПОВІДНИК,
ЄПИСКОП ХАЛКЕДОНСЬКИЙ

Святий Микита змолоду полюбив Ісуса 
Христа, відрікся світу і догоджав Богові 
молитвою, постом та добрими ділами. За 
таке чеснотливе життя його було постав-
лено єпископом міста Халкедон. Про своїх 
овець він старанно піклувався, особливо 
про бідних, голодних та тих, що не мали 
де схилити голову. Таким був за справж-
нього батька. Однак найбільше Микита 
змагався за чистоту віри. Коли нечестивий 
імператор Лев Вірменин (813–820) відно-
вив іконоборчу єресь, преподобний отець 
став ревно боротися проти неї, перекону-
ючи всіх триматися передання отців. За 
це він багато постраждав від безбожників, 
зазнавши приниження, кривди, голоду і 
заслання. Після багатьох років, прожитих 
у таких трудах, перейшов до вічного відпо-
чинку. Господь прославив Свого угодника, 
і на його могилі відбувалися численні чуда.

СВЯТИЙ ЛЮДОВІК МАРІЯ ГРІНЬЙОН ДЕ МОНТФОРТ

Святий Людовік Марія Гріньйон де Монтфорт народився 
31 січня 1673 року в невеличкому містечку Монтфорт-сюр-Ме 
на північному заході Франції, у сім’ї побожного адвоката. Він 
був другою дитиною з вісімнадцяти. Два його брати стали свя-
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щенниками, а дві сестри вступили 
до монастиря. Наступного дня після 
народження батьки охрестили свого 
сина і дали йому ім’я Людовік. Згодом 
при миропомазанні він прийняв ім’я 
«Марія», щоб так виразити свою вели-
ку любов до Найсвятішої Діви Марії.

Його особлива набожність до Пре-
святої Богородиці виявилась ще в 
дитинстві. У 5-річному віці він по-
чав відмовляти цілу вервицю, тобто 
150 «Богородице Діво». Ровесників 
Людовік наполегливо заохочував сло-
вом і прикладом до цнотливого жит-
тя, палкої любові до Матері Божої та 
наслідування Її чеснот. Своїм гаслом 
він обрав звернення до Марії: «Я доведу, що люблю Тебе!». Його 
дуже часто можна було побачити біля вівтаря Пречистої Діви.

Після закінчення місцевої школи, у 12-літньому віці Людовік 
розпочав навчання в колегії св. Томи у Ренні. Тут хлопець перший 
раз зустрівся з убогими та нужденними людьми. Вражений тим, 
святий почав відвідувати бездомних, що мешкали у притулках, і 
допомагати їм. Один з учнів постійно ходив у старому подерто-
му одязі, через що з нього часто насміхалися. Людовік вирішив 
зробити збірку для хлопця. Діти зібрали мало коштів, та все ж 
святий пішов з бідолахою до кравця і став просити: «Бачите, 
ось мій брат, а також і Господній. Ми зробили в класі збірку, 
щоб його належно одягнути. На жаль, не вдалося зібрати всієї 
суми. Чи можете Ви додати від себе те, чого нам ще бракує?». 
Вражений кравець, не вагаючись, погодився.

Одного дня юний Людовік, перебуваючи на внутрішній молит-
ві, отримав світло, що має посвятити своє життя служінню Богові 
та ближньому як священник. Тому у 1693 році він вирішив піти 
до Парижа з наміром продовжувати навчання у тамтешній ду-
ховній семінарії св. Сульпіція. Покинувши рідне місто, пройшов 
пішки майже 300 кілометрів. У дорозі почитатель Марії зустрів 
двох бідняків, одному з яких віддав всі свої гроші з думкою, 
що робить це самому Ісусові. Коли зустрів ще одного жебрака, 
скинув зі себе новий одяг і помінявся з ним. Тоді одягнувся у 
його лахміття і в такому вигляді прибув до столиці Франції, де 
розпочався новий етап його життя. В Парижі, за порадою своїх 
вихователів, Людовік вступив до Конгрегації Найсвятішої Діви, 
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щоб ще більше поглибити своє набоженство до Діви Марії. Цієї 
духовної дороги святий вже ніколи не покинув, а ступав нею з 
глибокою вірою та апостольським запалом аж до смерті.

Через два роки помер добродійник Людовіка, який матеріаль-
но підтримував його. Юнак міг залишитися на подальше навчан-
ня лише за умови, що доглядатиме тяжкохворих. Це завдання він 
виконував дуже дбайливо. Вже в семінарії Гріньйон усвідомив 
суть усього християнства та своєї майбутньої духовності. Він 
зрозумів, що через первородний гріх усі люди стали рабами гріха, 
а тому, щоб здобути свободу, потрібно стати рабом Ісуса в Марії. 
Це пізнання Господь відкривав йому на молитві. Однак люди не 
хотіли чути такої суворої правди, тому Людовікові довелось тер-
піти чимало бід та принижень. Багато хто вважав його диваком 
та фанатиком. Це продовжувалось протягом цілого його життя. 
Пречиста Діва не шкодувала хрестів для Свого слуги. Чим більше 
він Їй віддавався, тим сильніше Вона старалася загартувати і 
очистити душу Гріньйона стражданнями, зміцнити його волю 
перешкодами і відірвати серце від усього земного, щоб так його 
перетворити на подобу Свого Непорочного Серця.

З особистого досвіду святий записав у зошиті такі слова: 
«Найбільші улюбленці Марії отримують від Неї найтяжчі 
хрести. Помиляються ті, які вважають, що, знайшовши 
Матір Божу, звільняться від хреста й мук, — навпаки, 
вони мусять терпіти більше, ніж інші. Бо Вона, як добра 
Матір, дає всім Своїм дітям частку з Дерева життя. 
Пресвята Богородиця не віддаляє нас від хреста, якого Бог 
призначив для кожної душі, але наділяє ласкою нести його 
терпеливо і навіть з радістю». Згодом Монтфорт написав 
твір «Приписи для приятелів хреста», у якому детально пояснює 
суть терпіння, його велич та необхідність для християн.

Під час навчання Людовік мав нагоду працювати бібліоте-
карем. Завдяки тому він міг заглибитися у твори отців церкви, 
досліджуючи праці святих про Матір Божу. Ця духовна форма-
ція була для нього дуже корисною та збільшила його знання про 
набожність до Діви Марії.

Священничі свячення Людовіка відбулися 5 червня 1700 року. 
Було йому тоді 27 років. Як молодий священник він поставив 
собі завдання навчати убогих селян катехизму і заохочувати 
грішників до почитання Матері Божої. У листопаді того самого 
року Людовік вступив до третього чину св. Домініка і попросив 
дозволу навчати про важливість молитви на вервиці та закладати 
братства молільників Богородиці. Відразу після того вирушив до 
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Нанта, де бажав розпочати свою душпастирську працю. Але і в 
сані пресвітера йому довелось переносити подальші страждання: 
люту ненависть, заздрість, підступи, наклепи, нерозуміння цер-
ковнослужителів та прихованих ворогів Спасителя. Він зазнав 
численних перешкод як з боку янсеністів1 і безбожників, так 
і від клиру. Вже у лютому 1701 року був змушений покинути 
Нант і податися до Парижа. Прибувши туди, Гріньйон завітав 
до духовної семінарії з надією, що хоч там зможе переночувати 
у знайомого ректора, але його чекало велике розчарування. Рек-
тор при всіх вказав Людовіку на двері й брутально вигнав його.

У Парижі блаженного очікували ще тяжчі випробування. 
Йому, як священнику, дали місце у лікарні для душевнохворих. 
Людовік жив у нестерпних умовах та ночував під сходами. Проте 
ніяка сила у світі не могла зменшити його любові до Ісуса і Марії. 
Святий говорив: «Не вмію Тобі розказати, о Мати, як Тебе 
люблю, але доведу Тобі, що люблю Тебе».

Керівники лікарні, заздрячи його чесноті та прихильності 
до нього хворих, швидко його звільнили. Не маючи основних 
засобів для існування, Монтфорт був змушений жебрати. Раз 
на день він одержував від сестер-бенедиктинок трохи теплої 
їжі. Але Боже Провидіння чувало над Своїм слугою. На початку 
1703 року святий, на прохання хворих, отримав від єпископа 
дозвіл повернутися на попереднє місце служіння. Там він вико-
нував найбруднішу роботу: замітав палати, перев’язував рани, 
виносив нечистоти, мив посуд. Серед молодих дівчат, які при-
слуговували в шпиталі, Людовік заснував релігійне товариство 
«Дочок мудрості». Першою сестрою та співзасновницею нового 
згромадження стала Марія-Луїза Тріше, яка під впливом хариз-
ми свого сповідника і духовного отця вирішила покинути світ 
й одягнути монаший габіт. Проте діяльність Монтфорта знову 
викликала спротив, і він під примусом покинув лікарню.

З дозволу місцевого єпископа, у 1704 році Людовік розпочав 
місію в Монбернарі, бідній єпархії Пуатьє. У колишній стайні 
він зробив каплицю, де молився, євангелізував, проповідував, 
організовував реколекції та гуртував дітей, щоб вберегти їх від 
зіпсуття. Це все спричинило численні навернення. Люд натовпа-
ми приходив на його проповіді. Кожна місія тривала тиждень: 
для чоловіків (батьків і юнаків), для жінок (матерів та дівчат) 

1 Близька до протестантизму єретична течія всередині Католицької 
Церкви. Її прихильники виступали проти почитання Марії як Матері 
Божої та проти Пресвятої Євхаристії. Особливо вона була поширена 
у XVIII столітті у Франції.
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і для дітей та вбогих. Також Монтфорт ревно виступав проти 
янсенізму. Через те єретики почали завзяту боротьбу проти свя-
того і врешті добились свого: церковна влада заборонила місію 
та змусила Людовіка залишити місто. Бідний місіонер вирушив 
до Риму з метою поїхати на закордонні місії.

У 1706 році Гріньйона прийняв папа Климент XI, який заці-
кавлено вислухав суть його наук про досконале набоженство до 
Пречистої Діви Марії. Святіший отець надав святому титул Апо-
стольського Місіонера і відправив назад на батьківщину, кажучи: 
«У тебе велике поле для діяльності у Франції, повертайся туди». 
Впродовж подальших десяти років Монтфорт пішки проходив 
тисячі кілометрів, відвідуючи село за селом, проводячи реколекції 
та місії. Проте, чим більше горнулись до нього вірні, тим сильніше 
зростав відпір його ворогів. Як тільки святий прибув в околиці 
Пуатьє, місцевий єпископ наказав йому негайно покинути місто. 
Так було аж до самої смерті блаженного отця. Переслідування, 
злоба, погорда, наклепи і самотність стали його вірними супут-
никами у життєвій мандрівці. Вигнаний з одної єпархії, він ішов 
до другої, аби тільки працювати над спасінням душ для більшої 
слави Божої. Навіть рідна матір не прийняла Людовіка на нічліг.

Однак прикрості не зламали віри Гріньйона, а навпаки, розпа-
лювали в його душі все більший вогонь Христової любові. Божа 
Мати у відповідь на таку ревність і любов обдарувала Свого вір-
ного слугу надзвичайними ласками. Святий був не тільки чудо-
творцем, а й закуштував вже на землі небесне щастя в тісній злу-

ці з Ісусом та Марією. Людовік 
навчав, що Ісус Христос — це 
кінцева мета життя кожно-
го християнина1, а Богоро-
диця — найкоротша дорога 
до Нього. Він казав: «Чому 
ми так мало знаємо Спаси-
теля? Бо недостатньо пі-
знали Марію. На дорозі до 
святості спочатку є Марія, 
потім Христос, далі — Бог 
Отець». Його улюбленими ви-
словами були: «Тільки Бог!», і 
«Через Марію до Ісуса!».

Гріньйон провадив життя в 
постійних умертвленнях. Він 

1 Дивись його твір «Любов предвічної мудрості».
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вставав о 4 годині ранку, а лягав об 11 вечора. За ліжко йому слу-
жив жмут соломи. Щоденно відмовляв по 10–15 повних вервиць. 
Згодом блаженний випросив собі в Богородиці ласку молитися вер-
вицю навіть уві сні. Коли він спав, ангел постійно перебирав у його 
руках зернятка, а уста святого ворушилися, промовляючи молитву 
«Богородице Діво». Саме ця постійна злука святого зі Спасителем 
та Його Матір’ю була причиною успіху його місійної діяльності.

Слуга Божий навіть відвідував доми затверділих грішників, де 
після молитви «Ангел Господній» розпочинав свою науку з такою 
силою Духа і натхненням, що ті, до кого він прийшов, не знали, 
як поводитися. Якось Монтфорт зі святим гнівом увійшов і в 
дім розпусти. Один з чоловіків кинувся на нього з ножем у руці, 
вимагаючи негайно забиратися геть, інакше його вб’є. Святий 
спокійно відповів: «Гаразд, ви можете це зробити, але з однією 
умовою: після моєї смерті ви навернетеся до Бога. Мені дорожче 
ваше навернення, ніж моє життя». Ці слова вразили нападника, 
мов блискавка. Він опустив ніж і, здригаючись від хвилювання, 
втік геть. Одна з жінок, бачивши це, клякнула й розкаялася. 
Опісля вона стала взірцем покаянного життя.

У місті Рошельє з причини численних навернень святий ви-
кликав таку лють кальвіністів, що ті спробували його отруїти. 
Господь через лікарів врятував Свого слугу, але його здоров’я 
було вже підірване. Вірний раб Пречистої Діви помер 28 квітня 
1716 року зі словами: «Все скінчилося, вже більше не грішитиму». 
Було йому лише 43 роки. Мощі Людовіка де Монтфорта спочи-
вають в базиліці у Сен-Лорані.

Через 18 місяців після поховання св. Людовіка церковна вла-
да дала дозвіл відкрити його гріб. Тіло покійного було нетлінне і 
видавало чудесний запах квітів. Матір Божа прославила Свого 
раба дивовижними знаменнями, що діялися за його заступниц-
твом. Святим Людовіка проголосив Папа Пій XII у 1947 році.

Сам великий місіонер пророкував, що рукописи його книг 
«Трактат про досконале набоженство до Пресвятої Діви Марії» та 
«Таємниця Марії» сатана заховає у скрині на багато років. Коли їх 
знайдуть і надрукують, вони розійдуться по всьому світі, спону-
каючи до утворення армії лицарів Пречистої Богородиці, яка смі-
ливо піде в бій проти сатани та його прибічників. Так і сталося. 
Коли минуло 126 років, у 1842 році випадково було знайдено ці 
твори у старій скрині в домі отців-Монтфортинців1. На сьогодні 
«Трактат» перевиданий понад 350 разів тридцятьма мовами.

1 Послідовники духовності отця Людовіка з «Товариства отців-місіонерів 
Марії», яке заснував святий.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ТЕОДОСІЯ, ДІВА

Свята Теодосія народилася в Царгороді від заможних батьків, 
які були християнами. Спочатку вони не мали дітей і через це 
дуже сумували. Тому часто приходили до церкви і молилися до 
Бога, щоб дав їм потомство. Одного разу, коли вони були у церкві 
св. Анастасії і мати молилася за дитину, їй з’явилася св. Анас-
тасія і сказала: «Не сумуй, жінко, зачнеш і породиш». Тоді вона 
розповіла про це чоловікові. Він сказав: «Як живий Господь, коли 
народиться дитина, ми принесемо її в дар Ісусові». За деякий 
час жінка народила дівчинку. Її назвали Теодосією, що означає 
«дана Богом». Через 40 днів після народження мати принесла 
дівчинку до церкви і посвятила її Богові, а потім повернулася з 
нею додому та виховувала її в страсі Божому та християнських 
чеснотах. Коли дівчині виповнилося 7 років, помер її батько. 
Тоді мати, взявши Теодосію, привела до монастиря св. Анас-
тасії й залишила там служити Господеві. Через 3 роки померла 
і мати, залишивши доньці весь маєток. Але Теодосія не хотіла 
батьківського маєтку і веліла роздати своє майно вбогим, а сама 
посвятилася Богові, назавжди залишившись в монастирі.

За правління Лева Ісавра (717–741) єретики почали нищити 
ікони. Свята Теодосія разом з іншими монахинями була при-
сутня при тому, як за наказом імператора з одної брами мали 
скинути мідний образ Спасителя, який там був поміщений за 
часів Константина Великого. Тоді святі діви стали в обороні 
ікони та повалили драбину, по якій єретики хотіли піднятися, 
щоб скинути ікону на землю. Як покарання за це імператор Лев 
наказав усіх монахинь, що там були, стяти мечем. А Теодосію, 
яка сміливо визнавала правдиву віру, звелів кинути до в’язниці 
й щодня завдавати їй по 100 ран. Так вона була мучена 7 днів. 
Восьмого дня мучитель наказав вести її по цілому місті. Коли 
святу привели на місце, де продавали худобу, один жорстокий 
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воїн проколов собі ногу козячим рогом. Через те він розгнівався, 
взяв той ріг і бив ним святу по шиї. Тоді встромив його у горло 
Теодосії так сильно, що вона відразу ж відійшла до Господа. 
Християни поховали її святе тіло, а Господь біля її гробу подавав 
зцілення хворим.

СВЯТА РІТА1

У селі Роккапоррена, біля під-
ніжжя Апенін, жило молоде по-
дружжя землеробів — Антоніо й 
Амата Лотті. Вони не мали вели-
кого маєтку, але хліба вистачало і 
для них, і для вбогих, які просили 
в них милостині. Подружжя жило 
спокійно й щасливо, грішників 
приводило до каяття, а ворогів до 
примирення. Через те люди нази-
вали їх «миротворцями Ісуса Хри-
ста». Однак не було в них дітей, 
через що дуже сумували. Зажурені 
цим, Антоніо й Амата часто моли-
лися до Господа, щоби обдарував 
їх потомством. Але дітей так і не 
було. Аж по довгих роках ревної та витривалої молитви, коли 
вже наблизилися до старості, у 1381 році Бог звеселив їх народ-
женням доньки. Батьки були безмежно щасливі і вдячні Богові 
за такий дар. Четвертого дня після народження вони занесли 
дитину до парафіяльної церкви в сусідньому місті Кашія, де її 
охрестили і дали ім’я Маргарита (скорочено Ріта).

Батьки пильно чували над нею і звертали її серце до Ісуса 
Христа. Ріта вже в дитинстві стала малою Божою слугинею. 
Вона, спостерігаючи за невинними забавами сусідських дітей, 
не поспішала брати в них участь. А коли мати хотіла її гарно 
одягнути та взяти зі собою на прогулянку, вона ховалася в кутку 
і молилася. Такою поведінкою Ріти Бог хотів застерегти її матір, 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 22 травня.
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щоб вона пишною одежею не розбуджувала в серці дитини по-
чуття нездорового й шкідливого для душі марнославства. Зате 
з великою радістю дівчинка поспішала з батьками до церкви. 
Знайшовши собі в Божому домі тихе місце, вона побожно про-
мовляла молитву «Богородице Діво», яку знала напам’ять. Хоч ді-
вчинка була ще малою, однак добре розуміла, що означає любити 
Господа Ісуса Христа цілим серцем. Вона дуже боялася засмутити 
Його якоюсь провиною. Вдень і вночі перебувала в тихій частині 
дому, яка стала її капличкою, і довго молилася там. Таке тихе й 
боговгодне життя Ріта ніколи б не переривала, якби не старість 
батьків. Вона з великою любов’ю допомагала їм у кожній роботі 
в домі й на городі. Бог дав їй стільки сили і кмітливості, що вона 
давала собі раду з будь-якою роботою.

Маючи 12 років, Ріта, за тодішнім звичаєм, мала визначити 
свій подальший життєвий стан. Тому, після молитви, вона вирі-
шила вступити до монастиря й посвятити себе на службу Богові. 
Намір дочки опечалив батьків. Довідавшись, що вона хоче стати 
монахинею, вони почали плакати та благати її змилосердитися 
над їхньою старістю і не покидати їх тоді, коли найбільше по-
требують її допомоги. Ріта засмутилася бажанням батьків, але 
залишилася з ними. Водночас пообіцяла Ісусові, що хоч і не може 
вступити до монастиря, все ж з любові до Нього залишиться 
жити в чистоті. Батько і мати, побачивши, що дочка швидко 
покорилася їхній волі, хотіли знайти для неї доброго чоловіка і 
видати заміж. Для дівчини таке бажання було несподіваним і 
дуже прикрим. Коли батьки повідомили їй своє рішення, Ріта 
залилася сльозами і не могла промовити ні слова. Тоді сказала 
їм, що посвятила свою душу й тіло Ісусові і не бажає жодного 
іншого обручника. Однак вони й слухати не хотіли того, що 
говорила їм Ріта, не розуміючи, що не мають права силувати 
доньку до заміжжя. Тож далі домагалися, щоб дівчина вступила 
в подружжя. Побачивши, що її спротив нічого не дає, засмучена 
Ріта пішла до своєї кімнати і там навколішки під хрестом довго 
благала Бога, щоб показав їй, що тепер має робити. Після молит-
ви вона спокійно й покірно сказала батькам, що, згідно з їхнім 
бажанням, готова вийти заміж.

Батько і мати хотіли для своєї доньки якнайкращого наре-
ченого. Тому вибрали Паоло Манчіні, сина багатих і впливових 
батьків. Сама Ріта ніколи не віддала б своєї руки Паоло, що був 
юнаком гордої вдачі, різким, сварливим і цілком безбожним. 
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Але в своєму прикрому становищі вона вже без жодного спро-
тиву підчинилася, вбачаючи в тому Божу волю. Через якийсь 
час вони повінчалися в парафіяльній церкві. Паоло був дуже 
задоволеним, але Ріта сумувала. Її чоловік був таким прикрим 
і жорстоким, що незабаром життя з ним стало великою мукою. 
Його грубі слова й щоденні вибухи гніву обтяжували життя Ріти 
і робили його дуже нещасливим. Проте, будучи незломною, вона 
вирішила виправити вдачу Паоло, а тому приймала ці важкі 
хрести щоденного життя як послані Богом і носила їх з великою 
терпеливістю та покорою.

Ріта в усьому допомагала домашній прислузі, водночас ста-
раючись зробити дім приємним чоловікові. Коли він лютував 
і докучав їй всілякими докорами та незадоволенням, мовчала 
та покірно робила все, чого тільки забажав. Говорила до нього 
лише спокійно і лагідними словами. Однак покірна й терпелива 
поведінка Ріти ще більше гнівала Паоло. Він став ще гірше її му-
чити, часто сварив і навіть бив. Проте свята постійно молилася 
і ніщо не виводило її з рівноваги. Ріта й надалі виконувала всі 
забаганки чоловіка, а крім цього старанно дбала про нього. Осо-
бливо пильнувала, щоб Паоло завжди мав чисту одежу. Сама з 
дому нікуди не виходила, хіба до церкви і батьків, а коли йшла, 
то завжди з відома та за згодою чоловіка. Таке святе життя Ріти 
та її постійна молитва за навернення Паоло принесли плід. Він 
почав задумуватися над собою. Коли Ріті вдалося кілька разів 
пояснити чоловікові, як його поведінка важко зневажає Бога і 
водночас принижує його людську гідність, він почав соромитися 
своїх лайок та вибухів гніву. Якщо деколи ще за звичкою грубо 
повівся з Рітою, то відразу йшов з хати і вертався додому аж 
тоді, коли був цілком спокійний. Згодом, з Божою допомогою, 
Паоло побачив свої гріхи, визнав свою велику провину перед 
Ісусом і дружиною, щиро каявся та став добрим чоловіком і 
побожним християнином. Для Ріти настали дні тихого щастя. 
Вона з вдячністю прославляла Бога за вислухані молитви і на-
вернення чоловіка.

Незабаром Бог наповнив дім Ріти й Паоло великою радістю — 
у них народилися два сини, Джованні і Паоло. Ріта дуже дбай-
ливо виховувала своїх дітей, передусім стараючись звертати 
їхні серця до Ісуса Христа, і вчила їх молитися. Її чоловік Паоло, 
тоді вже інша людина, дуже тішився своїми синами і добрим 
прикладом допомагав дружині виховувати дітей. Ріта досконало 
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виконувала обов’язки дружини й матері, а водночас і молила-
ся. Постійно змагалася за глибоке з’єднання з Ісусом і всі свої 
справи старалася робити для більшої Його слави. Якщо хтось 
починав перед нею обмовляти сусідів, Ріта виправдовувала їх, 
підкреслювала їхні добрі риси характеру або змінювала розмову. 
А коли якісь жінки жалілися на жорстокість своїх чоловіків, тоді 
радила їм винуватити скоріше себе самих і свої язики. Також 
свята відвідувала хворих і вбогих, потішала й заохочувала їх до 
терпеливості, а часто одним «Богородице Діво» повертала неду-
жим здоров’я. Хоч домашні обов’язки забирали Ріті багато часу, 
проте вона вміла знайти час на молитву та щоденні роздуми про 
Христові страждання. Це підтримувало в ній вогонь любові до 
Ісуса і зміцнювало душу.

Спокійне життя Ріти перервала несподівана смерть Паоло, 
який загинув під час суперечки зі своїми давніми ворогами. 
Свята покладалась на Бога і за чоловіком вже не журилась, тіль-
ки просила милосердя для його душі. Вона простила вбивцям та 
молилася за їхнє розкаяння.

Залишившись вдовою, Ріта всю увагу приділяла вихованню 
обох синів. Завдяки її дбайливості діти були слухняні, часто мо-
лилися і приступали з матір’ю до Святих Тайн. Але згодом, через 
дружбу з хлопцями, вони змінилися і почали захоплюватися 
їхніми поглядами. Тоді вирішили помститися вбивцям батька. 
Дізнавшись про це, Ріта просила їх навіть про таке не думати. 
Однак цього разу Джованні і Паоло не хотіли послухати своєї 
матері. Свята, бачивши, що сама нічого не вдіє, з великим болем 
у серці клякнула під хрестом та стала благати Господа вберегти 
її синів від злочину. Бог вислухав її молитву, і до року вони обоє 
тяжко захворіли. Під час недуги хлопці щиро каялись за свій 
грішний задум і, прийнявши Святі Тайни, спокійно перейшли до 
вічності. Матері було важко класти своїх молодих синів у могилу, 
але вона втішала себе думкою, що таким чином Бог відвернув 
їх від великого гріха помсти.

Після похорону синів життя Ріти стало постійною молитвою і 
постом. Її можна було побачити лише в церкві, біля хворих або 
між вбогими. У той час вона вирішила вступити до монастиря, 
бо тоді вже не мала жодних перешкод здійснити таке бажання.

У сусідньому місті Кашія було два жіночі монастирі. Ріта, 
пішовши туди, просила прийняти її в монастир св. Магдалини. 
Однак там не захотіли її прийняти, тому що вона була вдовою. 
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Ріта тричі зверталася до настоятельки монастиря зі своїми сер-
дечними проханнями, але кожного разу їй відмовляли. Однієї 
ночі, коли свята молилася та просила Ісуса, щоб допоміг їй всту-
пити до монастиря, з’явився ангел, який завів її до монастирської 
каплиці, де вона продовжувала молитися. Коли настоятелька і 
сестри зранку побачили Ріту в каплиці, то дуже здивувалися, бо 
двері монастиря були замкнені, так що ніхто ззовні не міг туди 
потрапити. Тоді вона їм все розповіла, і сестри, побачивши в 
цьому Божу волю, прийняли її.

Життя в монастирі Ріта розпочала з великою радістю і вдяч-
ністю Богові, що дозволив їй стати Його обручницею. Всі монаші 
правила свята виконувала надзвичайно сумлінно. Ріта вважала 
себе останньою з усіх черниць та негідною рабою вірних Ісусо-
вих слуг. Вона старалася зректися власної волі та керувалася в 
усьому лише волею Ісуса Христа, яку знала через настоятельок, 
що заступали їй самого Бога. Коли з Божою допомогою Ріта ща-
сливо закінчила час випробування, сестри визнали її за гідну 
посвятитися на досмертну службу Богові в монастирі обітами 
убожества, чистоти й послуху. Під час Служби Божої в присут-
ності сестер Ріта склала обіти, обіцяючи до самої смерті жити 
згідно з правилами свого чину.

У монастирі її найдорожчим багатством був Ісус і любов до 
Нього. Одного разу вона сказала сестрам: «Монахиня, що бажає 
цілком належати Богові, мусить бути повністю відлучена від 
земних речей». Щоб не наразити себе на спокусу, Ріта не любила 
виходити з монастиря, а також дуже стежила за своїм поглядом 
і думками. Сестрам говорила: «Пильнуйте, куди ви дивитеся, 
куди йдете та з ким зустрічаєтеся. В тому, на що ми ди-
вимося, є завжди небезпека провинитися проти Бога й нашого 
обіту».

В келії і в каплиці перед Найсвятішими Тайнами Ріта багато 
молилася до Господа Ісуса, Божої Матері й святих. Одного разу 
вона лягла хрестом у своїй келії біля ніг розп’ятого Ісуса та по-
чала роздумувати над Христовою мукою. Просила в Ісуса ласки, 
щоб могти за свої гріхи відчувати хоч частину Його болю від 
тернини. Ісус вислухав це прохання і потішив святу видінням, 
під час якого одна колючка з тернового вінка впала на її чоло і 
проколола його. Від болю Ріта аж знепритомніла. Після того в неї 
на чолі з’явилася велика рана, яка спричиняла невимовні болі. 
Подальше життя Ріта провадила в своїй келії. Ці роки великого 
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терпіння і любові були найкращим приготуванням до смерті й 
щасливої вічності.

Кілька днів перед смертю Ріті з’явився Ісус Христос з Пре-
святою Богородицею і сказали їй, що вона скоро помре. Сестри, 
довідавшись про це, зійшлися до її келії. Ріта говорила їм: «Надій-
шов час відійти до мого Обручника. Може, я зневажила вас, може, 
не любила вас так, як годилося, або часом не була слухняна. 

Тому прошу прощення за всі 
мої провини проти любові й 
послуху. Я знаю, що надоку-
чила вам своєю довгою неду-
гою, а передусім тією раною, 
яку я так довго мала на 
своєму чолі. Змилосердіть-
ся, прошу, і якщо я, навіть 
мимоволі, вас понизила, 
простіть мені і моліться за 
мене до Бога». Потім додала: 
«Сестри, я не боюся смер-
ті. Я вже знаю, що озна-
чає вмерти. Це закрити 
очі для світу, а відкрити 

їх для Бога». Тоді Ріта посповідалась, прийняла Святе Причастя 
й Тайну Єлеопомазання та почала молитися. Опісля поглянула на 
хрест і спокійно віддала свою душу в руки Ісуса Христа. Сталося 
це 22 травня 1457 року, на 76 році її життя. Від дня смерті Ріту 
завжди шанували як святу. Через неї Бог зробив багато чудес.
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СВЯТІ ВАСИЛІЙ ТА ЕМЕЛІЯ

Святі Василій та Емелія були батьками св. Василія Велико-
го. У цих святих батьків було 10 дітей, четверо з яких є святі. І 
мати Василія Старшого, св. Макрина Старша, є причислена до 
лику святих. Василій та Емелія вчили своїх дітей наслідувати 
Божу любов своїм прикладом, і це можна назвати основною 
таємницею їхнього виховання та самовиховання. У сім’ї була 
встановлена шкала цінностей відповідно до Божого порядку: 
батьки дуже любили дітей, але Бога любили більше, ніж їх. Тому 
й не дивно, що їхні діти: Василій Великий, Григорій Ніський, 
Макрина Молодша і наймолодший Петро, який був єпископом 
Севастії у Вірменії, стали святими.

ПРЕПОДОБНИЙ АТАНАСІЙ АФОНСЬКИЙ1

Народився цей святий у Понті, в місті Трапезунді2. Його бать-
ко помер ще перед народженням Атанасія, мати ж, народивши 
його і хрещенням святим відродивши, услід за чоловіком до 
Бога відійшла. Було ж дитині при хрещенні дано ім’я Аврамій. А 
оскільки в пеленах осиротів, одна з благородних черниць прийня-
ла його і виховала. Ще в юному віці видно було в ньому знамен-
ня того життя, яке буде провадити, коли виросте на дорослого 
мужа. Ще малим хлопцем у всьому виявлявся розумним і добрим 
вдачею. Уже з дитинства звикав до чернечого життя, бо бачив, 

1 Його пам’ять вшановуємо 5 (18) липня.
2 В давнину грецька колонія на березі Чорного моря, сучасне місто 
Трабзон в Туреччині.
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як черниця, що його виховувала, 
завжди в молитвах і пості перебува-
ла, і намагався її наслідувати. І ще 
малим хлопцем, наскільки міг, по-
стив і молився. Коли його віддали до 
школи, мав успіхи понад однолітків 
своїх. Виростав не лише тілом, але й 
розумом, досягши юнацького віку. 
Тим часом черниця, яка була йому 
за матір, до Господа відійшла. Тоді 
Аврамій удруге осиротів і, як за 
справжньою матір’ю своєю, плакав.

Опісля забажав поїхати до Ві-
зантії, щоб навчитися там книжної 
премудрості. І Бог, що піклується 
про сиріт, сповнив його бажан-
ня. Царював тоді у Візантії Ро-

ман ІІ (959–963). Він послав до Трапезунда, де жив Аврамій, 
одного з палатних євнухів збирати з торгів царську данину. Той 
же, бачивши, що юнак Аврамій здібний, взяв його з собою до Ві-
зантії і вручив його одному з учителів, мужеві видатному, на ім’я 
Атанасій, на науку філософії. I невдовзі став учень як учитель.

Юнак всіляко зрікався себе, умертвляючи плоть і підкоряючи 
її духові. Через таке його добродійне життя і через великий розум 
любили його всі, та й сам цар про нього довідався і поставив 
його вчителем при своєму дворі, на рівні з учителем Атанасієм. 
А тому що учення Аврамієве більше хвалили, ніж Атанасієве, і 
більше учнів до Аврамія, ніж до Атанасія, збиралося, Атанасій, 
колишній учитель Аврамія, почав заздрити йому і ненавидіти 
його. Те зрозумівши, блаженний Аврамій невдовзі покинув сан 
учительства, не бажаючи, щоб через нього сумував його вчитель.

Тоді, з Божого провидіння, прийшов до Константинополя 
преподобний Михаїл, названий Малеїн, з Кіменського монас-
тиря у Вітинії, що біля Афонської гори. Довідавшись про це 
і чуючи про його богоугодне життя, Аврамій пішов до нього. 
Розмовляв же зі старцем, і з його богонатхнених слів отримав 
велику користь. Ще більше загорілось в ньому прагнення від-
ректися світу і в чернечому чині служити Богові. I відкрив ту 
свою думку і бажання преподобному Михаїлові. I розповів про 
себе, звідки він, яких батьків і як вихований... Коли вони вели 
духовну бесіду, прийшов відвідати преподобного Михаїла його 
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небіж Никифор, головний воєначальник східного війська, який 
згодом став візантійським імператором. Розмовляючи зі своїм 
преподобним стриєм, побачив Аврамія і запитав старця, хто цей 
юнак. I розповів йому святий все про Аврамія і що хоче ченцем 
бути. I відтоді був знайомим Аврамій Никифорові.

Через декілька днів, коли преподобний Михаїл повернувся 
із Константинополя до своєї обителі, не стерпів більше Аврамій 
посеред галасу житейського перебувати. Тож все мирське зне-
важаючи і любов’ю до Бога спонуканий, пішов до преподобного, 
щоб стати монахом. Старець Михаїл з радістю прийняв його. Під 
час монашого постригу дав йому ім’я Атанасій.

Жив Атанасій у суворому пості та молитвах. Він хотів їсти 
лише раз на тиждень, але Михаїл наказав йому споживати страву 
раз на три дні. Також наказав йому спати на рогожці, а не на 
голій землі. Так він виховував Атанасія у послусі. Через чотири 
роки, коли старець побачив ревне духовне життя свого учня, 
дозволив йому жити на одному місці недалеко від монастиря в 
самоті та мовчазливості. У неділю та святкові дні Атанасій брав 
участь в монастирських Богослужіннях.

На той час ігумен Михаїл вже дуже постарів, тому призначив 
Атанасія своїм наступником. Коли Атанасій про це дізнався, хоча 
й не хотів прощатися зі своїм улюбленим батьком, все ж 960 року 
покинув гору Кімін, тому що боявся тягаря ігуменства і вважав 
себе негідним пастирської гідності. Він також дуже тужив за пу-
стельницьким життям, тому поїхав на Афон. Він приніс зі собою 
лише дві малі книжечки та каптур свого вчителя.

Через деякий час біля підніжжя Святої Гори монахи почали 
будувати церкву Пресвятої Богородиці. Однак заздрісний ворог 
з самого початку почав робити такі перешкоди: чоловікам, які 
будували, ціпеніли руки і були цілком знерухомлені, що навіть 
страву до уст не можна було піднести. Преподобний же, зрозу-
мівши, що то бісівська дія, помолився гаряче до Бога й відігнав 
підступи лукавого, і руки робітникам звільнив. Це був початок 
чуд великого отця.

Закінчивши Богородичну церкву, брати почали навколо неї 
будувати келії й монастир. Збудували також трапезну, лікарню 
і притулок для подорожніх, ще й лазню влаштували для хворих і 
подорожніх та інші потрібні для обителі будівлі. Тоді преподобний 
Атанасій згромадив багато братів, зібрав усі устави чернечого 
спільнотного життя за зразком давніх палестинських обителей і 
став богоугодним ігуменом та пастирем зібраного стада.
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Чув преподобний Атанасій, що після смерті імператора Романа 
поставлений був володарем Візантії воєвода Никифор (963–969) 
за його багато перемог над сарацинами. Атанасій був дуже сум-
ний, бо раніше, коли Никифор кілька разів перебував на Афоні, 
обіцяв стати ченцем.

Минув якийсь час, і постала потреба преподобному отцеві са-
мому іти в Константинополь до царя задля монастирських справ. 
Довідавшись про його прихід, цар вельми зрадів, але водночас 
і соромився. Радів, бо бажав бачити його, а соромився, бо в 
царському сані мав явитися перед ним. Тому і вийшов до нього 
не як цар, але як один із простих, і за правицю взяв його та й 
поцілував її. Тоді увів у внутрішню свою палату, і на самоті з ра-
дісними сльозами вони люб’язно розмовляли. Цар сказав: «Знаю, 
отче, що я причина всіх твоїх трудів і скорбот, бо Божий страх 
зневажив і не виконав своєї обіцянки. Проте прошу довготерпіння 
твого щодо мене, почекай на моє покаяння, поки дасть мені Бог 
звершити обітниці мої». Преподобний же переконував його бути 
боголюбивим, благочестивим, покірним, незарозумілим, мило-
сердним, щедрим, щоб чинив всі добрі діла, як християнському 
володареві належать. Так навчав його, нагадуючи про майбутню 
нагороду у вічному житті. I пробув Атанасій в Константинополі 
досить днів, часто ведучи з царем духовні і дружні бесіди. Коли 
ж цар його відпускав, дав монастиреві все необхідне.

Подвизався ж преподобний добре і багато братів на путь 
спасення наставляв, тому зрушився на нього ненависник добра 
диявол зі всією силою своєю і озброївся на боротьбу проти хоро-
брого Христового воїна. Це відкрито було одному зі старців-по-
движників, коли в піднесенні був. Бачив полк бісівський, що 
приходив до гори Афонської, у ньому ж був один найголовніший 
біс, що вважався тисячником, страшний і грізний, який велику 
владу показував. I розділив полк той: сто бісів послав цілу гору 
обходити і ловити ченців, сам же з дев’ятьма сотнями до лаври 
Атанасієвої пішов з великим нахабством.

Перед тим, як про те видіння було сповіщено преподобному, 
мав він таку хворобу: коли працював, як звично, з робітника-
ми на пристані морській, дерево велике впало на ноги його й 
розтовкло ступні та гомілки, і лежав святий на одрі хвороби три 
роки. Але під час хвороби без діла не залишався, написав-бо чи-
мало книг, і «Патерик» за сорок днів закінчив. Прив’язаний до 
ліжка, він озброївся проти невидимого ворога і здобув перемогу, 
відбивши його напад.
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Коли ворог нічого не досягнув у Лаврі, пішов намовляти ста-
рих простих ченців з інших святогорських монастирів і тих, що 
перебували на відлюдді, вкладаючи їм проти преподобного такі 
помисли: «Чому Атанасій насильно змінює Святу гору і руйнує 
давні наші закони? Будівлі-бо звів коштовні, пристані нові збу-
дував, джерела нові викопав, пари волів купив, ниви засіяв, вино-
градники насадив і зробив Гору світським поселенням». Преподо-
бний-бо, з Божого благословення, запровадив на Афонській горі 
кеновійне життя, де брати в монастирях жили разом, відповідно 
до Божого слова: «Двом краще як одному: як один упаде, нема 
кому його підняти». Досі ж брати поодинці подвизалися, тож 
незвичне було для них таке життя. Тому, порадившись, пішли ті 
старці в Константинополь до царя Йоана (969–976), який після 
смерті Никифора настав. I скаржилися на Атанасія, просили 
царя, щоб вигнав його з гори Афонської. Цар же прикликав до 
себе Атанасія, що вже з хвороби видужав. I, бачивши його та 
пізнавши Божу благодать, що у ньому перебуває, замість гніву 
проявив до нього велику ласкавість.

Старець Тома мав видіння, як демони кинулися на Святу 
гору, але Атанасій взяв палицю і вигнав їх. Коли про те видіння 
старець розповів преподобному, той зразу став на молитву і зі 
сльозами молився до Бога, щоб беріг стадо своє від зубів воро-
жих. I справді, наче палицею залізною, зупинив своєю молитвою 
боротьбу, що розпочав лукавий.

Одному-бо з ченців біси вклали до преподобного таку нена-
висть, що ані поглянути на нього не хотів. I настільки в ньому 
дією бісівською злість примножилася, що і на вбивство відва-
жився. Приготував меч нагострений і шукав відповідного часу, 
щоб убити отця преподобного. Однієї ж ночі, коли всі спали, а 
преподобний без сну в келії своїй на молитві перебував, прийшов 
убивця той до келії святого, наче якесь вельми важливе слово 
до нього мав. Під плащем же меч оголений тримав. I постукав 
без страху у двері, говорячи: «Благослови, отче». Зсередини ке-
лії святий запитав, кажучи: «Хто ти?», і відчинив трохи двері. 
Убивця ж голосу отця так злякався, що впав на землю, тремтя-
чи, Бог-бо, охороняючи вірного раба свого, вразив убивцю того 
раптовим страхом. I розслабилися руки його, і меч на землю 
впав, і сам він ниць лежав перед ногами отця, наче мертвий. 
«Дитино, — сказав отець, — як на розбійника ти вийшов на мене 
з мечем. Але перестань плакати, сховай цю річ, нікому не кажи, 
що трапилося. Прийди до мене, я тебе благословлю, і хай Бог 
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простить тобі провину!». Такою великою була доброта препо-
добного отця! Відтоді він виявляв велику любов до цього брата, 
який завжди мав перед собою свій гріх. А коли бачив доброту 
і любов преподобного отця до себе, неустанно плакав і не міг 
приховати того, що сталося. Він відкрив свій гріх і прославляв 
всечесного благодійника. Він помер із найщирішим каяттям, а 
преподобний отець плакав за ним так, як ні за ким іншим.

Але й інший якийсь брат, подібно до першого, ненавидів отця 
та шукав, як позбавити його життя. Не знав, як те вчинити, тож 
вдався до бісівських волхвувань і чарів. I багато волхвування і 
чарів смертних отцеві вчинив, та нічого не досягнув і дивувався. 
Якось спитав одного брата, чи заморюють чари людину? Відповів 
брат, що чоловікові благочестивому, який з Богом живе, ніяке 
волхвування чи чарування зашкодити не зможе. Те чуючи, мо-
нах-волхв розкаявся, мучений докорами совісті. Довідався, що 
пробачив отець того брата, що хотів його убити, подивувався 
незлостивості його, і розчулився та у страх Божий прийшов, і 
побіг до отця, впав у ноги йому, і з великим риданням визнав 
гріх свій, прощення благаючи. І незлобивий отець відразу ж про-
стив йому. Такий був преподобний Атанасій до тих, що перед 
ним згрішили, через те охороняв його Бог всюди і прославляв.

Одного разу виникла потреба, щоб преподобний отець за-
для монастирських справ разом з кількома братами відплив 
кораблем на якийсь острів. З Божого допуску невидимий ворог 
хотів потопити отця разом з братами і розвіяв страшний вітер 
з бурею, здійнявши великі хвилі. Корабель перекинувся посеред 
морської глибини, і всіх швидко поглинула вода. Але прави-
ця Божа поспішно врятувала від нещастя свого слугу і в ту ж 
мить поставила корабель у звичне положення. Буря спинилася 
і святий опинився за стерном. Він кликав до себе братів, і вода 
приносила їх до корабля, наче на руках. Преподобний витягував 
їх по одному з води і так зібрав усіх живими. Не знайшов тільки 
одного — Петра Кипрянина. Коли святий ніде не побачив його, 
його серце затремтіло і він голосно закричав: «Дитино, Петре, 
де ти?». Разом зі взиванням отця Петро підносився з глибин 
моря, доки вода не принесла його до корабля, де був витягнений 
руками преподобного. Так сам преподобний отець і його брати 
були врятовані від утоплення. А злий ворог не тільки не отри-
мав бажаного, а був ще більше засоромлений. Блаженний отець 
скрізь осоромлював ворога, перемагав і проганяв його.
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Один брат, якого отець відправив у село, був обманений та 
зведений спокусою ворога до тілесного гріха і так вчинив пе-
релюб. Усвідомивши, який тяжкий гріх скоїв, упав у відчай, 
повернувся до монастиря, припав до ніг святого і зі сльозами 
та гірким плачем визнав йому свій гріх та розпач. Преподобний 
отець наставляв його багатьма корисними повчаннями, а щоб не 
піддавався відчаю, запевнив у великій Божій любові. Він наказав 
йому залишатися серед братів у своєму звичному служінні1. Один 
із старців на ім’я Павло, коли дізнався про падіння брата та про 
співчутливе милосердя преподобного отця, нарікав на брата і на 
отця. Брату докоряв за те, що наважився вчинити такий вельми 
осквернюючий вчинок і порушив обіт чистоти. А отцю прямо в 
лице сказав, що несправедливо прощати такому грішнику, бо 
він беззастережно повинен нести великі і суворі покарання. По-
кірний отець строго подивився на ремствуючого старця і сказав: 
«Павле, уважай на те, що робиш ти. Пильнуй себе і не суди 
гріхи братів, бо написано: “Хто думає, що стоїть, нехай 
стережеться, щоб не впасти” (1 Кор. 10, 12)». З того часу, 
з допусту Божого, невидимий спокусник почав ранити серце 
Павла стрілами нечистих помислів і запалив в ньому нечистий 
вогонь так, що Павло не мав спокою три дні і три ночі. Він весь 
горів від тілесної пожадливості, тож майже зневірився, чи взагалі 
може бути спасенний. А найгіршим було те, що він соромився 
відкрити отцеві, яку боротьбу переживає. Але преподобний Ата-
насій духом знав, що відбувається з Павлом. Він покликав його 
до себе і на самоті говорив з ним про деякі монастирські речі. 
У розмові він поступово вів Павла до того, щоб той визнав свою 
тілесну пожадливість. Тоді Павло впав до ніг отця, розповів йому 
про своє терзання і благав його про допомогу. Преосвященний 
отець повчив Павла, щоб той не засуджував брата, який згрі-
шив, і послав його в послусі продовжувати свою роботу, бо він 
доглядав за келіями. Сам же отець став до молитви і ревно зі 
сльозами молився за Павла до Бога. В той час Павло був повністю 
визволений від нечистої пристрасті.

1 Якщо би брат применшував свій гріх і правдиво за нього не каявся, 
було б потрібно відповідно покарати його і так звільнити від нечистого 
духа. Але якщо він відразу признався, каявся і так глибоко усвідо-
мив гріх, що це привело його аж до відчаю, тоді було б нерозумно не 
приймати його як блудного сина, а далі карати.
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До преподобного отця з усіх боків приходило багато братів, 
тож виникла потреба розширити храм. Коли будівництво ще не 
закінчилося, було потрібно, щоб отець сам прийшов і подивився 
на роботу. Але того дня він спершу скликав усіх братів, навчав 
їх словам св. Теодора Студита, додаючи до них і свої поучення. 
Потім замкнувся у своїй келії і довго молився. Виходячи з ке-
лії, був одягнений в мантію і чернечий клобук свого духовного 
отця старця Михаїла, які носив лише на великі свята та під 
час приймання Святих Тайн. Цього дня він справді святкував 
свято і був світлий обличчям, як ангел Божий. Разом з шістьма 
братами підійшов до будівлі храму й вони піднялися нагору на 
його недобудовані стіни. Однак раптом будівля провалилася і 
засипала їх камінням та глиною. П’ятеро братів зразу загинули, 
а преподобного отця засипало разом з одним із робітників, але 
він залишився живий. Усі брати збіглися й поспішно три години 
відкидали уламки, щоб звільнити отця. Впродовж усього часу 
було чути його гучне взивання: «Господи Ісусе Христе, допоможи 
мені! Слава тобі, Боже!». Коли його відкопали, отець вже віддав 
свою святу душу Господу. Його тіло не було порушене, травмо-
ваною була лише права нога.

Після кончини своєї лежав преподобний три дні непохований, 
допоки зі всіх святогорських обителей не зібралися отці, щоб чес-
но його поховати. I не змінилося святе його тіло, не набрякло, не 
потемніло, і лице його було наче в чоловіка, що живий та спить. 
І всі за ним вельми плакали. При гробі святого різні чуда відбу-
валися: з людей виходили нечисті духи і кожен, хто приходив з 
вірою, отримував оздоровлення від своїх недуг.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄРМІЙ КОМАНСЬКИЙ

Було велике гоніння на християн за царювання нечестивого 
римського царя Антоніна, який послав одного князя, що нази-
вався Севастіян, мучити християн. Той же, прийшовши в Кап-
падокію, в місто Комани, зустрів у одного воїна на ім’я Єрмій, 
літами старого, сивоволосого християнина, що вірив у єдиного 
правдивого Бога і чинив правду. Йому князь той сказав: «Рим-
ський цар Антонін прислав до мене лист, в якому наказує всім 
християнам принести жертви богам римським. Якщо ж не за-
хочуть, то великими і лютими карами мучити. Тому й ти, 
Єрмію, принеси жертви богам, і будеш другом цареві, і багатьма 
вшанують тебе почестями. Послухай мене, щоб я твого тіла і 
душі не погубив». Відповів Христовий подвижник Єрмій: «Я — воїн 
небесного і безсмертного царя Христа, Його ж царству не буде 
кінця. І через те не підкорюся смертному і нечестивому цареві, 
царство якого тимчасове. Буде ж царство Господа нашого Ісуса 
Христа непорушним навіки, і ті, що вірять у Нього, успадкують 
життя вічне. І в Нього я вірю, і Йому спершу таємно служив, нині 
ж служу явно. І не переможе мене диявол. Ти ж маєш владу над 
тілом моїм, і то з допусту Бога мого. Над душею ж моєю 
ніхто не має влади, лише один Бог, який може подати мені 
терпіння і зберегти мене навіки».

Це чуючи, князь Севастіян сказав св. Єрмію: «Принеси жертву 
богам, щоб насолодитися в радості життя цього». Відповів свя-
тий: «Яка мені буде радість, і яка насолода, і яке життя, 
якщо, відступивши від Творця мого, поклонюся бісам? 
Справді не радість це, а печаль, не насолода, а гіркота, 
не життя, але смерть вічна».

Сказав князь: «Бачу, що ти вельми премудрий». Відповів 
святий: «Премудрий я в Господі, Бозі моєму, віруючи в Нього і 
працюючи для Нього всіма зусиллями, за Нього ж страждати і 
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померти з радістю бажаю». Сказав князь: «Дивлячись на сивину 
твою і розум твій, жалію і шкодую тебе». Відповів святий: «Не 
потребую такого твого шкодування, але шукаю милості Божої, 
що приведе мене до Нього, який робить мудрими рабів Своїх Ду-
хом Святим». Сказав князь: «Вибираєш смерть понад життя?». 
Відповів святий: «Ця смерть не є смертю, але життям вічним, 
якщо терпеливо витерплю від тебе муки». Тоді звелів князь 
камінням розбити щелепи його, і зуби йому вибити, й обдерти 
шкіру з лиця його. І сказав святий: «Дякую Богові, що благодать 
Господа мого Ісуса Христа була зі мною». Сказав князь: «Чому 
заплати своєї не приймаєш, як же приймають інші воїни?». Від-
повів мученик: «Бо неправедно грабуєте убогих, через те не 
приймаю подаянь ваших і не їм з того. Маю ж духовну їжу від 
Духа Святого і не зголоднію повіки».

Звелів князь розпалити піч сильно і вкинув у неї Христового 
мученика. Через три дні, відкривши піч, побачив, що він живий 
і цілий, співає і славословить Бога, бо не торкнувся до нього 
вогонь. Тоді князь прикликав волхва і звелів отрутою заморити 
Єрмія. Святий же помолився до Бога, прийняв отруту — і не 
пошкодило йому, за словом Христа Господа, що мовив: «Коли 
і щось смертельне вип’єте — не пошкодить вам!». Волхв же 
сильнішу отруту приготував, дав мученикові, кажучи: «Якщо і 
від цієї отрути не постраждаєш, то я покину волхвування своє 
і повірю в розіп’ятого Бога, якому ти служиш».

Святий же Єрмій і ту, сильнішу, отруту спробував і всю спо-
жив, нічого злого з ним не сталося, але залишився цілий і здоро-
вий. Тоді волхв скрикнув: «Переміг ти, Єрмію, здолав і укріпився, 
рабе Христовий, і врятував від пекла загиблу мою душу, і зробив, 
щоб я жив для Бога. Як же образ створений, старий, перекований 
оновлюється, так я, зостарівшись у гріхах і в злості, оновлююся 
душею, навертаючись до Бога живого, що був, є і буде завжди 
навіки. О Боже небесний, єдиний правдивий, Ти визволив мене 
від бісівської зваби і від нечистоти ідольської через раба Твого 
Єрмія! Через нього я пізнав Тебе. Прийми мене, грішного, що на-
вертаюся до Тебе, і помилуй мене, бо визнаю Тебе!». Коли він так 
взивав, князь сповнився люті — звелів зразу його обезголовити. 
І стратили волхва того, що охрестився кров’ю своєю. Так новий 
християнин і мученик Христовий пішов до Христа Бога, за якого 
поклав душу свою.

Святого ж Єрмія звелів князь мучити, вириваючи жили його 
по цілому тілі. Коли так люто мучений був святий, говорив до 
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ката: «Не відчуваю в тілі своєму болю від цього катування, бо 
як же кровопусканням звільняють нездорову кров і роблять 
тіло здоровим, так і я, видирання жил моїх терплячи, здорові-
ший у вірі Христовій». Після того кат вкинув мученика у казан 
з киплячою олією. І зразу вистиг казан, і олія кипляча була як 
роса холодна, мученик же взивав: «Не чую муки і волі твоєї не 
виконаю, о кате, але виконую волю Отця Небесного і Йому при-
ношу себе самого в жертву непорочну — Творцеві моєму, Він-бо 
душ і тіл Владика». Коли так говорив святий, звелів кат оцет 
гострий, із жовчю змішаний, насилу вливати в гортань йому. 
Мученик же говорив: «Гіркота ця мені — як стільники медові, 
які заради Бога мого терплю». Тоді звелів князь виколоти очі 
мученикові. Це чуючи, святий сказав йому: «Якщо потребуєш 
очей моїх тілесних, що дивляться на суєту світу цього, візьми 
їх собі. Я ж маю очі сердечні, ними ж ясно бачу світло правдиве». 
І викололи очі святому.

Після того повісили мученика вниз головою, і висів так три 
дні, і багато крови його вийшло. Через три дні послав князь слуг 
подивитися на нього, думаючи, що він уже помер. Ті, побачив-
ши, що він живий славить Бога, вжахнулися. Впала ж на очі їм 
мряка за невірство їхнє — й осліпли, і почали взивати: «Помилуй 
нас, рабе істинного Бога, ось-бо сліпотою вражені ми!». Святий 
же сказав: «Підійдіть до мене». І коли підійшли, поклав на них 
руки свої і мовив: «В Ім’я Господа мого Ісуса Христа, прозріть!». 
І зразу прозріли. І, повернувшись, розповіли князеві про те, що 
сталося з ними. Князь же, гнівом розпалюючись, звелів здерти 
шкіру з усього тіла мученикового. І коли це було, насміхався 
святий із князя і докоряв богам нечистим, на більший гнів зру-
шуючи ката. Тоді він заричав, як лев, і ножем відрізав чесну 
голову святого. Так помер Христовий мученик Єрмій. Прийшли 
ж таємні християни, взяли святе його тіло і голову й поклали в 
Каппадокії, на місці, званому Комани. І почали відбуватися чуда 
від чесних його мощей, і подавалися зцілення на славу Христа, 
Бога нашого, Йому ж з Отцем і Святим Духом честь і поклоніння 
нині, і завжди, і навіки-віків! Амінь.
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ПРЕПОДОБНИЙ СИСОЙ ВЕЛИКИЙ1

Преподобний Сисой жив на 
переломі III–IV століття. Змолоду 
він полюбив Бога, ярмо хреста на 
себе взяв і з ревністю пішов за 
Христом, проходячи посницькі 
подвиги в єгипетській пустелі, 
смиренням і молитвою в рівноа-
нгельському житті перемагаючи 
напади невидимих ворогів. Пе-
ребував він у пустельній горі, де 
ж преподобний Антоній Великий 
подвизався. I був Сисой блажен-
ний наслідувачем життя Антонія. 
Таку благодать прийняв від Бога 
за свою покору, що й мертвих во-

скрешав, як же видно з «Патерика», де написано про нього так:
Муж один, мирянин, ішов до авви Сисоя на гору Антонієву 

задля благословення. Мав же із собою хворого сина, хлопця мало-
го. Трапилося ж, що хлопець той у дорозі помер. I не засмутився 
тим батько його, але з вірою ніс мертвого до старця. Коли ж 
увійшов у келію до преподобного, кинувся в ноги йому, разом 
і сина мертвого в ногах старцевих ниць поклав, благословення 
та молитви просячи. Помолився старець і дав благословення, 
вийшов батько, залишивши мертвого хлопця при ногах святого 
лежати. Старець же не зрозумів, що хлопець мертвий, але думав, 
що молиться, лежачи. Мовив до нього: «Встань, дитино, і йди 
звідси!». I зразу мертвий воскрес, встав і вийшов услід за батьком 
своїм. Побачив же муж сина живого, повернувся з ним до старця 
й поклонився, дяку віддаючи. Тоді пізнав старець, що воскрес 
мертвий, і засмутився дуже: ніколи ж бо не хотів бути чудотво-
рцем, — і заборонив чоловікові тому розповідати будь-кому, що 
сталося, аж до кончини його.

Якось спитали брати цього богонатхненного отця, кажучи: 
«Якщо впаде брат у гріх, чи досить йому одного року на пока-
яння?». Відповів старець: «Суворе це слово». Сказали брати: «Чи 
шість місяців годиться каятися тому, хто згрішив?». Відповів 
старець: «Забагато». Знову мовили брати: «То сорок днів на по-

1 Його пам’ять вшановуємо 6 (19) липня.
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каяння йому треба?». Знову відповів старець: «Забагато». Після 
того мовив: «Вірю в милосердя Чоловіколюбця, що, коли пока-
ється чоловік усією душею, за три дні прийме Бог його покаян-
ня». Знову брат один спитав старця, кажучи: «Що мені робити, 
отче, якщо я впав у гріх?». Відповів старець: «Встань, дитино, 
і спасешся!». Сказав брат: «Але після вставання знову я впав». 
Мовив старець: «Знову встань». Сказав брат: «То доки буде моє 
падання і вставання?». Відповів старець: «Поки кінець тебе не 
наздожене й не застане тебе чи в добрі, чи у злі. Тому завжди 
належить перебувати у вставанні, щоб у ньому кончина 
тебе застала».

У цього преподобного отця був учень Аполос. До нього через 
ворожі підступи, при інших спокусах і похотях, прийшло і ба-
жання священничого сану. I являлися йому в сонних видіннях 
біси в образах святителів, що рукопокладали його на єпископа. 
Збудившись зо сну, він просив старця, щоб звелів йому іти в 
град до архиєрея, щоб прийняти єрейське свячення. Старець 
же заборонив йому і навчав, настановляючи, не шукати сану, 
вищого від своєї гідності. Учень же, втомившись від багатьох 
повчань і настанов старцевих, таємно втік від нього й пішов до 
Олександрії до своїх родичів по крові, щоб з їхньою допомогою 
отримати пресвітерський сан. Коли йшов дорогою, вийшов йому 
назустріч біс, явився в образі чоловіка, зростом високого, що був 
цілком нагий, чорний з лиця, так що Аполос його вигляду збри-
дився. Мав залізні кігті і звірячу подобу виказував, із великим 
ротом, груди мав жіночі, і природою виглядав на обидві статі, 
і дуже був смердючий. Таке велике безстидство перед очима 
його показував, що не можна описати. Він впав на шию Апо-
лосу, і обіймав його, і цілував. Аполос же загородився хресним 
знаменням і вирвався з його рук. Той же сказав до нього: «Чого 
втікаєш від мене? Знай, що ти мій і любий мені, бо виконуєш 
мої бажання. Тому я прийшов до тебе, щоб іти з тобою, допоки 
не закінчу всі бажання твої». Аполос же не міг стерпіти його 
смороду й безсоромності, звів очі до неба і зі всіх сил крикнув, 
кажучи: «Боже, задля молитов отця мого Сисоя, поможи мені й 
визволи мене від біди цієї!». I зразу біс від нього відступив трохи, 
та перетворився на жінку гарну, і сказав йому: «Вельми заспокоїв 
ти мене в серці твоєму помислами своїми. Візьми й наситися 
бажанням своїм», і додав: «Я хотів тебе вчинити попом і єпи-
скопом, але молитви Сисоя, лакомого старця, відженуть мене 
від тебе». Те мовивши, біс став невидимим. Аполос же, страхом 
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великим охоплений, повернувся до старця і припав до ніг його, 
розповів йому, що сталося, і прощення просив. Розповідав же 
і братам, що від зваби ворожої постраждав і як йому молитви 
преподобного отця Сисоя допомогли.

Справді-бо сильна була його молитва на проганяння бісів, бо 
й від іншого учня свого, на ім’я Авраам, духа нечистого, що тіло 
мучив, відігнав. I всі духи спокус втікали від нього, не сміючи 
наблизитися до хороброго й нездоланного воїна Христового.

Прожив же преподобний Сисой у пустелі літ 60 і наблизився 
до кончини своєї. Коли ж мав переставитися, заясніло лице його, 
наче світло, і мовив до монахів, що сиділи в нього: «Подивіться, 
авва Антоній прийшов!». I трохи помолившись, знову мовив: 
«Подивіться, і лик пророків прийшов!». Відтак просвітився більше 
і мовив: «Подивіться, лик апостолів прийшов». I подвійно лице 
його просвітліло, і розмовляв з невидимими. Просили ж його 
брати, кажучи: «Скажи нам, отче, з ким розмовляєш». I сказав їм: 
«Ось ангели прийшли взяти мене, і прошу їх, щоб залишили мене 
трохи покаятися». I сказали йому брати: «Не треба тобі, отче, 
каятися». Відповів старець: «Справді, не знаю себе, чи хоч 
початків свого покаяння я торкнувся». Усі ж брати знали, 
що він досконалий. I знову більше просвітлів, і стало лице його, 
як сонце, і злякалися всі. I сказав до них старець: «Ось Господь 
приходить, подивіться всі!». Те мовивши, преподобний зразу 
передав дух свій Господеві. Сталося це 429 року.







ДУХОВНІ НАСТАНОВИ–6

ВДОВИ, ПОСВЯЧЕНІ БОГОВІ (1 Тим. 5)

У посланні до Тимотея ап. Павло ставить умови для жінок, 
які досягли 60-річного віку та бажають цілком посвятити себе 
Богові і служити Йому молитвою. Оскільки багато жінок не від-
повідають вимогам, установленим Святим Письмом, а все ж від-
чувають, що мають дар молитви, то нехай, по можливості, решту 
свого життя присвятять Богові як каянниці. Хай дбають про 
спасіння безсмертних душ своїх дітей або інших людей, яких Бог 
покладе їм на серце. Їм корисно було б найперше приєднати-
ся до молитовних сторож і щодня з 20:00 до 21:00 молитися 
Святу годину, а кожного четвертого тижня щодня молитися одну 
годину своєї сторожі. Але ревні жінки, безперечно, будуть моли-
тися набагато більше. Нехай вони також дбають про поширення 
молитовних сторож1.

Молитовні сторожі забезпечують безперервну молитву 
(див. Лк. 18, 1), яка є найважливішим засобом місії та спасіння 
душ. Жінка, яка хоче присвятити себе служінню молитвою, по-
винна якомога більше відділитися від духа цього світу і від його 
згубної системи, яка найбільше маніпулює душею через телеба-
чення. У цьому питанні треба зробити радикальний крок, але не 
тільки тут. Прикладом для жінок-вдів хай буде вдова Анна, яка 
день і ніч служила Богові постом і молитвою (Лк. 2, 36 і наст.).

Нехай спочатку деякі жінки черпають натхнення для ревності, 
читаючи життєписи святих, Святе Письмо чи інші духовні книги. 
Однак не всі релігійні книги ведуть до практичного наслідування 
Христа і до акцентування уваги на основному — на молитві. За 
деякий час читання духовних книг потрібно звести до мінімуму, 
а найбільше часу присвячувати самій молитві.

Прийнявши заповіт з хреста, тобто прийнявши Ісусову Матір 
за свою матір, нехай кожна з цих жінок стане гідною дочкою 
своєї небесної Матері. Нехай духовно прийме Її до свого єства 
(по-грецьки eis ta idia), як учень під хрестом (Ів. 19, 25–27), і під 
Її захисним покровом стане до боротьби проти пекельного змія, 
який тягне душі до вічної погибелі.

1 див. IV том книги «Мученики та інші святі», Духовні настанови–12, ст. 338.



406

Молодші вдови та самотні жінки нехай сходяться в невеликих 
групах на молитву і підбадьорюють одна одну. Хай здобувають 
подальших борців для цієї духовної боротьби за спасіння без-
смертних душ. Нехай Кров нашого Господа і Спасителя, пролита 
на хресті за спасіння душ, не буде пролита даремно!

Прийми Ісусову Матір у своє єство і стань її ревною дочкою! 
Разом з Нею взивай до Бога за спасіння душ, разом з Нею з’єд-
нуйся з розп’ятим Ісусом, разом з Нею духовно входь до Христо-
вої смерті, в якій є перемога над гріхом і дияволом.

Вдови або самотні жінки, які посвятили себе Богу і молитві, 
хай приймуть на себе, як працю, місійне зобов’язання — при-
наймні п’ять годин молитви на день. Жінка може бути повністю 
посвячена Богові лише після 60-го року життя, якщо вико-
нає дані умови. Жінка, яка не відповідає всім умовам, складає 
обітницю на певний період — наприклад, рік присвячуватися 
апостоляту молитви та приносити пов’язані з цим жертви.

Особливо в часи переслідувань необхідна молитва. Багато 
людей стануть безкровними або навіть кривавими мучениками.

Посвячені Богові жінки хай зустрічаються раз на місяць (Фа-
тімська субота, новомісяччя), принаймні троє, і хай разом мо-
ляться та підбадьорюють одна одну свідоцтвами віри.

Прикладом витривалості в молитві є багато святих жінок, 
наприклад, св. Моніка. Вона багато років, часто цілими ночами, 
молилася за навернення свого сина. Моліться витривало і ви, а 
Бог дасть вам світло і силу для боротьби за спасіння душ. Основа 
місії — молитва! Усі святі стали святими через молитву. Тому 
почни і витривай! Тебе чекає вінець вічної слави, а врятовані 
душі цілу вічність будуть вдячні тобі за своє спасіння.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЮСТИН ФІЛОСОФ
ТА СПІВМУЧЕНИКИ

Батьківщиною Юстина 
було місто Флавія-Неаполіс1 
у Юдеї. Батьки послали його 
до Малої Азії вивчати філо-
софію. Спочатку він присвя-
тив себе філософії стоїків. 
Вони проповідували, що 
тільки чеснота є найвищим 
благом, вчили погорджува-
ти світом, але водночас вели 
до гордості. Ця філософія не 
задовольнила Юстина, тому 
він став шукати іншої. Тож 
пішов до вчителя, який хотів 
познайомити його з вченням 
філософа Арістотеля. Але цей учитель був скнарою, який більше 
дбав про гроші, аніж про правду. Тому Юстин покинув його і 
приєднався до піфагорейців. Піфагор навчав, що світ є єдиним 
цілим, а що Бог є лише природною силою, яка все пронизує і упо-
рядковує. Юстину сподобалася ця система, але незабаром йому 
сказали, що якщо він не знає музики, астрономії та геометрії, 
то не зможе проникнути в глибини піфагорейської філософії.

Відкинутий Юстин пішов до філософської школи Платона. 
Платон, один із найвідоміших мудреців старого світу, навчав, що 
є один Бог, істота суто духовна, наймудріша, всемогутня і спра-
ведлива, і йому ми маємо бути подібними. Він вірив у винагороду 
і покарання після смерті та покірно визнавав, що людина зможе 
з певністю пізнати Бога лише тоді, коли Бог сам їй відкриється. 

1 Це місто було колись біблійним Сихемом, сьогодні — Наблус в Самарії.
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Це вчення Юстину сподобалося найбільше, бо сподівався знайти 
в ньому відповіді на найважливіші питання, які постійно триво-
жили його думку: Чим є моя душа? Що буде зі мною після смерті?

Щоб швидше зростати в мудрості, Юстин шукав самотності. 
Одного дня він зустрів благочестивого старця, який навчив його, 
що певну істину він знайде тільки в Божому Одкровенні і повчив 
його: «Передусім молися палко до Бога, щоб відкрив тобі 
брами світла, бо ці речі не можна збагнути самим лише 
розумом. Їх може пізнати тільки той, кому Бог дасть свою 
ласку». Так Юстин познайомився зі Святим Письмом і христия-
нами, пізнав повну істину, охрестився і запалав бажанням приве-
сти інших до Христа. Тому він їздив у далекі подорожі, щоб через 
наукові розмови привести вчених поган до християнства. Одну 
таку розмову з євреєм Трифоном він залишив нам у письмовій 
формі. Це одна з найкращих пам’яток християнської давнини.

Юстин найбільш прославився двома «Апологіями», які він 
написав на захист християн від поганських наклепів і надіслав 
їх римським імператорам. Першу «Апологію» послав імператору 
Антоніну Пію. В результаті цієї «Апології» імператор заборонив 
подальші переслідування на християн.

Коли римський префект Урбікус незаконно вбив трьох невин-
них християн, Юстин написав і передав імператору та сенату 
свою другу «Апологію». У цьому творі він знову доводить, що 
християн за правду та чеснотливість невинно обмовляють і пере-
слідують. На нахабне запитання поган, чому християни самі не 
вбивають себе, щоб швидше попасти до свого Бога, і чому Бог не 
захищає їх від гнобителів, він відповідає, що християни терплячі, 
витривалі в доброму і прагнуть безсмертних благ. У цьому творі 
Юстин висловлює припущення, що й сам буде переслідуваний 
за віру, каже-бо: «І я не очікую нічого іншого, лиш те, що й проти 
мене готується змова (неприятелем Кресцентом)... Але нічого не 
бажаю, лиш терпіти за Ісуса Христа». Його припущення незаба-
ром справдилося. Вищезгаданий Кресцент, поганський мудрець 
з вульгарною мораллю, якого Юстин у вчених суперечках кілька 
разів переміг і заганьбив, помстився йому. Він доніс на нього 
та на інших п’ятьох мужів: Харитона, Евелпіста, Єракса, Пеона 
і Ліберіана, а з ними і жону Харитину, сказавши, що вони хри-
стияни. Опісля домігся, щоб їх схопили і поставили перед судом.

В Римі привели їх до Юнія Рустика, римського префекта, і 
він мовив до Юстина: «Підкорися богам і царському велінню, щоб 
не бути засудженим». Юстин же відповів йому: «Ніхто не може 
бути засуджений, хто заповіді Господні слухає». Спитав префект: 
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«Якого ти учення?». Відповів Юстин: «Всілякі учення світські 
я намагався вивчити і у всіляких науках вправний був. Але 
потім до істинного християнського учення приєднався, 
хоч це і не подобається тим, що в неправедному мудруван-
ні блукають». Тоді Рустик сказав: «Чи ти, окаянче, те учення 
любиш, що суперечить нашому розумінню?». Відповів Юстин: 
«Так, люблю, бо дотримуюся праведних догм християнських». 
Префект сказав: «Яка ж та догма?». Юстин мовив: «Правдива 
догма, якої християни з благочестям дотримуються: зна-
ємо лиш єдиного Бога, Господа і Творця всього видимого і 
невидимого, і визнаємо Господа Ісуса Христа, Сина Божо-
го, про Якого колись пророки провістили, що має прийти 
судити людський рід. Він — наше спасіння». Сказав Рустик: 
«Отже, ти християнин?». Юстин же відповів: «Так, християнин». 
Тоді префект сказав до Харитона: «Невже і ти християнин?». 
Відповів Харитон: «І я християнин, з Божої помочі». Після цього 
спитав Рустик блаженну жону Харитину, чи й вона Христової 
віри. Сповістила і вона йому, що є християнкою. Тоді Рустик 
сказав до Евелпіста: «А ти хто?». Він же відповів: «Царський 
раб, проте християнин, від самого Христа свободою обдарова-
ний, і Його благодаттю маю ту ж надію, що й ті, яких бачиш, 
і з ними об’єднаний вірою». Після того префект спитав Єракса, 
чи й він християнин. Той же відповів: «Справді, і я християнин, 
того ж Бога шаную і поклоняюся Йому». Далі питав префект: 
«Чи це Юстин вас зробив християнами?». Відповів Єракс: «Я 
був і буду християнином». Стояв ж там і св. Пеон, що сказав: «І 
я християнин». І сказав префект: «Хто тебе християнства на-
вчив?». Відповів він: «Від батьків я прийняв це добре ісповідання». 
Тоді мовив Евелпіст: «І я від батьків своїх християнином бути 
наставлений, проте, Юстинових слів послухавши, більше зміцнів 
у християнській вірі». Префект же спитав: «Де батьки твої?». Від-
повів Евелпіст: «У Каппадокії». Тож спитав префект і Єракса: «А 
в якій країні твої батьки?». Йому ж відповів Єракс: «Справжнім 
батьком нашим є Христос, а мати — віра, якою в Нього вірує-
мо. Земні ж батьки мої переставилися, я ж, з Іконії Фригійської 
ідучи, сюди прибув». Тоді спитав префект Ліберіана, чи є христи-
янином і чи богів їхніх шанує. Мовив Ліберіан: «І я християнин, 
поклоняюся єдиному істинному Богові, ваших же богів зневажаю».

Опісля знову префект звернувся до Юстина, кажучи: «Скажи, 
ти, що красномовцем називаєшся і думаєш, що істинного вчення 
дотримуєшся: якщо від голови по цілому тілі зранений будеш, 
чи сподіваєшся, що через те маєш зійти на небо?». Відповів Юс-
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тин: «Сподіваюся, що і я ту ж саму винагороду у Господа Ісуса 
Христа буду мати, що приготована для тих, які Його вчення 
дотримуються. І за це визнання Ісуса Христа перетерплю муки, 
про які говориш. І хоч цілий світ промине, знаю, що для всіх, які 
благочесно прожили і за Бога свого постраждали, збережена 
Божа благодать». Тоді префект Рустик запитав: «То що, дума-
єш на небо зійти і якусь винагороду від Бога свого прийняти?». 
Відповів Юстин: «Не думаю, але точно знаю і без сумніву на те 
сподіваюся». Далі Рустик сказав: «Тепер перейдімо до того, що 
перед нами: об’єднайтеся і всі разом богам принесіть жертву». 
На це Юстин відповів: «Ніхто, що добрий розум має, не захоче 
істинного благочестя позбутися, і у блуд та беззаконня впасти». 
Префект сказав: «Якщо наказам нашим не підкоритеся, муки 
без всілякого жалю терпітимете». Юстин же мовив: «Справді 
бажаємо заради Господа нашого Ісуса Христа муки пере-
терпіти і спастися, бо це забезпечить нам спасення і від-
вагу на Страшному Його Суді, перед Ним же цілий світ за 
Божим велінням стане». Так й інші всі святі мученики сказали, 
додаючи й таке: «Роби швидко, що хочеш, бо ми християни, а ідо-
лам жертви не принесемо». Це чувши, префект виголосив такий 
вирок: «Тих, що не хочуть богам принести жертви і царському 
велінню підкоритися, палицями бийте і на смертну кару відве-
діть. Зітніть їм голови так, як римські закони наказують». І так 
святих мучеників, які прославили Бога, на місце страти вивели і, 
прийнявши багато ран, сокирами були стяті. Так у визнанні Спа-
сителя вони закінчили своє страждання. Тоді хтось з вірних таєм-
но взяв їхні чесні тіла і з пошаною поховав. Це сталося 166 року.

Твори св. Юстина є цінним доказом того, що вчення Церкви 
Христової досі те саме, що й проповідувалося в післяапостоль-
ський період у першій половині ІІ століття після Р. Х. Проти 
єресей реформаторів XVI століття, які заперечували вчення про 
Пресвяту Євхаристію, свідчить св. Юстин, що християни його 
часу вірили в переісточення, тобто в перемінення сутності хліба 
і вина в Тіло і Кров Господа у Тайні Євхаристії. Він каже: «Ми 
приймаємо цю їжу і цей напій не як звичайні, але як Ісус 
Христос, наш Спаситель, Словом Божим воплотився і при-
йняв тіло та кров для нашого спасіння, так і ця їжа, — як 
нас вчать, — освячена через молитву Його слова, і якою, 
після перемінення, живиться наше тіло і кров, є Тілом і 
Кров’ю воплоченого Божого Сина» («Апологія» І, глава 66).
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КВІРІН1, ЄПИСКОП СЕСІЙСЬКИЙ

За імператора Галерія (306–311) Квірін був єпископом Сесії2. 
Правитель Максим наказав шукати Квіріна. Той же таємно поки-
нув місто, але переслідувачі наздогнали його, схопили і привели 
до правителя. Коли його запитали, чому він втік з міста, той 
відповів: «Я покинув місто, бо наш Господь Ісус Христос сказав: 
“Якщо вас переслідують в одному місті, втікайте до іншого”». 
Максим сказав: «Отож бачиш, що всюди тебе настигнуть закони 
і що Той, кого ти називаєш Богом, не врятує тебе». Квірін сказав: 
«Помиляєшся. Бог всюди є з нами. Він був зі мною, коли мене схо-
пили, Він є зі мною і тут». Максим сказав: «Ти пустомовствуєш, 
щоб виграти час і допомогти собі язиком вибратися з біди. За дов-
гий час свого життя ти навчився різних байок, але тепер послу-
хай наказ імператора: Візьми кадило і принеси жертву богам! 
Якщо цього не зробиш, чекає тебе болісна кара, і навіть страшна 
смерть». Квірін твердо заявив: «Я ніколи не принесу жертви 
богам. Те, чим ти мені погрожуєш, я вважаю честю. Смерті, 
якою мене лякаєш, не боюся». Максим сказав: «Твоє безумство 
тебе вб’є». І наказав Квіріна безжально бити палицями. Під час 
катування казав йому: «Зрозумій! Якщо б ти приніс жертву, я 
зробив би тебе жрецем бога Юпітера». Відповів же Квірін: «Я 
священник і хочу пожертвувати своє життя правдивому Богу».

Тоді Квіріна спутали оковами і потягли до Сабарії3, що в 
Паннонії, та привели до правителя Аманція. Він саме перебув 
в театрі, і, прочитавши листа Максима, запитав Квіріна: «Чи 
правда все, що про тебе написано в листі?». Відповів Квірін: «Я 
визнав свою віру і ніщо у світі не примусить мене її зрадити». 
Мовив правитель: «Мені шкода твоєї глибокої старості, не хочу 
видавати тебе на смерть. Тож прислухайся до моєї розумної 
поради, принеси жертву богам і можеш піти з миром!». Квірін 
відказав: «Твої слова є приманливі і могли би звабити юнака, 
що прагне земного життя. Але я прагну вічного щастя, і радо 
віддам життя за Христа». Тоді його засудили до смерті через 
утоплення. Повісили йому на шию великий камінь і кинули в 
річку Гансі. Сталося це 309 року.

(Зображення цього святого див. на ст. 473)

1 Його пам’ять вшановуємо 4 (17) червня.
2 Сучасне місто Сисак в центральній частині Хорватії, розташоване 
біля гирла рік Купи і Сави.

3 Інша назва — Каменець, сучасне місто Сомбатгей в Угорщині.
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СВЯТИЙ НИКИФОР ІСПОВІДНИК,
ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ

Великий борець за правовір’я, св. Ни-
кифор, народився в Константинополі у бла-
гочестивих і богобоязливих батьків — Тео-
дора і Євдокії. Батько його ісповідницького 
вінця сподобився, рани і вигнання прийняв 
за честь святих ікон.

Спершу Никифор вивчав філософію. 
Коли змужнів, зарахували його між цар-
ських радників за царювання Лева IV Ісав-
ра (717–741), сина Константина V Копроні-
ма. І зберігав правовір’я посеред зловірних, 
іконам святим поклонявся й інших до того 
богомудрими приводив переконуваннями. 
Коли ж після смерті Лева Ісавра був VII Все-
ленський Собор святих отців у Нікеї проти 
іконоборчої єресі за царювання Константи-
на VІ (741–775), Левового сина, і матері його 
Ірини, тоді блаженний Никифор, будучи у 
світському чині, багато помагав святим от-

цям як премудрий і в Божественному Письмі вельми досвідчений 
і як великих чеснот муж. Тому на Соборі довірено йому було 
царську волю представляти і слова царські виголошувати. І ви-
явився ще перед архиєрейством своїм ісповідником й учителем 
правовір’я, що єретиків перемагав і осоромлював. І святі отці ті 
хвалили і благословляли його.

Після Собору того ще декілька років Никифор прожив у чині 
і честі світській, будучи царським радником. Тоді зрозумів, що 
не є корисним для душі його працювати для світу, сповненого 
суєти і галасу. Бачивши, що починаються в палатах між сином 
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і матір’ю непорозуміння, залишив свій чесний сан і, всю славу 
суєтну зневаживши, вийшов із града й на одному осібному без-
мовному місці при Босфорі Тракійському оселився. Там почав 
для одного Бога на самоті працювати в молитвах і пості, дбаючи 
про спасення своє. Через якийсь час збудував церкву і ченців 
зібрав, влаштувавши монастир. Сам же, хоч іще не був в черне-
чому чині, по-чернечому трудився, випробовуючи себе, чи може 
здійснити подвиг суворого чернечого життя.

І пожив так досить років, аж до царювання Никифорового. 
Коли святіший патріарх Константинопольський Тарасій до Го-
спода відійшов, вибрали на патріаршество цього блаженного Ни-
кифора, хоч і мирянина образом, але життям досконалого ченця. 
Прийняв він спершу чин чернечий, тоді священничий, потім, 
хоч і не хотів, та переконаний царем Никифором, на престол 
патріарший у сам пресвітлий день святої Пасхи був возведений. 
Там прикрашав святу Церкву словом учительним і життям до-
бродійним, виправляючи розбещених й утверджуючи правед-
них, єретиків же, наче вовків, виганяючи зі словесного стада.

У ті роки війна була Візантії з болгарами. І вийшов цар Ни-
кифор на війну і був убитий. Після нього возсів на престол син 
його Ставракій, але й він, лише два місяці поцарювавши, помер. 
Після Ставракія прийняв царство благочестивий муж Миха-
їл, прозваний Рангаве. Але його через два роки вигнав Лев Ві-
рменин (813–820), викравши скіпетр грецького царства. Перед 
коронацією його на царство святіший Никифор послав деяких 
єпископів до хижака того з книгою правовірної віри, просячи, 
щоб, за звичаєм попередніх благочестивих царів, підписав ру-
кою своєю, що неодмінно дотримуватиметься догм віри святої, 
у тій книзі записаних. Лукавий же цар, лицемірячи, показував 
себе на словах відданим благочестю й обіцяв підписати книгу, 
але не перед коронацією. Обіцянку свою цар так і не виконав, 
та не тільки це — через деякий час почав відкрито виступати 
проти святих ікон, а тих, що поклонялися їм — правовірних 
християн, — почав переслідувати.

Тоді святіший патріарх Никифор порадився з найвидатніши-
ми архиєреями та після служби й підбадьорювання правовірного 
люду накинув на плечі свої омофор і з єпископами й ігуменами, 
що при ньому були, та зі всім кліром у царські палати пішов. І 
йшло за ним багато людей. Коли дійшли вони до воріт палацу, 
затримали всіх, лише одного патріарха впустили, і не віддав йому 
цар звичних почестей. Звичай-бо був у царів грецьких приймати 
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благословення від патріарха і цілувати правицю один одного на 
знак духовної любові. Злочестивий же цар Лев Вірменин грізно 
поглянув на патріарха, коли той входив, і благословення його не 
попросив. Проте сісти йому наказав і почав говорити з гнівом, 
що той підбурює народ до розколу та сіє незгоду. Ще звинуватив 
правовірних у тому, що вони роблять образи, малюють ікони і 
честь, яка належить самому Богові, віддають зробленим і нама-
льованим образам та іконам, бо сказав Мойсеєві Бог: «Не роби 
собі кумира, ані всілякої подоби до того, що на небі, вгорі, і на 
землі, внизу, і що у водах і під землею, не поклоняйся їм, ані не 
служи їм».

Відповів на це святіший патріарх: «Чи ти не знаєш, чому 
ізраїльтянам, які з Єгипту вийшли, заповідалося від Бога, аби 
не творили собі кумирів і всілякої подоби? Бо, коли ізраїльтяни 
жили в Єгипті, то звикли до нечестя і багатобожжя ідолопо-
клонницького з єгиптянами, які й людей нечестивих, які давно 
померли, мали собі за богів, і птахів небесних, і звірів земних, і 
гадів, і риб, і потвор усіляких, і робили їхні подоби і, наче справж-
ньому Богові, їм поклонялися. Тому хотів Бог в ізраїльтян, які 
ідолопоклонництва в Єгипті навчилися, звичаї ідолопоклонницькі 
викоренити — і дав ту заповідь про нетворення кумирів, ані 
всілякої подоби. Та не заборонив творити їм достойні образи й 
ікони, які є не на приниження, а на примноження честі Божої. 
Бо чи не за Божим велінням влаштував Мойсей скинію і Ковчег 
Завіту, окований зі всіх боків золотом, у ньому ж зберігалися 
скрижалі, й Аронова палиця, і манна? Також і херувимів золотих 
чи не Бог велів зробити і поставити над кивотом у скинії? Ще 
і на запонах, дверях та завісах скинії чи не було вишито подоби 
лиць херувимських? Чи всі ізраїльтяни не шанували їх як бо-
жественних? І перед усім тим поклонялися ізраїльтяни Богові 
та приносили жертви. І коли кланялися і жертви приносили 
перед скинією, кивотом і херувимами, то не скинії, ані кивоту, 
ані не херувимам поклонялися, але самому Богові, що живе на 
небесах. Скинію, кивот і зображення херувимів шанували як 
речі божественні, а не як Божество. Так само й ми нині чинимо, 
поклоняючись святим іконам і свічки перед ними запалюючи. Не 
дошці й фарбам поклоняємося і лампади їм світимо, але самому 
Христу, на іконі зображеному, втіленому Богові. І не Божество 
Христове на іконі малюємо, яке невидиме й неосяжне, а тому і 
неописанне, але людськість Христа, яку очі людські колись ба-
чили й руки осягали. Ікону Христову і не називаємо Богом, але 
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зображенням Христа Бога. Йому ж, Богу, перед Його святою 
іконою поклоняємося, а ікону Христову шануємо як річ боже-
ственну, але не обожнюємо її. Подібно ж й ікону Богородичну та 
інших святих, в яких же сам Бог шанується.

Але і у Старому Завіті велів Бог Мойсеєві змія мідного зробити 
і піднести в пустелі, щоб приходили і дивилися на нього люди, 
яких покусали змії. І чи не був той мідний змій чудотворним 
образом, що зцілював чудесно тих, кого живі змії кусали? Мав 
же той змій цілющу силу не від себе, а від Того, чиїм прообразом 
був. Прообразом був Христа, Спасителя нашого, що на дерево 
хресне мав бути вознесений, за словом пізнішим самого Христа, 
який у Євангелії мовив: “Як же підніс Мойсей змія у пустині, так 
годиться піднестися і Сину людському”. Ісус, наш Спаситель, 
був повішений на хресному дереві, на ньому страждав і помер. 
Але він помер не один. З ним був розіп’ятий наш старий чоловік 
(Рим. 6, 3–6), тобто корінь зла в нас, первородний гріх. Це насіння 
пекельного змія, первородний гріх, який увійшов у нашу людську 
природу через прабатьків Адама та Єву, був переможений на 
хресті. Ісус переміг диявола і його насіння в нас. В Христі є аб-
солютна перемога, тільки в Ньому! Вірою ми маємо входити 
до тієї єдності з розп’ятим Христом (Гал. 2, 20). Тоді діє сила 
Христового хреста і Його смерті. Хрест є знаком спасіння, на 
ньому разом з Христом був розп’ятий наш старий чоловік, що 
мав у собі духовну отруту змія-диявола. Хто з вірою дивиться 
на Христовий хрест, буде спасенний! Образ переможеного змія 
в пустелі є образом перемоги Христа над дияволом і його насін-
ням в нас!

Коли в Старому Завіті змій мідний чудотворний був, то що 
дивного, що й нині святі ікони бувають чудотворними? І як же 
змій той не собою, але силою Того, кого проображав, такі чуда 
робив, так і святі ікони силою тих, що на них зображені, бу-
вають чудотворними. Ще ж згадаймо і церкву Соломонову: чи 
мав Бог Соломонові за гріх те, що в храмі зробив інших, окрім 
тих, що Мойсей зробив, більших херувимів золотих і їх подоби 
зобразив на стінах, колонах і дверях, і ще й зробив море мідне 
на дванадцятьох волах витесаних? Не тільки не мав за гріх те 
Соломонові Бог, але поблагословив те діло, коли сам відвідав храм 
і те, що в ньому, написано-бо: “Сповнила хмара Господньої слави 
храм, і не могли єреї служити перед тією хмарою”(1 Цар. 8, 11).

Тому закон, про який ти, царю, спершу згадав, Мойсеєві да-
ний, про нетворення всіляких подоб, забороняє лише язичницьке 
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ідолопоклонництво а не наше благочесне вшанування святих 
християнських ікон. Якби Бог першою своєю заповіддю забороняв 
всі зображення: нечестиві і достойні, то сам би собі суперечив. 
Бо звелів Мойсеєві вже після того, як дав йому першу й інші 
заповіді, зробити скинію і те, що в ній, ще ж і змія піднести мі-
дяного. Але так говорити не годиться, бо не перечить Бог сам 
собі, і як же вірний у всіх словах своїх, так і гідний шани у всіх 
ділах своїх. Не творити кумирів язичницьких — те заповідав 
словом, зображати ж у церковному прикрашанні і для слави 
Божої ікони святі — цього навчив ділом, і сам на те наставив 
Мойсея, звелівши зобразити подоби херувимів».

Так мовив св. Никифор-ісповідник цареві Леву Вірменину, 
намагаючись його переконати, а в нутрі готуючись до смерті му-
ченицької. Жорстокого серцем царя переконати не вдалося, але 
він не стратив Никифора. Через деякий час цар вигнав святого з 
патріаршого престолу та відіслав його, вже хворого, у монастир 
в Хрисополі, де він перебував дев’ять років. Потім його відпра-
вили на острів Проконніс в монастир святого мученика Теодора, 
де він прожив ще тринадцять років у нужді та хворобах, поки 
828 року не пішов на вічний спочинок до Господа.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЛУКИЛІАН І СПІВМУЧЕНИКИ1

Святий мученик Лукиліан жив у часи Авреліана (270–275), 
римського царя. Навернувся до Христа вже похилий літами. 
Спершу перебував у поганському нечестивому багатобожжі та 
жерцем ідольським був. Мав мешкання недалеко від Нікомидій-
ського града і служив при жертовниках нечистим богам. Згодом 
же благодаттю Христа, нашого Бога, який не хоче загибелі душ 
людських, але всіх спасти бажає, був і Лукиліан просвітлений 
Божою правдою. Побачивши звабу бісівську і блуд еллінський, 
прийшов у пізнання істини, повірив у єдиного істинного Бога, 
Господа нашого Ісуса Христа, і відкинув ідолів, зневаживши їх. 
І відновилася у старості, як орлові, юність його: відродився свя-
тим хрещенням і всією думкою й душею приєднався до любови 
Христової. Виявляв же й іншим еллінам суєту і згубу нечестя 

1 Його пам’ять вшановуємо 3 (16) червня.
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їхнього. І наставляв на спасення, ученням своїм приводячи до 
Христа, і був для багатьох прикладом навернення до Бога.

Юдеї ж, які там жили, бачили таке навернення Лукиліана з 
ідолопоклонства у християнську віру, і те, що багато хто за при-
кладом і вченням його покидає ідолослужіння, приєднується до 
християн і хрещення святе приймає. Тому сповнилися гніву й 
ненависті. Із заздрості склали наклеп на нього та передали на 
суд нечестивих. І поставили раба Христового на допит перед 
комитом Сильваном, що був тоді в Нікомидії. Довго ж примушу-
вав комит старця, аби відрікся Христа і знову до ідолослужіння 
повернувся. Той же ніяк не корився. Через те на гнів зрушився 
комит, звелів всіляко мучити його, зламати йому щелепу, па-
лицею без жалю бити і стрімголов повісити. Тоді, після довгого 
й лютого катування, до темниці вкинути. І зустрівся Лукиліан 
у темниці з чотирма юнаками, які теж за віру Христову були 
туди вкинені, звалися ж Клавдій, Іпатій, Павло і Діонісій. І зра-
дівши, розмовляв з ними про Христа Бога й укріплював їх до 
мученицького подвигу, щоб не боялися тимчасових мук задля 
вічної винагороди в небі, щоб не лякалися смерті задля май-
бутнього життя, ані щоб не шкодували цвіту юності своєї ради 
Христа, Який готує їм нестаріюче блаженство у своєму Царстві. 
Молилися всі разом вдень і вночі до Бога й тішили себе надією 
Христовою. Після багатьох днів знову Лукиліана, вже разом з 
юнаками, мучили і в піч вогненну кинули. Всемогутній же Бог 
виявив над ними чудесну свою милість, як же колись над трьома 
єврейськими юнаками, що у вавилонській печі були: вогонь-бо в 
холод перемінився і полум’я на росу, ще ж і дощ великий звер-
ху пролився та піч до решти погасив. І вийшли св. Лукиліан та 
юнаки неушкодженими. Та погани, осліплені невірством і злістю, 
таке преславне чудо Боже зараховували не Божій силі, але чарам. 
Засудив тому неправедний суддя святих мучеників на смерть і 
відіслав їх до Візантії, щоб там кару прийняли.

Коли вони досягли Візантії, святих чотирьох юнаків — Клав-
дія, Іпатія, Павла та Діонісія — мечем було потято, а св. Луки-
ліана на хресті повісили й по цілому тілі цвяхами прибили. Так 
він передав свій дух Богові.
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЛУКІАН

Лукіан був від народження рим-
лянином, з шляхетного роду, та ще 
шляхетнішим став через відроджен-
ня у святому хрещенні, став-бо уси-
новленим вічному Цареві. Був же у 
премудрості вправний, грецьку і рим-
ську мови знав, мудрішим же став 
у премудрості Божій. Тоді, з Божої 
волі, прийшов у Рим св. Діонісій Аре-
опагіт, бажаючи відвідати ув’язнених 
апостолів Петра і Павла, але вже се-
ред живих їх не застав. Святий же 
Климент, який у той час був папою, 
ласкаво прийняв Діонісія і невдовзі 
запропонував йому, як досвідченому 

Божому мужу, відправитися на місію до Галлії. Діонісій на це 
всім серцем погодився, тож почав йому св. Климент шукати то-
варишів і збирати помічників та співслужителів в ділі проповіду-
вання Євангелія, які б сяяли апостольською ревністю і святістю 
життя. Між ними ж вибрав і цього св. Лукіана. Поставив його 
єпископом і до св. Діонісія послав, щоб був йому супутником і 
сподвижником у сміливому проповідуванні слова Божого, для 
інших же — отцем у Святому Дусі, учителем і наставником. Так 
св. Климент влаштував усе для місії і люб’язними словами утвер-
джував проповідників: «Ідіть, любі браття, ідіть, нездоланні 
Христові воїни, і як був Господь зі святими отцями — нашими 
апостолами, і з їхніми співподвижниками, так нехай буде і з 
вами». З цим благословенням вони всі разом пішли проповіду-
вати Христа спочатку по всій Італії.

Потім Маркел з кількома братами в Іспанію пішов, Сатур-
нин — в Галію, аби проповіддю Євангелія Христового всюди 
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поширювати і примножувати серед народів Церкву Божу, і аж 
до моря Британського дійшов. А Діонісій з Лукіаном та іншими 
дійшли до околиць Парижа, званого ще тоді Лютецією. Тут розді-
лилися, і Лукіан з пресвітером Максіаном та дияконом Юліаном 
пішли проповідувати Євангеліє до Бельгійської Галлії, звіщаючи 
ім’я Господнє, сили ворожі перемагаючи й Церкву Христову 
утверджуючи. Лукіан, повний благодаті Святого Духа, приводив 
людей до спасіння не тільки словом, але й прикладом добродій-
ного життя. До того ж Бог дарував йому владу чинити чуда і 
лікувати усілякі хвороби й недуги серед людей. А над бісами мав 
таку владу, що ті, одне лише веління його почувши, зразу втікали 
з людей, яких мучили. Вдень же і вночі ненастанно проповідував 
Христа, молився, чував і перебував в пості.

В той час нечестивий Доміціан (81–96) розіслав наказ, аби 
всі єпархи та воєначальники переконували християн до ідоло-
поклоніння і принесення жертв, а тих, що не коритимуться, щоб 
різними муками страчували. Послано тому гонителів Христового 
імені і у Галію — шукати воїнів Христових, а найбільше тих, що 
з Риму туди прийшли. Так, після благословенної місії, схопили 
Лукіана і його товаришів.

І стали мучителі допитувати святого: «Скажи нам твоє ім’я і 
походження». До них же воїн Христовий відповів: «Батьки мої 
назвали мене Лукієм. У святому ж хрещенні, яким я відродився 
для життя вічного в Христі, Лукіаном я перейменований. Родом 
же я римлянин, ним називатися в цілому світі почесно. Та я 
не хвалюся тим, що римлянином є, а тим, що є рабом Господа 
мого Ісуса Христа, що й ви очевидно можете в мені бачити. 
Нема-бо для мене іншого життя і слави, як лиш Господь 
мій Ісус Христос, і померти за Нього вважаю здобутком». 
Тоді кати сказали: «Це так, як ми казали: ти чародій і звабник 
тих, які тебе слухають. Найбільше ж гордий ти є, бо не пере-
стаєш говорити безсоромно, ані своєї старості не жалієш. Якщо 
ти римлянин, то чому нерозумно відступив від пошанування 
римських богів, яких же цар зі всім синклітом римським шанує, і 
яким поклоняється весь світ?». Відповів св. Лукіан: «Благодаттю 
Христа, в якого я хрестився і якого пізнав як істинного Бога, я 
не лише диявола й ідолів, але і всіх діл його відрікся. А те, що я 
говорю й проповідую про Христа Господа, ви ані чути, ані пам’я-
тати не хочете: осліпило вас невірство ваше, а також царя зі 
всім синклітом його. Від них же такий наказ приносите, аби ми, 
люди, творіння розумне, приносили жертву дияволам і схиляли-
ся перед бездушними ідолами, руками людськими створеними».
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Те чуючи і не бажаючи більше слухати зневаги своїх богів, 
царські посланці Латрин, Ярій і Кантор наклали на святого руки, 
зв’язали і передали воїнам. Ті ж, простягнувши мученика, гру-
бими бичами били його довго й немилосердно. Христовий же 
воїн у муках тих ані болем не був переможений, ані погроз не 
страхався — міцний був у вірі Христовій. Знеможене старістю 
і зранене тіло укріплював бадьорістю духа настільки, що лицем 
залишався незмінний і не переставав Христове ім’я гучним го-
лосом ісповідувати, кажучи: «Христа, Сина Божого, ніколи не 
перестану прославляти ні серцем, ні устами».

Тоді кати, ще більше розлючені, звеліли мученика святого ме-
чем убити. Один із воїнів витягнув меч, вдарив у шию святому 
і відтяв йому голову. Коли ж святе його тіло лежало бездушно і 
ще рухалося, бачили всі, і самі убивці, як світло велике з неба 
над ним засіяло, і було чути голос: «Радій, добрий рабе Лукіане, 
що за Мене кров свою пролити не злякався. Прийди і прийми ві-
нець, раніше тобі обіцяний, і зі святими на небі оселися, прийди 
й унаслідуй обитель вічної слави, з ангелами тобі приготовану». 
Цей голос був не для святого, який завжди пам’ятав про обіця-
ну винагороду від Бога, а для людей, що навколо стояли, щоб 
міцніше утвердилися у вірі в Господа нашого Ісуса Христа, яку 
довго св. Лукіан їм проповідував. Відбулося це на горі за містом 
Цезаромаг1. Те бачачи й чуючи, люди, котрі вірили і котрі не 
вірили, — всі страхом великим охоплені були. Одні-бо звідти 
втікали, інші дивувалися з радістю, бачили себе звільненими від 
сітей диявольських. Та оскільки важко було дивитися на блиск 
явленого світла, з місця того відходили. Мертве ж тіло святого, 
чудесно прийнявши від Бога силу живого руху, піднялося із землі 
і стало на ногах. Тоді св. Лукіан, взявши руками свою відтяту 
голову, пішов без перепон, ведений благодаттю Святого Духа, 
що жив у ньому, і з поміччю ангелів. Так, наче живий, твердими 
кроками йшов, несучи свою голову — так само, як і товариш 
його св. Діонісій у Парижі вчинив. Пройшов же шляху десь три 
поприща, ріку Тару по воді перейшов і досягнув місця, яке ви-
брав собі для поховання. Там, на землі лігши, з миром спочив у 
Господі. Таким чудом Бог прославив Свого вірного слугу.

1 Сучасне місто Бове на півночі Франції.
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СВЯТА КЛОТІЛЬДА БУРГУНДСЬКА

Народилася св. Клотільда близько 474 року в Ліоні, на тери-
торії сучасної Франції, як дочка короля Бургундії Гільперіка. Її 
батьки та два брати були вбиті дядьком Гундобадом, який за-
хопив владу в Бургундії. Він замкнув старшу сестру Клотільди 
в монастирі, а Клотільду тримав під наглядом у своєму дворі 
в Женеві. На відміну від Клотільди, він був затятим аріанцем, 
вона ж залишалася вірною істинній Христовій вірі, переданій 
їй батьками.

Згодом французький король Хлодвіг, тоді ще поганин, діз-
нався через своїх посланців про чеснотливу і мудру Клотіль-
ду і просив її руки. Клотільда спочатку боялась вийти заміж 
за поганина. Однак невдовзі в її душі зродилася надія, що з 
Божої ласки їй вдасться навернути Хлодвіга до християнської 
віри, тож врешті вона погодилася на шлюб. Здобувши довіру і 
любов свого чоловіка, молода королева намагалася навернути 
його до Христа і також ревно молилася за це. Часто вказувала 
йому, що поганські боги з дерева і металу не мають ні життя, ні 
сили. Однак він не мав сили зректися поганських поглядів. Кло-
тільда ж, заохочена єпископом Ремігієм1, терпляче пояснювала 
чоловіку основні істини християнства, розповідаючи, як Бог 
Своїм всемогутнім словом створив все з нічого і мудро керує 
усім світом. Розповідала і про те, як Бог послав на цю землю 
Свого Єдинородного Сина, який з безмежної любові до нас був 
розп’ятий задля нашого спасіння. Вона запитала, як би він по-
водився, якби хтось із його придворних, щоб врятувати йому 
життя і трон, зазнав жорстокої смерті від тортур — чи він би за 
це його не шанував?

У королівського подружжя народився син Інгомер, якого ко-
роль дозволив охрестити. Однак, коли дитина незабаром помер-
ла, розгніваний Хлодвіг помилково думав, що це сталося через 
хрещення. Але Клотільда знала, що її дитина є в небі, і спокійно 
сказала йому: «Дякую Всемогутньому Богу, Творцю всього, 
що визнав мене гідною і прийняв мою дитину в Царство 
Небесне. Серце моє не може сумувати, бо я знаю, що мій 
син, який помер у білих ризах хрещенської невинності, 
живе тепер перед Божим обличчям».

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 1 жовтня; див. книгу «Муче-
ники та інші святі», ІV том ст. 301.
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Після народження другого сина Хлодомира король спершу не 
хотів дозволити хрещення, але врешті погодився. Проте і цей 
син важко захворів. Мати возносила до Бога багато гарячих 
молитов за його порятунок — також і задля короля, навернення 
якого було б ще безнадійнішим у разі смерті дитини. Її молитви 
і жертви були почуті — її син одужав.

А Клотільда продовжувала молитися за чоловіка, несхитно 
довіряючи Христу. У 496 році король рипуарських франків по-
просив короля Хлодвіга про військову допомогу проти аламанів. 
Тоді Клотільда порадила йому просити перемоги у Бога, якому 
поклоняються християни. Під час кровопролитної битви при Тол-
біаку біля Кельна Хлодвіг намарно прикликав своїх богів Одіна та 
Донара — його армія відступила, і битва здавалася програна. У 
скруті він згадав пораду своєї дружини і почав голосно молитися: 
«Ісусе Христе, якому поклоняється Клотільда як Сину живого 
Бога, кажуть, що Ти даєш перемогу зневіреним, які надіються на 
Тебе. Намарно я взивав своїх богів, бачу, що вони безсильні. Тому 
взиваю до Тебе — якщо даси мені перемогу, прийму хрещення».

Тим часом Клотільда витривало молилася за навернення коро-
ля, і обоє були вислухані. Враз ситуація в бою змінилася — вождь 
аламанів загинув в бою, а його армія здалася Хлодвігу, який 
приєднав їхню землю до свого королівства.

На Різдво 496 року в Рейнському Соборі Богоматері він з ве-
ликою урочистістю прийняв хрещення від єпископа Ремігія після 
його слів: «Схили свою голову і спали те, чому ти поклонявся, 
і поклоняйся Тому, Ким ти погорджував». Того дня з королем 
охрестилося понад 3 000 франків. Того ж дня була охрещена і 
сестра короля Альбофельда, а його друга сестра-аріанка відре-
клася єресі і була прийнята до Католицької Церкви. Король, який 
вісім днів носив білу хрещеничу одежу, щедро обдарував багато 
храмів і монастирів.

Неможливо описати велику радість Клотільди, яка була без-
межно вдячна Богу за всі отримані ласки, а потім заохочувала 
свого чоловіка поширювати та зміцнювати віру серед франків. 
Відтоді Церква Христа безперешкодно і дуже швидко поширюва-
лася в народі. Завдяки Клотільді Хлодвіг заснував наймогутнішу 
на той час державу, яка водночас була християнською. Він помер 
у 511 році і був похований у паризькому соборі святих Петра і 
Павла, який побудував перед смертю.

Овдовівши, Клотільда скинула царські шати, відмовилася від 
усієї слави й розкошів світу та пішла до гробу св. Мартина в Тур, 
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щоб жити на самоті та в молитві. Побудувала там і монастир, де 
й перебувала. На її кошти були побудовані храми і монастирі в 
Руані, Осері, Кале і Анделі. Вона також уділяла щедрі милостині 
убогим і потребуючим людям.

Її подальше життя було затьмарене негідною поведінкою трьох 
її синів. Хлодомир, Хільдеберт і Хлотар розділили імперію і по-
чали воювати один проти одного. Хлодомир загинув у бороть-
бі з бургундським королем. До цього болю Клотільди додався 
наступний: її дочка, одружена з аріанським королем вестготів 
Амаларіхом, за свою віру була побита чоловіком аж до крові, від 
чого й померла 531 року. Також її два сини Хільдеберт і Хлотар 
не переставали примножувати біль матері, воюючи один проти 
одного. Клотільда всіма силами намагалася примирити і змінити 
своїх синів. Але коли побачила, що її зусилля марні, повністю 
віддалася волі Божій, померши для світу. Вона роздумувала про 
вічність, постила, чинила діла милосердя і ревно молилася. Так 
врешті випросила в Бога ласку, що сини перестали воювати 
і помирилися. Її онук Хлодоальд (син Хлодомира) згодом став 
святим монахом і священником.

За тридцять днів наперед, у молитві їй був відкритий день 
її смерті. Вона покликала своїх синів, востаннє настановила 
їх, попрощалася, прийняла Святі Тайни і з довірою та миром 
очікувала смерті. 3 червня 545 року вона відійшла до Господа. 
Її останніми словами була молитва з псалма: «До Тебе, Господи, 
возношу свою душу, на Тебе надіюся, щоб не осоромитись повіки».
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КОНКОРДІЙ

За правління імператорів Антоніна Пія (138–161) та Марка 
Аврелія (161–180) настільки велике гоніння піднялося на христи-
ян у Римі, що ані купити щось, ані продати комусь неможливо 
було, якщо не принесеш жертви богам. Тоді був у Римі муж один, 
Конкордій на ім’я, у благородному домі народжений. Батько його 
Гордіян називався і саном був пресвітер. Він, маючи цього сина, 
на ім’я Конкордій, настановив його всіляким ученням Святого 
Письма. А коли назрів час, в іподиякони поставив його Папа 
Римський Пій, який згодом мучений був за Христа.

Так блаженний Конкордій з батьком своїм щодня і щоночі 
молилися, вправлялися в пості і милостиню убогим подавали. 
Через деякий час Конкордій пішов до свого стрия по матері, 
св. Євтихія, що жив поблизу града Тривула, і перебував з ним 
в молитві й постах. Слава ж про них швидко розходилася серед 
усіх людей.

Почув же про них Торкват, комит Умбрії, який тоді перебував 
у граді Сполето1. Пославши, прикликав до себе св. Конкордія і 
спитав його: «Як називаєшся?». Той же відповів: «Я — христия-
нин». Сказав йому комит: «Про ім’я твоє питаю, а не про Христа 
твого». Святий Конкордій відповів: «Вже сказав тобі, що хри-
стиянин я і Христа ісповідую». Сказав комит: «Принеси жертву 
богам безсмертним і стань нашим другом. І я тебе за батька 
матиму, і сповіщу про те панові моєму правителю Антоніну, і 
проситиму, щоб зробив тебе жерцем богів». Святий Конкордій 
відповів: «Досить, що ти причасний богам своїм». Сказав йому 
комит: «Послухай мене і принеси жертву богам безсмертним». 
Святий Конкордій відповів: «Насамперед ти послухай мене 
і принеси жертву Господу Ісусу Христу, щоб уникнути 

1 Місто в центральній Італії.
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вічних мук. Якщо-бо цього не зробиш, ти й боги твої у віч-
ному вогні опинитеся». Тоді комит звелів його палицями бити 
і в громадську темницю вкинути.

Через деякий час звільнений він був з темниці, бо єпископ Ан-
тим був комитовим знайомим. Але потім Торкват знову призвав 
до себе блаженного Конкордія й запитував про те, що й раніше, 
а святий йому так само відповідав. Тоді розгнівався комит, на-
казав замкнути його в найгіршу темницю, на шию ж і на руки 
залізо накласти. І звелів, аби ніхто до нього не заходив, хотів-бо 
його заморити голодом. І почав блаженний Конкордій дякувати 
всесильному Богові й говорити: «Слава во вишніх Богові і на 
землі мир, серед людей благовоління!». І ось ангел Господній 
опівночі явився йому, кажучи: «Не бійся, але мужньо дерзай, бо 
я з тобою». Через три дні послав до нього комит опівночі двох 
зброєносців своїх, кажучи до них: «Ідіть скажіть в’язневі, щоб 
або приніс жертву богам нашим, або голову йому відітнемо». 
Прийшли до нього зброєносці з ідолом бога Дія і мовили: «Або 
принеси жертву богові Дію, або будеш обезголовлений». Блажен-
ний Конкордій, дякуючи Богові, сказав: «Слава Тобі, Господи, 
Ісусе Христе!», — і плюнув на Дія. Тоді один з воїнів оголеним 
мечем відтяв йому голову. І так в ісповіданні Господньому він 
віддав духа.

Після цього прийшло два клирики і ще кілька благочестивих 
мужів, взяли тіло його й поховали недалеко від града Сполето, 
де багато витікає вод. На місці ж, де поховали блаженного му-
ченика, Господь чинив багато чудес: сліпі прозрівали, немічні 
зцілювалися і поневолені злими духами визволялися.

ПРЕПОДОБНИЙ ЗОСИМА КІЛІКІЙСЬКИЙ

Преподобний Зосима жив у VI столітті. Походив з Кілікії в 
Малій Азії. З юності Бога полюбив і, світу відрікшися, на Си-
найську гору прийшов, і в чернечий одягнувся чин, і догоджав 
Богові добре. Однак бажав пустельного життя в цілковитому 
безмовствуванні, а тому пішов у краї Лівії і там оселився у пу-
стелі, на одному місці, названому Аммоніяк, і почав на самоті 
жити, одному Богові скоряючись. Коли ж одного разу проходив 
пустелею, зустрів його один старець, що там жив, назвав його 
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по імені і з Божого натхнення сказав Зосимі, щоб вертався на 
Синай, бо Бог благоволить йому бути пастирем церкви у граді, 
що зветься Єгипетський Вавилон1. Преподобний, те почувши, 
здивувався, однак послухав, помолився зі старцем і на Синай-
ську гору повернувся.

Коли ж перебував у монастирі своєму на Синаї, прийшов 
до нього один розбійник, просячи його й кажучи: «Змилуйся 
наді мною, авво, і в чернецтво мене прийми, щоб у безмовності 
плакав я над гріхами своїми. Багато вбивств я сподіяв — і хочу 
покинути всі погані діла свої, і каятися у всі дні життя мого». 
Преподобний же Зосима, повчивши, одягнув його в чернечий 
одяг і прийняв до монастиря. За деякий час сказав до нього: 
«Повір мені, дитино, що тут перебувати тобі неможливо, бо 
якщо довідається якийсь князь про тебе, візьме тебе, також і 
вороги твої убити тебе можуть. Послухай мене, я відведу тебе в 
далекий монастир». Взявши його, повів у киновію авви Доротея 
поблизу Гази і, там його залишивши, назад повернувся. 

Прожив же брат той у киновії дев’ять літ і, навчившись Псал-
тиря і весь чин чернечий засвоївши, повернувся знову до пре-
подобного Зосими, кажучи: «Змилосердися наді мною, отче, дай 
мені одяг мій світський, чернечий же від мене візьми». Препо-
добний, вжахнувшись, сказав йому: «Чому, дитино?». І сказав 
йому брат: «Ось дев’ять літ, як же сам знаєш, отче, перебував 
я в киновії, і, скільки міг, постив, і повстримно жив, з усілякою 
покорою, і мовчанням, і страхом Божим скоряючись всім. І споді-
ваюся на безконечну Божу доброту і невимовне Його милосердя, 
що безліч гріхів моїх простив мені. Проте завжди бачу дитину, 
що стоїть переді мною і каже: “Чому ти мене вбив?”. Це бачу не 
лише уві сні, а й наяву: і в церкві на відправі стоячи, і до Боже-
ственних Таїнств приступаючи, і на трапезі, коли з братами 
їм. І ні на одну годину не дає мені перепочити, куди йду, там 
перед собою бачу ту дитину, що каже мені одне це: “Чому мене 
вбив?”. Через те, отче, хочу піти туди, де розбій чинив, щоб 
мене взяли і віддали на суд, хай помру за дитину ту, бо через 
нерозум убив її».

Взявши від преподобного отця одяг світський й одягнувшись 
у нього, пішов у світ. Коли прийшов він до міста Діосполя2, взя-

1 Місто-фортеця у стародавньому Єгипті; сьогодні — район Каїра, який 
називається Коптський (Старий) Каїр.

2 Біблійне місто Лідда, сьогодні — місто Лод в Ізраїлі.
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ли його і наступного дня відтяли йому голову. І так відійшов до 
Бога, кров’ю своєю надолуживши зло, яке вчинив.

Преподобний же Зосима, маючи ненастанне бажання жити 
в пустельній безмовності і бути від людей цілком віддаленому, 
знову задумав залишити гору Синайську. Вставши й учня свого 
Івана взявши, пішов у пустелю Порфиром. Її проходячи, зустрів 
двох пустельників: один був з Галатії, на ім’я Павло, другий — із 
Мелитинського краю родом, на ім’я Теодор, із монастиря авви 
Євтимія Великого. Обидва мали одяг зі шкіри буйвола. Й осе-
лився Зосима з учнем своїм поблизу тих пустельників і прожив 
там два роки.

Одного дня учня Зосимового Івана вкусила змія — і пошкоди-
лося ціле тіло Іванове від отрути зміїної, і вийшло багато крові, 
і помер він. Засмутився ж блаженний Зосима вельми і пішов 
до тих пустельників. Вони ж, бачивши, що він іде до них збен-
тежений і вельми сумний, перш ніж мав Зосима щось до них 
сказати, випередили його і мовили: «Що, авво Зосимо, чи помер 
твій брат?». Він же здивувався прозорливості їхній, сповістив їм, 
хоч і самі знали, що помер. І встали обидва, пішли із Зосимом до 
брата; бачачи ж його, що на землі лежав мертвий, сказали: «Не 
сумуй, авво Зосимо, поможе тобі Бог». І промовили до померлого, 
кажучи: «Брате Іване, встань, бо старець потребує тебе». І зразу 
брат ожив і встав із землі. Вони ж, пошукавши змію, знайшли і 
роздерли її надвоє. Після того сказали до Зосими: «Справді, авво 
Зосимо, кажемо тобі, іди в Синай, бо хоче Бог поручити тобі 
єпископство Церкви у Вавилонському Єгипті». Преподобний же 
Зосима, прийнявши від тих святих пустельників благословення, 
взяв учня і в Синай повернувся.

Прийнявши престол архиєрейський, пас Христове стадо і ке-
рував святою Церквою добре, прикладом був для стада словом і 
життям. В глибокій старості залишив престол свій і в Синай до 
попереднього життя свого знову повернувся. Там трохи пожив-
ши, помер у Господі.
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СВЯТИЙ МИТРОФАН, ПАТРІАРХ 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Святий отець наш Митрофан жив у роки 
Константина Великого. Був сином Доме-
тія, римлянина з царського роду, бо До-
метій був братом колишнього римського 
імператора Прова (276–282). Той Дометій 
благорозумний, побачивши звабу і блуд 
ідолопоклонницький та пізнавши правед-
ну й правдиву віру християнську, відрікся 
оманливих богів і повірив в істинного Бога, 
Господа нашого Ісуса Христа. А тому, що в 
той час велике в Римі відбувалося нечестя 
кумиробісся й щоденне вбивство багатьох 
неповинних християн, Дометій покинув 
Рим і прийшов з двома синами своїми, 
Провом, що мав ім’я по його братові, і Ми-
трофаном, до Візантії.

Тоді єпископом Візантії був муж богов-
годний і святий, на ім’я Тит. У нього ж До-
метій разом зі синами жив, Христової віри 
та Божого закону навчаючись. Єпископ, 

бачачи Дометія, що всім серцем і душею злучився з Христом, 
горить духом і у всьому Господу підчиняється, висвятив його 
на пресвітера. Як же єпископ переставився, Дометій прийняв 
престол архиєрейський, а після його смерті єпископом став Пров. 
Коли ж і Пров до Господа відійшов, цей св. Митрофан, син До-
метіїв і брат Прова, був возведений на престол Візантійський.

Прийшов же імператор Константин у Тракійський край і у 
Візантії був, бачив св. Митрофана і розмовляв з ним. Пізнавши, 
що він великий угодник Божий, подивувався добродійному жит-
тю його і премудрості, і полюбив його вельми. Бажаючи ж насо-
лодитися богонатхненними словами його, привів його до Риму.

По деякім часі захотів перенести престол свій царський з Риму 
до Візантії. Заснував тому град великий і назвав його Новим Ри-
мом. Однак відповідно до імені свого засновника, місто це стало 
називатися Константинополем, а як місце перебування царя 
також носило назву Царгород. І того ж св. Митрофана зі старого 
Риму в новий Рим привів, і батьком своїм називав. І попросив 
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318 святих отців, що за його велінням зібралися на І Вселен-
ський Собор в Нікеї, щоб надали Митрофану титул патріарха. 
Так Митрофан став першим Константинопольським патріархом.

Не зміг же патріарх Митрофан на Собор той сам прийти через 
старість свою і тілесну неміч. Послав замість себе єпископа свого 
Олександра, мужа чесного, і святого, і старого, що багато трудів 
приклав за мир церковний у Тракії та Ілирику. Він на соборі 
тримав місце патріарха свого Митрофана і проти Арія боровся. 
Коли закінчувався той Вселенський Собор, благочестивий цар ве-
ликий Константин просив усіх святителів піти з ним до святішого 
патріарха Митрофана та відвідати його хворого на смертному 
одрі. І коли всі з царем до нього в недільний день прийшли і бе-
сіда була, сказав цар до святого: «Бачу тебе, о всечесний отче, 
знеможеного старістю і хворобою, прошу тому тебе, скажи і 
покажи нам, хто після тебе пастирем стада бути достойний». 
Святий же Митрофан із радісним лицем цареві відповів: «Справді 
Дух Святий нині говорить устами твоїми, я-бо про це сім днів 
думаю. Відкрив Господь, що через десять днів відійду звідси. Має 
ж після мене прийняти престол співслужитель мій Олександр, 
достойний воістину вибрання і дару Святого Духа. А після нього 
Павло, він нині чтець, престолу спадкоємцем має бути». По-
глянувши на Олександра, патріарха Олександрійського, сказав 
до нього: «І ти, о брате, найкращого після себе спадкоємця за-
лишиш». І, взявши за руку архидиякона його Атанасія, сказав: 
«Ось хоробрий Христовий воїн, він після тебе спадкоємцем буде, 
і не лише разом з братом моїм Олександром проти нечестя 
аріанського твердо стане, а й у великі подвиги увійде. І разом з 
мужнім Павлом великі з чекають його страждання». Так свя-
тий про майбутнє прорік, і коли минуло 10 днів від Господнього 
одкровення, помер у мирі, в 4 день місяця червня, проживши 
від народження свого 117 літ.
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ПРЕПОДОБНИЙ ТЕОДОР ПУСТЕЛЬНИК

Преподобний отець Теодор жив у VI сто-
літті. З юності був скопцем, покинув світ, 
став монахом і пішов у пустелю Йорданську. 
І багато підняв трудів, намагаючись угодити 
Богові, через те й дар чудотворення від Нього 
прийняв. Була ж у нього якась потреба йти до 
Константинополя. Прийшов до моря, побачив 
корабель, що туди плив, і сів у нього. Коли ж 
відплили, трапилося, що корабель заблукав у 
відкритому морі, бракувало води для пиття, 
багато кораблеплавців і перевізників розгуби-
лися та занепали духом. Преподобний же Тео-
дор встав і, руки до неба піднісши, помолився 
старанно до Бога, який рятує душі людські 
від смерті. Тоді з молитвою перехрестив воду 
морську знаменням хресним і сказав кора-
блеплавцям: «Благословенний Бог! Зачерпніть 
води, скільки вам треба!». Зачерпнувши, ску-
штували і побачили, що морська вода пере-
творилася із солоної в солодку, як річкова, і 
наповнили посуд свій водою солодкою з моря. 

Всі прославили Бога і після того почали старця дуже шанувати. 
Він же сказав: «Пробачте мені, пани мої, не задля мене сталося 
це чудо всесильного Бога, а задля вас, бо журилися ви через брак 
води. Бачив Бог тугу вашу і сподівання на смерть — змило-
сердився над вами й перетворив морську солоність у річковий 
солод». Після того і корабель на шлях свій натрапив, молитвами 
святого того старця, і пристані, куди плив, швидко досягнув. 
Ще й інші чуда зробив Бог через преподобного отця Теодора. І 
переставився він до Господа, і славить Його навіки.
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ПРЕПОДОБНИЙ АНУВІЙ, ІСПОВІДНИК

Преподобний Анувій жив у IV столітті, родом був єгиптянин, 
мав велику віру і любов до Христа Бога. Коли гоніння на христи-
ян від ідолопоклонників було, він сміливо визнав Христа перед 
нечестивими, тому мучили його вельми, але з Божого провидіння 
відпустили. Тоді пішов він у пустелю і жив у ній, подвизаючись й 
угоджаючи Богові до старости глибокої. Була ж кончина його така.

При березі ріки Ніл, що єгипетський край напуває, зійшлися 
в один час на одне місце три отці пустельні, Духом Божим ве-
дені, — Сур, Ісая і Павло. Спитали один одного, хто куди йде, і 
виявилося, що всі троє одну думку і намір один мали — кожен 
з них ішов до отця Анувія. З місця ж того, на якому зустрілися, 
була до монастиря Анувія дорога водою три дні, плисти ж уверх 
проти течії. І сиділи на березі, чекаючи, може, трапиться їм 
якийсь корабель, що туди пливе, в який сівши, досягнуть міс-
ця, на якому ж преподобний Анувій перебуває. Не траплялося 
ж їм ніякого корабля довго, тому стали побоюватись і сказали 
собі: «Помолімося до Господа, аби вчинив з нами милість, щоб 
не згубився намір наш і не мав перепон початий шлях, щоб не 
повернулися ми назад без нічого». Тоді Ісая і Павло сказали до 
отця Сура: «Ти, отче, найбільше помолися, знаємо-бо, що Бог 
тебе завжди слухає і нині подасть те, про що проситимеш». 
Він же звелів їм схилити коліна до молитви, а сам простягнув-
ся хрестоподібно, лицем до землі, і так лежав перед Господом. 
Після закінчення молитви, вставши із землі, побачили човен, 
що при березі стояв. І, знову помолившись, сіли в нього. Човен, 
рушивши, поплив вгору проти течії, гнаний вітром і стернований 
невидимою Божою силою. Так швидко плили, що за одну годину 
пройшли шлях, яким три дні з великим трудом плисти треба.

Пристав же човен до берега навпроти обителі Анувія, зійшли 
отці на землю, і сказав отець Ісая: «Явив мені Господь мужа, 
до якого йдемо. Він нас зустріне й розповість таємниці серця 
кожного з нас». Сказав і отець Павло: «І мені відкрив Господь, що 
через три дні забере його зі світу цього». Коли ж вони рушили 
від берега до монастиря і трохи від ріки відійшли, вийшов їм 
назустріч преподобний Анувій і привітав їх, мовивши: «Благо-
словен Господь, що мені вас нині в тілі, а раніше в дусі показав». 
І привів їх люб’язно у свою келію, почав кожному розповідати 
про його добрі діла, нікому не відомі, лише Богові одному: як хто 
осібно творить подвиг, здійснює доброчинства, угоджає Влади-
ці своєму Христу Господу, і яку хто від Господа має благодать. 
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Сказав же до нього отець Ісая: «Тому що і нам відкрив Господь 
про тебе, отче, що через три дні Він має забрати тебе до Себе 
з тимчасового цього життя, просимо тебе, щоб і ти розповів 
нам про свої посницькі труди і доброчинства, якими ж Богові 
угодив. Не бійся гріха марнославства: відходячи зі світу цього, 
залиши приклад богоугодного життя свого, щоб були ті, які на-
слідуватимуть тебе».

Тоді почав говорити старець: «Не пам’ятаю, чи зробив щось 
велике й визначне, лише одне, благодаттю Бога мого, дотримав: 
з часу, коли гоніння було і коли визнав перед катами Ім’я Спаса 
нашого, не вийшло слово неправди з уст моїх. Раз-бо визнавши 
правду, не захотів потім казати чогось неправедного й брехли-
вого. Раз полюбивши небесне, не захотів більше любити 
чогось із земного. Помагала ж мені в тому і милість Господ-
ня, так що я ніколи не шукав якихось земних потреб: всю їжу, 
яку потребував, приносили мені святі ангели. Нічого не утаїв 
від мене Господь мій з того, що діється на землі, однак ніколи 
не переставало моє серце бажати єдності з Ним. Не спочивав 
я вдень і вночі, шукаючи Того, кого полюбила душа моя, — Вла-
дику Христа, аби завжди душевними своїми очима дивитися 
на Нього і спогляданням Його насолоджуватися. Бачу ж завжди 
і ангелів Божих, які співприсутні мені і показують мені все. 
Світло розуму мого ніколи не гасне. Усе, що я просив у Господа, 
зразу отримував. Бачив багато разів ангельські полки, що сто-
ять перед Богом, бачив лики святих мучеників та ісповідників, 
ченців і всіх святих собори, найбільше ж тих, в кого не було ін-
шого на землі старання, окрім завжди славити й благословити 
Господа у простоті серця і віри. Бачив же я і сатану, і ангелів 
його, у вічний вогонь відданих, а напроти них бачив праведних, 
що вічною радістю насолоджуються». Те й іншого багато препо-
добний Анувій три дні розповідав отцям, що прийшли відвідати 
його, — не для марнославства, а на користь тим, що слухають, і 
на їхнє прохання. Із чистою совістю і простим серцем у великім 
смиренні те говорив. Коли надійшов третій день, передав дух 
свій Господу мирно і радісно. І зразу видно було святих ангелів, 
що взяли душу його та піднесли у висоту небесну, й чути було в 
повітрі пресолодкі ангельські співи. Так із земного перейшов у 
небесне преподобний Анувій, який визнав Ім’я Христове перед 
нечестивими і рани за те витерпів.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ДОРОТЕЙ, ЄПИСКОП ТИРСЬКИЙ

Святий Доротей був єпископом Тирського града в часи Ді-
оклетіана (284–305), нечестивого царя римського. Налягло тоді 
на християн люте гоніння, і лишив св. Доротей престол свій, і 
ховався по незнаних місцях. Коли воцарився великий Констан-
тин (306–337) і мир був Христовій Церкві, св. Доротей знову до 
Тиру повернувся. І пас добре стадо довірених йому овець, бага-
тьох з ідолопоклонницького блуду приводячи до Бога. І продов-
жилося життя його аж до Юліана Відступника (360–363). Коли 
той прийняв царство, спочатку не гонив відкрито Церкви, а при-
ховано, звелівши однодумним князям своїм мучити й убивати 
християн. Доротей же знову покинув престол Тирської Церкви, 
уникаючи рук катівських згідно з Господнім словом: «Коли гонять 
вас у граді цьому, втікайте в інший» (Мт. 10, 23). Тому вийшов з 
Тиру і прийшов у Тракію, але й там ідолослужителів не уникнув: 
Бог прикликав його до вінця мученицького. В місті Уд схопили 
його Юліанові князі. Багато ран прийнявши й різні страждан-
ня перетерпівши, передав у муках блаженну душу свою в руки 
Божі. Старий був вельми: мав від народження свого 107 літ. 
Залишив після себе численні писання, Церкві потрібні, грецькою 
і латинською мовами — знав обидві ті мови добре, у премудрості 
ж духовній і зовнішній досконалий був. І написав житія проро-
ків, апостолів й інші корисні писання, нині ж сам записаний 
до книги життя, перебуває з тими святими, про яких написав.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ФРОНТАСІЙ ТА ІНШІ1

Святого Фронтасія, Северина, Северіяна і Силана послав про-
повідувати слово Боже блаженний Фронтон, перший петрагорій-
ський2 єпископ. Було це за владарювання римського імператора 
Клавдія (41–54). Цих же проповідників схопив ігемон Сквиридон 
і став їх допитувати: «Скажіть, звідки ви і як називаєтеся? І чому 
не приносите жертви богам, а тих, що хочуть пожертвувати, 
відвертаєте, і храми їхні руйнуєте?». Фронтасій відповів: «О 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 4 (17) червня.
2 Петрагорій — сучасне місто Періге у Франції.
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ігемоне, позбавлений божественної чесноти, чому нас питаєш, 
коли всю правду винищити намагаєшся? Але розсуди перед 
Тим, Хто душу твою і тіло створив, і зрозумієш правду. 
Ідоли поганські — діла рук людських, ані собі користі при-
нести, ані іншим помогти не можуть». Сквиридон сказав: 
«Бачу, що сміливі ви в багатослівності». Северин і Северіян відпо-
віли: «Багатослів’я наше правдиве. Ти шануєш ідолів — каміння, 
демонам поставлене, глухе, німе і суєтне». Сквиридон сказав: 
«Здобудете життя, якщо жертви принесете богам». Відповів 
св. Фронтасій: «Здобуток наш — жити й померти в Христі». 
Тоді ігемон, звернувся до Силана, що знався на музичних співах, 
на гуслях, кимбалах і лірах: «Ти, юначе, чому жертви не прине-
сеш?». Святий Силан відповів: «Я Господу моєму, Ісусу Христу, 
жертву приношу, який благодаттю хрещення Свого світ омив 
від скверни». Ігемон сказав: «Як обмив?». Відповів Силан: «Господь 
мій Ісус Христос сказав учням Своїм: “Ідіть у світ, проповідуйте, 
хрестячи в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Хто повірить і 
охреститься — спасенний буде, а хто не повірить — осуджений 
буде”. Так і ти, о ігемоне, якщо повіриш в Христа й охрестиш-
ся — спасенний будеш. Якщо ж не повіриш — засуджений будеш».

Ігемон же розгнівався, звелів їх за град на місце смертне 
вивести і муками жорстокими мучити. Ще ж, як і Спасителеві 
нашому, що був терновим вінцем вінчаний, залізні цвяхи, на 
подобу вінця тернового, у голови їхні встромив і до стовпа при-
бив. Було ж у голові кожного по 9 цвяхів. Проте лютий гнів ката 
ніяк не зміг відвернути від Христа воїнів Його. Коли ж такими 
муками здолати їх не зміг, видав на них останній вирок — щоб 
голови їм відтяли. Святі ж мученики, схиливши коліна до землі й 
Богові доручаючи душі свої, шиї спекуляторам простягнули і за 
Христа муки прийняли. Коли, відтявши голови, нечестиві воїни 
кинули на наругу мученицькі тіла, у землю не поховані, тоді бо-
жественна сила, що була з ними, таке зробила чудо. Тіла їхні рап-
том ожили, бо Святий Дух зійшов на них і, взявши кожен свою 
голову, що близько лежала, у руки свої, без людської допомоги 
на свої ноги встали і так до ріки, що називалася Іл, прийшли, і 
на води вийшли та сухими ногами, наче по сухій землі, ходили. 
Перейшовши ж ріку, на високий горб зійшли, а всі на те з жахом 
дивилися і дивувалися. І, дійшовши до церкви, у якій святий 
єпископ Фронтон молився, увійшли всередину, схилили коліна, 
голови свої перед ноги його поклали, тіла свої хрестоподібно на 
землі розпростерли — і стали мертві. Після такого великого чуда 
багато поган навернулося до Христа, нашого Господа.
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СВЯТИЙ ВІСАРІОН

Великий отець Вісаріон був народжений і вихований у Єгипті, 
з юності полюбив Бога, і світло благодаті Божої засяяло в його 
серці. Коли прийшов на то час, він роздав маєток, що залишився 
йому від батьків, убогим і монастирям, відрікся світу і став чен-
цем. Після цього Вісаріон пішов безмовствувати в одне пустельне 
місце, де ревно тримав піст та виснажував себе ретельною пра-
цею. За це сподобився він від Бога отримати дар чудотворення: 
багато чудес сталося за участю отця Вісаріона. Одним з них було 
чудо, коли преподобний Вісаріон гіркість морської води молит-
вою і знаменням хресним посолодив, щоб напоїти знеможеного 
від спраги учня свого, коли йшов з ним пустелею біля моря. Учень 
тоді здивувався і почав набирати цю воду з собою. Побачивши 
це, старець запитав його, навіщо він це робить, і той відповів, 
що хоче взяти води в дорогу, щоб було що пити, коли наздожене 
спрага. І сказав старець: «Бог, що є на цьому місці, і на іншому 
місці є, як і тут, так і на кожному місці може солодку воду 
спраглому подати».

Ще одне чудо сталося, коли йшов він з учнем до іншого старця. 
Сонце вже заходило, а шлях був ще далекий, і помолився старець 
до Бога, кажучи: «Молюся до Тебе, Господи, звели, щоб зупинилося 
сонце, поки прийдемо до раба Твого». І було так. Не зайшло сонце, 
поки не дійшов преподобний до старця того. Наступним із відо-
мих є чудо, коли св. Вісаріон у час посухи дощ достатній з неба 
на землю звів. Це ж не один раз, і не двічі, а багато разів. Окрім 
цього, де б не траплялися йому ріки, переходив їх, не замочую-
чи ніг. Ще мав силу від Господа виганяти з біснуватих бісів, та 
намагався не робити це публічно, щоб не здобувати слави між 
людьми, уникав-бо людської похвали та вважав себе грішним. 
Старець Вісаріон був настільки смиренний, що одного разу, коли 
якийсь брат у скиті згрішив і пресвітер наказав йому вийти геть 
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як недостойному, преподобний Вісаріон встав та вийшов разом 
з тим братом, кажучи, що й він теж є грішний. Спав святий 
небагато і без всяких вигод. Учнів своїх спонукав до чування, 
говорячи: «Коли хтось перебуває мирно, без боротьби, тоді 
більше хай пильнується і смиряє себе перед Богом, щоб, 
думаючи, що стоїть, не впав найлютішим падінням. Через 
самовпевненість і гординю багато душ піддалися боротьбі 
та спокусам. А часто через нашу неміч Бог не дає спокусам 
прийти на нас, щоб ми до решти не згинули».

Усе життя цього святого отця було подібне до птиць небес-
них: нічого із земного не придбав ніколи, не мав келії своєї, ані 
якогось окремого для себе пристановища, але з місця на місце 
переходив, поневіряючись пустелею, кручами і хащами, як блу-
калець, зовсім не дбаючи про потреби тілесні, ані про їжу, ані 
про одяг, — одну лише мав на тілі латану найгіршу одежину, 
щоб не бути цілком голим. І палило його сонце спекотне вдень, 
мерз він уночі, рідко ж коли під дах десь заходив — мандрував 
горами, наче птах, самотність люблячи, і до одного Бога ум свій 
підносячи, і думками своїми в Ньому заглиблюючись. Помер він 
у глибокій старості і з миром передав свою душу Богові в 2-ій 
половині V століття.

ПРЕПОДОБНИЙ ІЛАРІОН НОВИЙ

Блаженний Іларіон народився 775 року і змалку навчений 
був добре Святого Письма. Коли мав 20 років, за євангельським 
словом, покинув батька, і матір, і дім, і багатство і став монахом 
в обителі Ісихієвій поблизу Константинополя. Намагався життям 
своїм наслідувати преподобного старця Іларіона Великого. Потім 
в обитель Далматську1 прийшов, і прийняв там ангельський свя-
тий образ великий, і став учнем св. Григорія Декаполіта, що там 
тоді жив. І перебував у послусі, і мовчанні, і смиренні великому. 
За це Господь нагородив св. Іларіона владою над нечистими 
духами — той міг їх виганяти з людей.

1 Монастир був названий на честь св. Далмата, знаходився в Констан-
тинополі.
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Після смерті ігумена Далмат-
ської обителі монахи забажали собі 
за ігумена отця Іларіона, який не 
хотів цього, а тому утаївся від бра-
тів та пішов на гору Олімп у Вітинію 
в монастир Пресвятої Богородиці. 
Деякий час брати не знали, де шу-
кати отця, але як тільки дізналися 
про нього, послали до святішого 
патріарха Никифора, просячи, 
щоб поставити Іларіона їм ігуме-
ном, хоч він і не хоче. Патріарх же 
сповістив про те цареві. Послав-
ши, привели до себе Іларіона і пе-
реконували його прийняти ігумен-
ство Далматського монастиря. Він 
же царській і патріаршій волі проти-
витися не міг, скорився їхньому велінню і прийняв владу ігуменську.

Після цього, не корячись новому цареві Льву Вірменину (813–
820), що бентежив Церкву Христову єрессю іконоборчою і боров-
ся проти правовірних християн, зазнав від нього багато кривди. 
Той ув’язнив преподобного отця Іларіона і переводив з темниці 
до темниці, і багато днів морив його голодом і спрагою. Тоді зло-
честивий той цар, що стратив багатьох, загинув і сам люто: його 
воїни потяли просто в храмі — на тому місці, де святу Христову 
ікону вперше скинув, зневаживши. І так викинув погано душу 
свою окаянний.

При наступному цареві Михаїлі Травлі (820–829), усіх право-
вірних було звільнено, в тому числі й отця Іларіона та преподо-
бного Теодора Студита, що, повернувшись з вигнання, відійшов 
до Господа. Коли його святу душу ангели на небо зносили, бачив 
те Іларіон преподобний, як же у житії Теодора написано. Такого 
видіння пречудесного сподобившись, сповнився преподобний 
Іларіон превеликої втіхи, і насолоду велику духовну прийняв 
у серці своєму, і багато днів пробув, веселячись духом, і сяяло 
серце його від радості, як же в ангела. 

Коли ж після Михаїла Травлія став на царювання син його 
Теофіл і знов почалися переслідування, преподобного Іларіона 
привели до нового царя. Його примушували покоритися цар-
ському велінню, а він замість того викрив царя як злочестивого 
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і законопереступника, що праведні догми віри руйнує. І за те 
170 ударів на спину прийняв і був вигнаний на острів Афісія, 
що лежить у Мармуровому морі.

Після кончини Теофіла цариця Теодора всіх ісповідників із ви-
гнання звільнила і зібрала в царському граді, правовір’я укріпила 
і святі ікони внесла в храми Божі. Тоді й преподобного Іларіона 
було випущено. І повернувся він у свою Далматську обитель, де 
Господь через нього чинив великі чуда. Проживши там ще три 
роки і учнів своїх богоугодно настановивши, відійшов до Господа 
6 червня 845 року.

СВЯТІ МУЧЕНИЦІ АРХЕЛАЯ,
 ТЕКЛЯ ТА СУСАННА

Сестри во Христі Архелая, Текля і Сусанна мешкали у малому 
незнаному монастирі у містечку коло Риму. Коли почалися пе-
реслідування християн при царі Диоклетіані (284–305), Архелая 
разом зі своїми сестрами, переодягнувшись у чоловічій одяг, 
втекли в Кампанію. Оселилися там біля міста Нола, молилися, 
в богоугодних справах вправлялися, багато поган до Христа 
навернули та за чистоту життя свого отримали дар зцілення — 
могли лікувати не тільки хворі тіла, а й хворі душі.

Вістка про них так поширювалася, що дійшла аж до ігемона 
Кампанії Леонтія, який наказав схопити дів та привести до ньо-
го. Діви ж сповнилися великою довірою до Бога, розуміючи, що 
їхній безсмертний небесний Жених, Христос Господь, прикликає 
їх до вінця мученицького, аби не лише дівством, але і страд-
ницькою кров’ю, як же царською багряницею прикрашених, 
взяти їх у свою Небесну Оселю. Тож сміливо і без страху стали 
перед мучителем, вільним голосом усю правду про себе казали, 
розповідаючи, хто вони і звідки, не таїли віри і життя свого, що 
християнки вони і діви, обручені Христові, які обітували Йому 
зберегти чистоту свою нескверною до кончини своєї.

Не сподобалося це ігемонові, розгнівався він та віддав Архе-
лаю левам голодним на поїдання, сподіваючись, що вони зразу 
її розшматують. Звірі ж лагідні були, як ягнята, і лежали при 
ногах святої.
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Ігемон же, бачачи, що не шкодять їй звірі, більшої люті спов-
нився і звелів воїнам побити звірів, святу ж мученицю з другиня-
ми її, зв’язаних, кинути до темниці. Явився ж їм у темниці ангел 
Господній, невимовним світлом сяючи й кажучи: «Не бійтеся, 
діви Христові, молитви ваші перед Бога зійшли, і вже приготова-
но вам вінці на небі». Те ясне світло, що засяяло в темниці, бачила 
і сторожа, сповнившись страху. Тож скрикнули воїни: «Справді 
один є істинний Бог, Його ж діви ці проповідують».

Після цього Архелаю поставили на судище, де вона сміливо 
ісповідувала свою віру перед ігемоном та закликала його на-
вернутися до Христа. Тоді ігемон звелів залізними гребенями 
обдирати чисте дівоче тіло святої і бити її жорстоко, рани ж 
поливати приготованою на те киплячою олією і смолою. І було 
тіло її обдерте й обпалене аж до костей.

Всі люди, що прийшли на те видовище і на страждання святої 
мучениці дивилися, дивувалися вельми, як дівчина, немічна від 
природи, могла настільки люті муки витерпіти й живою в них 
залишитися. Вона ж, звівши очі свої вгору й руки хрестоподібно 
склавши, казала: «Зглянься, Владико, з неба, з престолу святого 
Твого на рабу Твою вірну, погаси вогонь палаючий росою благодаті 
Своєї і дай відраду від болю тілу моєму в ранах, завданих мені 
катом». Ледве вона це сказала — зразу засяяло над її головою 
чудесне світло і голос промовив: «Не бійся, Я з тобою».

Люди ж, дивлячись на те, взивали: «Істинний є Бог христи-
янський, якого вона проповідує». Ігемон же мовив до своїх: «Що 
зробила чарівниця ця! Ось всі муки долає. Візьміть її і ведіть 
за місто, також і тих послідовниць її, двох дівчат, візьміть 
і всіх трьох разом мечем убийте». І зразу воїни взяли святих 
мучениць, що руки ззаду зв’язані мали, і за град повели, де їм 
відсікли голови.

Того дня всі троє зустрілися зі своїм Небесним Нареченим і 
перебувають з Ним навіки. Сталося це 293 року.
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СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АРИСТОКЛІЙ
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ1

Святий мученик Аристоклій родом був кипріянин, із града 
Тамаса, був там пресвітер соборної церкви. У час же імператора 
Діоклетіана, коли велике гоніння на християн налягло, злякався 
мук і пішов у гору пустельну, сховався в якомусь вертепі. Коли 
там молився, огорнуло його світло понад сонце і голос прилинув з 
неба, що наказував іти в Саламінську митрополію на Кіпрському 
острові і там за Христове ім’я страдницьки подвизатися. Він же, 
світлом і голосом тим божественним укріплений, зразу відклав 
страх перед муками і, вставши, пішов, куди йому було наказа-
но. Коли ж ішов дібровою, дійшов до храму святого апостола 
Варнави і зустрів там диякона Димитріяна й читця Атанасія, 
і прийняли вони його люб’язно. Бесідуючи з ними, розповів їм 
про причину своєї дороги до Саламіна і про видіння своє. Вони 
ж, слова його почувши, запалилися бажанням іти з ним, щоб 
померти Христа ради. Тому йшли разом, і коли досягли Сала-
міна, стали на місці високому, яке звідусіль видно, і почали 
голосно славити і проповідувати ім’я Ісуса Христа, а еллінських 
же богів бездушних ідолами називати. І зразу взяли їх погани та 
до ігемона на допит привели. Ігемон же, довідавшись, що вони 
християни і бачивши їхню непохитну стійкість у вірі, звелів 
пресвітера Аристоклія мечем потяти, святих же Димитріяна й 
Атанасія після багатьох мук вогню передав. Коли ж у вогні зали-
шилися святі живими й неушкодженими, засудив їх на страту 
мечем — і так 306 року померли ці страстотерпці Христові й 
вінцем мученицьким прикрасилися.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 20 червня (3 липня).
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК МАРКЕЛ, ПАПА РИМСЬКИЙ 
ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ

Святий Маркел родом був римлянином. Після папи-мучени-
ка св. Марцеліна він прийняв престол Римської Церкви й пе-
ребував на ньому два роки1 у дні нечестивих царів римських 
Діоклетіана (284–305) Максиміана (284–305), Галерія (305–311) 
і Максентія (305–312).

В той час імператор Максиміан, прозваний Геркулій, якого 
Діоклетіан прийняв собі у співцарювання, повернувся з афри-
канських провінцій до Риму і, бажаючи догодити цареві Діо-
клетіану, який на Сході затримався, почав будувати в Римі в 
ім’я його так звані терми чи кам’яні теплі лазні заради нечистих 
насолод їхніх2. Виявив же, що в полках римських багато воїнів, 
які вірять у Христа, тож відібрав у них воїнську честь і засудив 
на таку роботу, як же колись фараон ізраїльтян у Єгипті, щоб 
одні цеглу, інші вапно робили, ще інші ж землю викопували й 
каміння для будівництва терм тих носили. Це ж на кривду всім 
християнам, що були в Римі, знав-бо, що багато римлян не лише 
з народу, а й знатних, дотримуються християнської віри, хоч і не 
відкрито. Один муж Трасон, багатий і чесний, що вірив у Христа, 
бачачи, як християни мучаться, почав їм допомагати їжею, одя-
гом та й всім необхідним. Це все таємно передавав через чоти-
рьох богобоязливих мужів: Сисинія, Киріяка, Смарагда і Ларгія. 
Довідавшись про те, блаженний папа Маркел радості великої 
сповнився через милостиню, що для святих чиниться, і при-
кликав до себе чотирьох тих мужів. І все про щедрість Трасона 

1 Після смерті папи Марцеліна 24 жовтня 304 року престол Петра за-
лишився незайнятим. Маркела обрали папою аж в травні 308 року.

2 В т. зв. термах стародавніх римлян знаходились не тільки лазні, але 
й доми розпусти.
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довідався, дякував йому вельми, Сисинія ж і Киріяка поставив 
дияконами Римської Церкви. Одного разу схопили їх та й при-
вели до трибуна, який звелів кинути їх до темниці, а через день 
кинули їх до тих, хто носив пісок на кам’яну споруду. Там вони 
допомагали працювати одному немічному старцеві, та й не лише 
свої вантажі носили, але й інших, співаючи при цьому псалми.

Про все ж те сторожі сповістили трибунові, а трибун цареві. І 
звелів цар поставити перед собою Сисинія. І, бачивши його, спи-
тав: «Як називаєшся?». Відповів святий: «Я, грішний, називаюся Си-
синій, раб рабів Господа нашого Ісуса Христа». Сказав Максиміан: 
«Що це за вірші ви співаєте?». Відповів диякон: «Якщо б ти пізнав 
силу віршів, які ми співаємо, пізнав би і Творця свого». Сказав цар: 
«А хто творець, як не Геркулес непереможний?». Сказав диякон: 
«Нам не лише його називати, а й слухати про нього мерзотно». 
Мовив цар: «Одне з двох вибери собі: або богові Геркулесу принеси 
жертву, або вогнем спалю тіло твоє». Сказав св. Сисиній: «Я 
давно бажаю цього — сподобитися постраждати за Хри-
ста, Бога мого, і прийняти жаданий вінець мучеництва».

Розгнівався ж цар, передав його Лаодикієві-єпарху на муки. 
Той же вкинув його до Мамертинської в’язниці, і перебував у ній 
мученик 17 днів. Коли закінчилися ті дні, захотів єпарх диякона 
Сисинія поставити перед собою на допит. Але спочатку привели 
його до Апроніяна, начальника в’язниці, і після бесіди зі святим 
він навернувся до Христа та був хрещений. Тоді Сисиній повів 
його до святого папи Маркела і той святим миром помазав новоо-
хрещеного й відправив Святу Літургію та причастив обох і всіх, що 
там були, Пречистим Тілом і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа.

Коли про це дізнався єпарх, наказав стратити цього ново-
наверненого. Сисинія ж і того старця, котрому він з братами 
допомагав у праці, знов кинув до темниці та обіцяв стратити, 
якщо не принесуть жертви богам.

Сиділи вони в темниці, і приходило до них багато невірних, і 
хрестилися в них без страху. Коли минуло 14 днів, почув про те 
єпарх Лаодикій і звелів приготувати судище в храмі богині Телу-
ри. І сівши на ньому, звелів привести старця Сатурнина і дияко-
на Сисинія. Коли привели перед нього Христових в’язнів, заліз-
ними веригами зв’язаних та босих, сказав до них єпарх: «То що? 
Чи відклали ви суєтні зваби християнські і чи погоджуєтеся по-
клонитися богам, яким же царі поклоняються?». Відповів святий 
диякон Сисиній: «Ми, грішні, поклоняємося Господу нашому 
Ісусу Христу, Сину Божому. Перед дияволом і бездушним 
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камінням ніколи не схилимо голів наших». Сказав Лаодикій: 
«Хай принесуть сюди триподи мідні, на яких приноситься богам 
кадило». І зразу принесли триподи мідні з вугіллям гарячим. І 
примушував кат святих, аби кадило богам запалили. Святий же 
старець Сатурнин сказав: «Хай Господь зітре в порох богів поган-
ських». І зразу триподи мідні розтопилися і наче вода розлилися.

Те бачивши, два воїни — Папій і Мавр — возвали, кажу-
чи: «Справді Бог істинний Господь Ісус Христос, якого Сисиній 
і Сатурнин шанують». Сповнився ж гніву єпарх та звелів на 
катувальному дереві повісити святих мучеників Сатурнина і 
Сисинія й бити їх жорстоко жилами і сукуватим залізом. Вони ж 
взивали, кажучи: «Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, що сподобив 
нас стати товаришами рабам твоїм, які постраждали за Тебе». 
Папій же і Мавр, воїни, що на страждання святих дивилися, 
знову возвали до єпарха: «Чому бунтує тебе диявол на рабів Бо-
жих, що так немилосердно мучиш їх без провини?». Лаодикій же 
розгнівався на воїнів тих, звелів камінням їх в уста бити, і, роз-
бивши їм уста, вкинув до темниці. Мученикам же, що на катівні 
висіли, звелів палаючими свічками боки обпалювати. Вони це 
терпіли, лицями світлі, і дякували Богові. І в той-таки день видав 
на них кат вирок смертний. Тому зняли їх із катівні, вивели за 
місто Нументійським шляхом і відтяли їм голови. Вищезгаданий 
же благочестивий муж Трасон із пресвітером Йоаном, тіла їхні 
взявши, поховали їх на полі своєму при шляху Саларійському.

Вкинені ж в темницю воїни Папій і Мавр, бажаючи свято-
го хрещення, помолилися до Христа і чудом вийшли з темниці 
через відчинені двері і ніхто їх не затримував. І прийшли до 
святого папи Маркела й прийняли від нього святе хрещення. 
Після хрещення ж пішли та здалися воїнам, які їх шукали. І 
поставили їх перед єпархом. Той же сказав: «Нині довідався, що 
ви християни». Відповів св. Папій: «Справді, ми — християни». 
Тоді мовив Лаодикій: «Відкиньте суєтну звабу християнську й 
поклоніться богам, яким царі кланяються». Відповів св. Мавр: 
«Хай поклоняться їм усі, хто хоче погубити душу свою навіки». 
Мовив єпарх: «Нині ви втратите душі свої, якщо не принесете 
жертви богам безсмертним. Послухайте мене і зробіть те, що 
кажу вам, аби живими залишитися». Відповів св. Папій: «Ти сам 
принеси їм жертву, щоб жити у муках вічних». Звелів єпарх 
простягнути їх на землі й сильно бити палицями. Вони ж, биті 
без жалю, нічого іншого не взивали, лише: «Ісусе Христе, поможи 
рабам Твоїм». І коли були биті довго, передали душі свої в руки 
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Божі. Тіла ж їхні вночі пресвітер Йоан узяв і, за велінням святого 
папи Маркела, поховав чесно при гробі раніше постраждалих 
святих мучеників Сисинія і Сатурнина.

Тим часом Діоклетіан до Риму прийшов, і сповістив єпарх 
Лаодикій царям усе про святих мучеників — як мучив їх і як 
стратив люто. Була ж у царя Діоклетіана донька на ім’я Валерія. 
Вона ж, із допусту Божого, збіснувалася, і мучив її дух нечистий. 
Довідавшись про те, Діоклетіан сумний був вельми і не скушту-
вав їжі в той день з туги. Коли ж увійшов у палату доньки своєї, 
де вона біснувалася, возвав біс устами дівочими, кажучи: «Не 
вийду, ані ніхто мене вигнати не зможе, хіба прийде диякон Ки-
ріяк». І зразу Діоклетіан звелів шукати Киріяка. І знайшли його 
в ув’язненні та привели до царя з обома друзями — Смарагдом і 
Ларгієм. Цар же почав просити його, щоб увійшов у палату донь-
ки його і поміг їй, стражденній. Прийшов же до неї св. Киріяк 
і сказав до духа нечистого, що мучив її: «В ім’я Господа нашого 
Ісуса Христа наказую тобі: вийди з дівчини цієї». Біс же устами її 
відповів: «Куди ж піду? До тебе увійти не можу, бо ти звідусіль 
замкнений і запечатаний». Сказав йому св. Киріяк: «В ім’я Госпо-
да нашого Ісуса Христа розіп’ятого, вийди з неї, нехай вона стане 
посудиною чистою на службу Духові Святому». Нечистий же дух 
крикнув, кажучи: «О Киріяче, якщо мене звідси женеш, у Персію 
тобі йти влаштую». Те сказавши, вийшов з дівчини. Дівчина 
ж Валерія, звільнившись від катування бісівського, возвала до 
святого, кажучи: «В Ім’я Бога, якого ти проповідуєш, заклинаю 
тебе, щоб ти мене охрестив: бачу-бо здалеку Господа, якого ти 
проповідуєш». Стояла ж близько мати її цариця Приска, і сповни-
лася подвійної радості: і через зцілення доньки своєї, і через силу 
Христа: була-бо таємною християнкою. Киріяк же приготував 
воду і наступного дня охрестив Валерію в ім’я Отця, і Сина, і Свя-
того Духа. Однак зробив це таємно, щоб не довідався Діоклетіан.

З того часу св. Киріяк був знайомим цареві, і дав цар йому і 
друзям його, Смарагду і Ларгію, свободу. Також в Римі дім йому 
дарував, поблизу терм своїх, і звелів жити без страху. Цариця 
Приска настановляла доньку свою, аби всім серцем любила Хри-
ста і щоб вірно берегла закон Його.

За недовгий час прийшов до Діоклетіана лист від перського 
царя, в якому той просив, аби послав до нього диякона Киріяка, 
бо донька його біснується, і кричить біс устами її, кажучи: «Ніхто 
мене вигнати не може, окрім Киріяка, диякона римського». Цар 
же сказав цариці своїй Присці, щоб вона прикликала до себе 
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Киріяка і попросила його іти в Персію до біснуватої царівни. 
Прикликали св. Киріяка до цариці, і, про послання з Персії до-
відавшись, промовив святий: «В ім’я Господа мого Ісуса Христа 
іду без сумніву». І дала йому цариця на дорогу все необхідне, і 
пішов він з друзями своїми Смарагдом і Ларгієм. Досягнувши 
Персії, коли до біснуватої вели його, крикнув устами її біс: «Що 
Киріяче, чи не потрудив я тебе, як обіцяв?». Відповів святий: 
«Я з допомогою Владики мого Ісуса Христа сюди прийшов, щоб і 
звідси вигнати тебе. Наказую тому тобі іменем Ісуса Христа, 
нечистий душе, вийди з дівчини цієї і більше не повертайся до 
неї». Сказав біс: «Але втомився ти, Киріяче, спершу спочинь з 
дороги». Сказав святий: «Допомогою Бога, що все влаштовує, не 
втомився». Біс же не вгавав: «Проте я, що захотів, те вчинив: 
обіцяв змусити тебе йти до Персії — і змусив». Відповів святий: 
«Ти, безсилий і проклятий, не можеш робити що хочеш, але як 
Творець наш дозволив тобі». Тоді почав біс мучити дівчину. Свя-
тий же диякон упав на землю, молячись зі сльозами до Бога. Біс 
же кричав до святого: «Якщо мене виженеш, дай мені посудину, в 
яку увійду». Сказав йому святий: «Ніде не маєш ти частки у тво-
рінні Божому, о злодію, але звідусіль вижене тебе непереможна 
і всемогутня сила Господа мого Ісуса Христа». Диявол же зразу 
вийшов з дівчини і побіг, кричачи в повітрі: «О, яке страшне 
Ім’я Того, хто насилу мене звідти вигнав!».

І з того часу здорова стала дівчина. Було ж ім’я їй Йовія, 
повірила вона в Христа і прийняла святе хрещення. І багато з 
дому царевого повірило й охрестилося — десь до 400 чоловіків 
і жінок. Давав же св. Киріякові перський цар багато дарів. Він 
же нічого не прийняв, задовольнившись самим хлібом і водою. 
Пробувши в Персії 45 днів, пішов звідти і повернувся до Риму 
з листом-подякою Діоклетіану від перського царя. І Діоклетіан 
прийняв його з шаною. Цариця ж Приска і донька її Валерія раді 
були поверненню Киріяка.

Невдовзі Діоклетіан пішов з Риму на Схід, а Максиміан Герку-
лій в Медіолан, де обоє зреклися царського сану. Коли ж зацарю-
вав у Римі нечестивий Максентій, то намагався святих мучеників 
Кирияка, Смарагда і Ларгія схилити до гидкого ідольства свого, 
але не зміг. Тому наказав стяти їх мечем. Також папа Маркел 
відмовився принести жертву бездушним фальшивим богам — 
демонам, і тому був засуджений до вигнання. Але через слабке 
здоров’я та виснаження невдовзі після від’їзду з Риму він віддав 
свою душу Господу.
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СВЯТИЙ ЄФРЕМ, ПАТРІАРХ АНТІОХІЙСЬКИЙ

Святий Єфрем за царювання візантійського імператора 
Анастасія (491–518) був спершу воєводою, а за царювання Юс-
тина (518–527) став верховним воєначальником східної армії. 
Після того був поставлений патріархом Антіохії. Був мужем віри, 
благочестивий, життям добродійний та богоугодний, до убогих 
вельми милостивий, до тих, що в біді, милосердний і співчутли-
вий та до всіх люб’язний. Вибрання ж його на патріаршество 
було з Божого благовоління — через Боже об’явлення одному 
святому єпископові у час, коли Антіохія відбудовувалася після 
зруйнування землетрусом. Поширилися тоді в Антіохії різні єресі 
та єретики: несторіан, євтихіан та інших. Й ображали Божество 
Христове, і Пречистої Божої Матері честь принижували — тому 
гнів Божий торкнувся міста. 29-го травня 526 року, у п’ятницю 
в полудні почався великий землетрус, ще ж і вогонь невгасимий 
зайнявся, що охопив все місто. Від землетрусу руйнувалися і 
падали кам’яні споруди і мури міста, вогонь же все пожирав, 
так явно показуючи сильний гнів Божий на грішних людей. І 
мало що не стала Антіохія як Содома і Гомора — більша частина 
міста була знищена і незліченна кількість людей загинула: одних 
убили будинки, що руйнувалися, інші ж у вогні згоріли. Загинув 
також патріарх Антіохійський Євфрасій, на якого упав стовп.

І були для людей, що залишилися, плач і ридання великі, та 
страх у навколишніх містах і краях. Коли впав той гнів Божий 
на Антіохію, дехто зі святих отців, що далеко звідти перебували 
(як же преподобний Теодосій Великий у Палестині і преподобний 
Зосима у Кесарії Палестинській), бачили все в Божому об’явленні. 
І молилися зі сльозами до Бога, щоб до решти не нищив міста, 
на яке праведно розгнівався.

Після того страшного землетрусу і великої пожежі імператор 
Юстин послав в Антіохію східного воєводу, цього блаженного Єф-
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рема, щоб обновив град новими спорудами. І виконував старан-
но наказане йому діло. Був же там між робітниками один нікому 
не відомий єпископ, який покинув свій високий сан і в образі 
жебрака будував з робітниками споруду. Одного дня воєвода 
Єфрем мав про того єпископа таке одкровення. Спав єпископ 
на землі, стомлений важкою роботою, і було видно, як стовп вог-
ненний над ним стоїть, аж до неба сягає. Це ж бачив блаженний 
Єфрем не раз, ані не двічі, але багато разів — і вжахнувся. Не 
знав воєвода, що робітник той — єпископ. Ані пізнати не міг: 
на вигляд чоловік був простий і убогий, голову мав запорошену, 
одяг полатаний, подертий і землею обмащений, весь схудлий, бо 
виснажене мав тіло великою повстримністю і працею надмір-
ною. Отож прикликав Єфрем робітника того і спитав його на 
самоті, хто він, звідки і як називається. Той же мовив: «Я — один 
з убогих міста цього, не маю чим підтримувати життя свого, 
тому працюю і плату беру, і Бог годує мене». Єфрем же, звору-
шений Божественним видінням, сказав до нього: «Повір мені, не 
відійду від тебе, поки не скажеш мені про себе всієї правди». Тож 
єпископ, так примушений, не міг більше про себе приховувати 
і сказав до воєводи: «Дай мені слово перед Богом, що не скажеш 
нікому про мене, доки я живий». І пообіцяв йому Єфрем. Той же 
сказав йому: «Я єпископом був, Бога ради покинув єпископство і 
прийшов сюди, серед незнайомих людей, і, працюючи, здобуваю 
з труду свого малий цей хліб. Імені ж свого і міста, в якому я 
був єпископом, не повім тобі. Ти ж до милостині, яку чиниш, ще 
додай щедрот своїх: у ці дні має Бог возвести тебе на апостоль-
ский престол цієї Антіохійської Церкви, щоб випасав ти людей, 
яких Христос, істинний Бог наш, здобув Своєю кров’ю. Роби, як 
же сказав тобі, більші милостині і чини подвиг добре, ставши 
проти єретиків на захист правовір’я — такими жертвами Бог 
насолоджується». Це мовивши, той незнаний єпископ пішов від 
нього. Блаженний же воєвода Єфрем, таке чуючи, здивувався і 
сказав собі: «Скільки має Бог таємних рабів своїх, яких Він лише 
один знає». Єпископ же, пішовши, не був з робітниками, а по-
дався куди-інде, уникаючи впізнання і марної людської слави. 
Пророцтво ж його збулося скоро. Через небагато днів блаженний 
Єфрем Божим провидінням поставлений був патріархом вели-
кого града Божого Антіохії. Сталося це 527 року.

Патріарх Єфрем ревно змагався за благочестя і святість. Якось 
розповіли йому про одного стовпника, який був у краях Ієрапо-
ля, що він приєднується до єретиків-севиріян. Пішов до нього 
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сам великий архиєрей Божий і вчив його, разом і просив, аби 
відступив від єресей Севира і приєднався до святої соборної 
апостольської Церкви. Відповів йому стовпник: «Я до собору ва-
шого ніяк не приєднаюся». Сказав йому патріарх: «Як бажаєш, аби 
сповістив я тобі, що благодаттю Господа нашого Ісуса Христа 
соборна апостольська Церква є чистою від єретичного вчен-
ня?». Стовпник же, хотівши налякати патріарха, сказав: «Пане 
патріaрше, накажімо запалити вогонь великий і увійдімо в ньо-
го — я і ти. І хто з нас вийде з вогню цілий, неушкоджений, того 
віра праведна і за тим всі нехай підемо». Відповів йому святіший 
патріарх: «Годиться тобі послухати мене як батька і нічого не 
випробовувати, що вище сили нашої. А тому що випробовуєш 
речі, які перевищують мої убогі сили, уповаю на милосердя Сина 
Божого всесильного і покладаюся на Нього, що задля спасення 
душі твоєї і те зробить».

Тоді сказав патріарх до тих, що біля нього стояли: «Благосло-
вен Господь, принесіть сюди дрова». Коли ж було принесено дров 
багато, звелів патріарх запалити перед стовпом вогонь великий. 
І мовив до стовпника: «Зійди зі стовпа, і, за рішенням своїм, 
увійдімо обидва у вогонь». Стовпник же подивувався великій 
патріарховій вірі і на Бога міцному його упованню та не хотів 
зі стовпа зійти. Сказав йому патріарх: «Чи не ти так вирішив і 
таким чином вибрав спокусити Бога? То чому нині у вогонь увій-
ти не хочеш?». Тоді патріарх зняв із себе омофор, став поблизу 
вогню, звів очі до неба й помолився до Бога, кажучи: «Господи 
Ісусе Христе, Боже наш, що ізволив спасення нашого ради 
воплотитися й народитися від Пречистої Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви Марії, нині покажи нам правдиву 
віру». І, закінчивши молитву, вкинув омофор свій у вогонь. Горів 
же вогонь десь три години. Коли ж дрова до решти згоріли, взяв 
патріарх омофор з вогню цілий й анітрохи не пошкоджений.

Тоді стовпник, бачивши, що було, пізнав точно, що правдива 
віра патріархова, і відрікся своїх єресей. На Севира ж кинув 
анатему і повернувся до святої соборної апостольської Церкви. 
З рук святішого патріарха Єфрема причастився Божественних 
Таїнств і прославив Христа Бога. Багато й iнших знамень цей 
великий угодник Божий зробив, паству добре випас і в глибокій 
старості, 545 року, переставився до Бога.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЗОСИМА-ВОЇН1

Зосима зазнав мученицької смерті за влади римського імпера-
тора Траяна (98–117). Тоді люди охоплені були великим ідолобіс-
сям та сильною сліпотою духовною, тож в той час було велике 
переслідування християн.

До міста Созополіс2 в Пісідії прибув ігемон Антіохії Пісідій-
ської3 Доміціан. До нього підійшов один з поганських жреців, 
кажучи: «Тут є воїн Зосима, який царем і тобою погорджує. Від-
рікся ж чину воїнського, куди його вписав цар Траян, і, зброю 
свою відкинувши, називає себе християнином і ні за що має богів 
наших. Ще ж і царськими законами гидує». Ігемон же, те чуючи, 
з гнівом вигукнув: «Приведіть того Зосиму сюди на судище».

Пішли воїни за наказом, взяли Зосиму і на суд поставили. Його 
ж бачивши, ігемон спитав: «Чи ти називаєшся Зосима?». Відповів 
воїн Христовий: «Я — Зосима, раб Господа мого Ісуса Христа». 
Ігемон же почав його допитувати: «Скажи спершу, якого ти чину 
чоловік, а тоді чиїм рабом ти себе називаєш». Сказав святий: 
«Я — чином воїном був царя вашого земного, відрікся ж згубних 
богів ваших, став воїном Царя Небесного, Христа, істинного 
Бога». Сказав Доміціан: «О пребеззаконний, нічого тобі не помо-
же ім’я Христове, але принеси богам жертву, хай проститься 
тобі гріх, яким згрішив проти царя нашого Траяна, від нього ж 
чину воїнського удостоївся». Сказав святий: «Ніколи не принесу 
жертви богам вашим». І звелів Доміціан відвести Христового 
воїна до темниці. Зранку ж знову поставив святого перед судом 
і звелів повісити його на катувальному дереві. Коли ж повіше-
ний був мученик, сказав до нього кат: «Принеси жертву богам, 
Зосиме поганий, швидше, ніж почнуть тобі тіло шматувати 
муками». На це відповів святий: «Не лише словами, а й ділами 
не переконаєш мене принести жертву богам твоїм». Звелів іге-
мон міцним воїнам бити його. Будучи битий, сказав Зосима до 
ігемона: «Марно трудяться слуги твої, бо зміцнює мене Бог і не 
відчуваю завданих мені ран». І били мученика так довго, що й 
земля зачервоніла кров’ю. Тоді скликнув до Бога голосно, ка-
жучи: «Господи, Боже всесильний, що сидиш на престолі слави 

1 Його пам’ять вшановуємо 19 червня (2 липня).
2 Місто було розташоване на території сучасного міста Улуборла в Туреччині
3 Стародавнє місто в Малій Азії; було розташоване поблизу сучасного 
міста Ялвач в Туреччині.
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Своєї, Ти розпростер небо і заснував землю, зібрав усі води доку-
пи, надіє наша й уповання рабам Твоїм! Почуй мене, що молюся 
Тобі, і не дай, аби катівські погрози та муки здолали мене. Хай 
усі, що не знають імені Твого, через мене пізнають Тебе, єдино-
го істинного Бога». Коли так святий молився, пролунав голос з 
неба, що говорив: «Будь мужнім, Зосимо, і кріпися. Я з тобою, і 
ніхто й ніщо тебе не здолає». Той голос почув Доміціан і ті, що 
з ним були, й одні говорили, що Зосима є великий волхв, інші 
казали: «Не волхв, але раб Христа, Бога свого, і справді, великий 
Бог християнський: від Нього голос той до чоловіка цього був по-
сланий». Тоді звелів ігемон чотирьом воїнам сильно розтягнути 
Зосиму на чотири боки. Мученик же, розтягнений, звів до неба 
очі свої і сказав: «Господи Боже мій, що знаєш помисли люд-
ські, надіє християн, прибіжище і спокій у бідах, визволи 
мене від підступів згубного Доміціана-бісослужителя, аби 
всі, що тут стоять, пізнали, що Ти Бог живий, який спе-
редвіку був і є навіки». І зразу люди, що спереду стояли і таке 
мученикове терпіння бачили, у Христа повірили.

Ігемон же, те бачивши й боячись, аби всі до християнської 
віри не навернулися, соромлячись, лютуючи і скрегочучи зуба-
ми, думав собі, якою смертю стратити раба Христового. І звелів 
принести ложе мідне, вогонь великий під ним підкласти, щоб 
спалити мученика. Коли ж розпечене було сильно ложе те, звелів 
покласти святого на ньому розтягненого. Коли мученик знамен-
ням хресним себе загородив і на ложе зійшов, зразу Господь 
перетворив вогонь на росу, пославши Своїх ангелів на поміч 
мученикові. Усі, що там стояли, гадали, що мученик помер від 
вогненної сили. Ангели ж Господні, взявши святого з ложа того, 
поставили за одром живого й анітрохи вогнем не пошкодженого. 
Люди ж, бачачи таке чудо, прославили Бога істинного, що по-
слав своїх святих ангелів визволити раба свого з вогню такого, 
і багато хто до Христової віри приступив. Ігемон же, вставши із 
судилища, із соромом пішов додому, мученика ж велів тримати 
у в’язниці.

Після того Доміціан пішов до граду Кононійського, звелів же і 
мученика зв’язаного вести за собою, аби там мучити його. Досяг-
нувши ж того граду й на судищі сівши, звелів взути мученика в 
залізні сандалі з гострими цвяхами і веригою залізною до коней 
диких прив’язати, аби біг з кіньми. Святий же, до коней тих 
прив’язаний, у залізних сандалях з цвяхами, настільки швидко 
біг з ними, що видавалося, наче коней випереджує.
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Тоді ігемон сів на судищі і звелів привести мученика на до-
пит. Став же святий перед ним, лицем світлий, возносячи свої 
думки до Бога. Дивувався ж ігемон, бачачи, що після таких 
мук мученикові лице не змінилося. І сказав йому: «О Зосимо, 
принаймні нині наберися розуму і принеси жертву богам, аби 
не шматували тебе ранами і щоб не помер ти люто». Відповів 
святий: «Ти, коли хочеш, сам жертвуй подібним собі бісам, я ж, як 
і раніше сказав, служу Богові моєму Ісусу Христу». І звелів ігемон 
залізними гребенями обдирати тіло мученикове. Потім мовив: 
«Тож тепер підійди і принеси жертви богам». Відповів святий: 
«Доміціане, лютий кате, нелюде, всілякого нечестя сповнений, 
побійся Бога Небесного, покинь блуд свій і ідолів не називай бо-
гами, біси-бо вони, а не боги». Ігемон запалав гнівом і вигукнув: 
«Чи ти, о найнечестивіший чоловіче, смієш богів наших бісами 
називати, на честь яких по всьому світі свята влаштовані?». 
Сказав мученик: «Які святкування мають боги твої у пеклі, такі 
й тобі будуть, і цареві твоєму, і всім, що в них вірять». Не знав 
ігемон, що ще робити, тож засудив мученика на смерть, аби 
сокирою голову йому стяли. Так 110 року вірний воїн Христа 
пішов до свого Господа, від якого отримав вінець вічної слави і 
з Ним навіки перебуває у небесній радості.

ПРЕПОДОБНИЙ ЗОСИМА ФІНІКІЙСЬКИЙ

Зосима преподобний родом був фінікійцем, народився у селі 
Синді, що лежить за двадцять стадій від града Тира. Повстри-
маністю і постом чернечого життя навчився і засяяв чеснотами.

Якось ішов преподобний Зосима до Кесарії Палестинської і 
мав зі собою осла, на якого потрібні свої речі поклав, і осел їх 
віз. Перестрів же його на шляху лев і, схопивши осла, потяг-
нув його у пустелю. Зосима же святий за ним по слідах йшов. 
Коли ж лев, з’ївши осла, наситився, підійшов до нього старець 
і, усміхаючись, сказав: «Ну що, друже, маю перешкоду в дорозі: 
старістю знеміг я і не можу вантаж, що покладений був на осла, 
нести на своїх постарілих раменах. Через те цей вантаж ти 
понеси, хоч і проти природи єства твого, коли хочеш Зосими від 
себе позбутися, — потім же до попередньої своєї люті і звірячого 
норову знову повернешся». Тоді лев, наче забув свою природну 
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лють, почав лащитися до нього і був покірним, як ягня, цим 
знамення послуху показуючи. На нього ж Зосима поклав свій 
вантаж, який ніс осел, і аж до воріт кесарійських його привів. 
Тоді, знявши вантаж, знову в пустелю відпустив звіра. У цьому 
явилася всемогутня сила Господня — підкорювати диких звірів 
рабам своїм у послух.

Святий Зосима здобув у Бога таку благодать, що не лише від 
будь-якого збентеження совісті своєї вільний був, але своїми 
прозорливими очима бачив майбутнє і те, що на більшій відстані 
діялося — наче мав це перед очима. Монастир же його був по-
близу того ж села Синди, де народився.

Якось Зосима знову перебував в Кесарії Палестинській, де в 
той час єпископом був преподобний Йоан, прозваний Хозевит, 
з обителі Хозевитської, що була близько Єрусалиму на шляху, 
що вів до Єрихону. Взято було Йоана проти його волі на єпи-
скопство за добродійне життя його. У тому ж Кесарійському 
граді прийняв Зосиму у свій дім один благородний муж, саном 
патрицій, на ім’я Аркесилай, благочестям і всілякими добрими 
ділами прикрашений. Саме в той час, коли Антіохія була знищена 
землетрусом, а сталося це 29 квітня 526 року, почав старець Зо-
сима раптом стогнати і важко ридати, зітхання з глибини серця 
випускати, і стільки сліз пролив, що землю ними змочив. Тоді 
попросив кадильницю, вугіллям ж гарячим і тиміяном наповнив 
і покадив усіх, що там були. Після цього на землі хрестоподібно 
простягнувся і почав зі сльозами просити Господа помилування. 
Тоді Аркесилай спитав, чого він так збентежився. Він же голос-
но відповів: «Голос страшного зруйнування і падіння Антіохії 
загримів для мого слуху і вуха мої пронизав». Аркесилай же й 
інші, що там були, дивувалися і жахалися. Записали й час, коли 
преподобний те мовив, а невдовзі довідалися, що саме в той час, 
коли він плакав і хрестоподібно простягнувся в молитві перед 
Богом, Антіохія була зруйнована.
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ПРЕПОДОБНИЙ КИРИЛО БІЛОЗЕРСЬКИЙ

Преподобний отець Кири-
ло народився у граді Москві в 
дворянській родині 1337 року, 
наречений же був у хрещен-
ні Косьмою. Батьки з юного 
віку віддали його на навчання 
святих книг. Дуже розумним 
був хлопець, швидко вчився, 
повстримним був та чистим у 
житті. Ще ж він не дійшов до 
дорослого віку, як батьки його 
померли. Помираючи, доручи-
ли сина свого Косьму родичеві 
своєму Тимотею, який був од-
ним із вельмож у великого кня-
зя Димитрія Донського. Блаженний же хлопець в серці своєму 
хотів у чернечий одягнутися чин, щоб легше осягнути спасіння, 
і вивчав місця й осідки чернечі. Але ніхто не смів постригти 
його, боячись вельможі того Тимотея. Косьма, хоч і далі мусив 
жити у світі, виявляв у собі чернечого духа: до церкви завжди 
ходив, чистоту і цноту зберігав, постом і повстримністю тіло своє 
умертвляв і всілякі доброчинства творив.

Дуже його любив Тимотей і довірив йому урядування свого 
дому. Але той у серці своєму думав, як би стати ченцем: боже-
ственною любов’ю, наче вогнем, всередині був розпалюваний. 
Таємниці ж цієї нікому не розповідав, аби не довідався пан його 
Тимотей і не зробив йому перепон якихось до задуманого діла. 
Був у печалі великій Косьма блаженний, бачачи себе світською 
суєтою обтяженим, і не відав, як її уникнути. Молився про те ста-
ранно до Бога, аби яким же знає чином вивів його із житейського 



454

гамору і в чернечий образ зодягнув. Господь же, помагаючи на-
мірові його, влаштував провидінням Своїм прийти в град Москву 
ігуменові Махрицького монастиря блаженному Стефанові. Про 
його прихід довідавшись, Косьма поспішив з радістю до нього: 
віддавна-бо чув про блаженного Стефана і хотів бачити його. 
Коли прийшов, то просив ввести його у чернечий образ. Стефан, 
бачачи сльози Косьми і його велике бажання, зрозумів, що він 
є Христів. Тому почав думати, як мудро зробити, знав-бо, що 
вельможа Тимотей ні в якому разі не відпустить його у черне-
цтво. Тому зодягнув його у монашу одежу, але без постриження, 
належних обітів і молитов. Дав йому ймення Кирило і залишив 
в тому домі, де зустрів. Сам же до Тимотея пішов. Як же почув 
Тимотей, що прийшов ігумен Стефан, дуже зрадів. Тішився, що 
преподобний вшанував його своїм приходом й відразу покло-
нився, благословення просячи. Преподобний, благословивши 
його, мовив: «Богомолець ваш Кирило вас благословляє». Тимотей 
спитав: «Ким є той Кирило?». Ігумен відповів: «Косьма, ваш ко-
лишній слуга. Забажав він стати монахом, служити Господу і 
молитися за вас до Бога». Як почув те Тимотей, сповнився гніву, 
відразу ж і жалю і, не змігши себе вгамувати, почав люто негожи-
ми словами ображати ігумена. Преподобний сказав: «Спаситель 
наш, Ісус Христос, наказує: “Де вас приймають і слухають, там 
перебувайте, а де не приймають, відійдіть з того місця і стру-
сіть порох з ніг ваших на свідчення супроти них”». І відійшов. 
Благочестива Ірина, дружина Тимотеєва, життям була побожна 
і сповнена страху Господнього. Дорікала ж вона чоловікові че-
рез кривду, що зробив преподобному. І пригадувала йому слова 
Євангелія, які ігумен Степан говорив, що судного дня легше буде 
землі Содомській і Гоморській, ніж місту тому, і звинувачувала 
Тимотея за кару Божу, яка найде на них. Тимотей розкаявся в 
гріху своєму і скоро послав за св. Степаном, просячи, щоб вер-
нувся. Коли ж той прийшов, впав йому в ноги, прощення й при-
мирення просячи. Бог же зізволив, що і прохання старцеве ви-
повнив — дозволив Косьмі, названому Кирилом, стати монахом.

Преподобний же ігумен Стефан, вбачаючи користь для ново-
начального, ввів його в монастир Симоновий і віддав у постриг 
архимандритові Теодору, що був родичем великому отцеві Сер-
гію Радонезькому та учнем його. Перебував же тоді в монасти-
рі Симоновому чернець один на ім’я Михаїл, який пізніше був 
єпископом града Смоленська. Глибоке духовне життя він у Бозі 
провадив, і в молитвах, і в чуваннях, і всілякій повстримності. 
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Йому архимандрит вручив новоначального ченця Кирила, аби 
наставив його, як себе, на шлях, що веде до Царства Небесного. 
Кирило ж, бачачи посницькі подвиги старця свого, почав наслі-
дувати добре життя його і всім серцем скорявся йому, намагаю-
чись все те робити, що й старець. Так своє тіло духові підчиняв.

Тоді, за велінням архимандрита, пішов на загальний послух 
у пекарню трудитися. Там більше почав стримуватися і труди 
до трудів додавати зі смиренням. Сам же більше від інших слу-
жив у тому ділі, що виконував. Всенічних же молитов, яких від 
старця навчився, не покидав, багато ночей без сну проводив, на 
ранішніх співах у соборі церковному швидше від усіх опинявся і 
пізніше від всіх виходив, їжі ж приймав стільки, щоб з голоду не 
знемогти тілом і на землю не впасти. Часом же так їв, аби лише 
брати не довідалися про його повстримність. Таке його життя 
бачачи, брати мали його не за людину, а за ангела Божого. Він 
же, знаючи, що брати його шанують і хвалять, і хотівши утаїти 
чесноти свої, почав удавати юродство і чинити щось на глум і 
сміх, аби його не шанували і не хвалили, але більше — щоб без-
честили і завдавали наруги. Любив безчестя понад честь і кпини 
понад похвалу — це ж за любов Христову, бо задля Нього все 
вважав за сміття.

Побачивши його юродство, брати засумнівалися в ньому. Одні 
думали, що він розум стратив, інші вважали, що життям роз-
бестився. Він же під виглядом буйства намагався втаїти велику 
духовну премудрість, що жила в його серці. Архимандрит же, 
як безчинному і розбещеному, накладав йому епітимії — піст і 
повстриманість, щоб на хлібі лише і воді до 14 днів чи більше 
перебував. Він же всім серцем те приймав і виконував, цього-бо 
йому й треба було — щоб добровільний свій піст, до якого звик, 
під виглядом епітимії здійснювати, наче не з волі своєї, а за ве-
лінням настоятеля. Коли минали визначені для посту дні, блажен-
ний Кирило знову робив якесь юродство, щоб більшу заборону й 
епітимію від настоятеля прийняти. І траплялося, що жив часом, 
за велінням отця, 6 місяців на сухому хлібі з водою, і те через 
день чи два приймав. Такі заборони ще ж і образи приймаючи, 
преподобний вельми духом радів. Як же горді у славі й честі 
своїй радіють, так покірні в безчесті і приниженні веселяться.

Захотів архимандрит якусь книгу писати, знав же, що бла-
женний Кирило добре писати вміє, через те велів йому звільни-
тися від кухні, сидіти в келії і писати книгу. І пізнав Кирило, що 
Пречиста Мати Божа почула молитву його, і дяку їй віддавав. І 
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прийняв, радіючи, келійне безмов’я. Але за якийсь час, подивив-
шись на своє життя, побачив, що його серце не є таким чуйним 
до Бога, як тоді, коли був у пекарні і на кухні. Тож почав моли-
тися до Пречистої Богородиці, щоб вчинила його серце чуйним, 
як було раніше. І за якийсь час знову настоятель послав його на 
кухню на службу братам. Перебував же у тій службі літ 9, у ба-
гатьох трудах і злостражданнях. Вдень вогонь його обпалював, 
вночі ж холодом промерзав. Коли минуло три роки, архимандрит 
знову з кухні взяв його і повів до архиєрея. І хоч і не хотів, хіро-
тонізували Кирила святого на священника. Службу священства 
за чергою своєю відбуваючи, не припиняв трудолюбно служити в 
роботах монастирських. Коли-бо мав вільний час, ішов на кухню 
чи в пекарню і трудився, більшому себе віддаючи смиренню, ніж 
перед висвяченням, за Господнім словом: «Хто з вас хоче бути 
старійшиною, хай буде всім слугою».

Після цього архимандрита Симонового монастиря, блажен-
ного Теодора, мужа, достойного чести, Божою волею вибрали в 
пречесніший сан архиєрейський на престол Ростовської архи-
єпископії. А на його місце в Симоновому монастирі на архиман-
дрію преподобного Кирила проти його волі возвели, не слухаючи 
багатьох його відмовлянь і сліз, і настоятельство прийняти пере-
конали. Через якийсь час Кирило, бачачи, що в службі тій вгашає 
Духа, почав тужити за безмовністю. Тому залишив сан архиман-
дритський, і хоч просили його брати, не хотів до настоятельства 
вернутись. Тому возвели на архимандрію єромонаха Сергія.

Проте люди, бачачи, що Кирило є мужем Божим, почали при-
ходити до нього задля користи. Через те наповнила нового на-
стоятеля велика заздрість. Преподобний Кирило, те довідавшись, 
відразу пішов звідти до монастиря Різдва Пречистої Богородиці. 
Просив же там Бога, щоб за заступництвом Пречистої Діви, Він 
показав йому, як має далі чинити. Однієї ночі молився акафіст, 
маючи в серці своєму велике бажання пустельного життя. Коли 
ж дійшов до місця «Віддалімось від світу і думками перенесімось 
на небо», розчулився серцем і перестав читати. Думав про те, як 
сам Христос Господь, високий у величі Божества свого, так гли-
боко принизився, що став чоловіком. Тож забажав віддалитися 
від світу задля Його любові, щоб Він його до висоти Богопізнання 
підняв. І збудилося в ньому гаряче бажання віддалитися від світу 
в пустелю задля любові Божої, і почав зі сльозами молитися до 
Господа і Богородиці Діви, щоб наставили його, як має спастися. І 
зразу почув голос у келії, що, наче з неба, промовляв: «Кириле, вий-
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ди звідси, рушай на Біле озеро і блаженний спокій віднайдеш. Там 
тобі приготував Я місце, на якому спасешся». І сповнилося його 
серце радості й миру. Зрозумів, що Пречиста Богородиця його ви-
слухала і, піднесений на дусі, з великою вдячністю далі молився.

Скоро по тому, ра-
зом з монахом Тера-
понтом, взявши бла-
гословення, відійшли 
на Біле озеро і кожен 
осібно пустинь собі 
там влаштував. Та 
через деякий час по-
чали до нього брати 
приходити, бо серце 
його було зоране благодаттю Духа Святого і видавало солодкі 
плоди повчань, що вели до вічного життя. Бачивши, що все 
життя його до Бога є звернене, а слова — повні Духа, хотіли 
жити при ньому і просили, щоб був їм за батька. Він відмовляв-
ся наставником бути, називаючи себе недостойним і грішним, 
але любов’ю до братів переможений, ще ж і бажанням спасіння 
безсмертних душ, почав їх до себе приймати. Набудували вони 
собі малі келії і жили в Бозі при преподобному.

Чоловік один на ім’я Андрій, що жив недалеко від озера, почав 
ненавидіти преподобного Кирила і його ченців, що оселилися 
там. Прийшов уночі й хотів підпалити келію святого. Коли ж до 
келії наблизився, зразу напав на нього жах великий, і зі страху 
втік. Наступної ночі знову прийшов. І, вогонь до стіни приклав-
ши, утік, щоб не бути впізнаним. Віддалік стояв, дивлячись, 
коли займеться келія з отцем. Але вогонь, до стіни дерев’яної 
прикладений, зразу погас. Це ж Андрій той робив багато разів, 
у різний час глибокої ночі приходив, але нічого не досягнув: 
то страх і жах нападали на нього, то ж вогонь, до стіни при-
кладений, погасав. Тоді чоловік той опам’ятався і, пізнавши 
гріх свій, злякався, щоб не найшла на нього раптом якась кара 
Божа, — прийшов з покаянням до преподобного, і визнав гріх 
свій. Святий же йому простив і відпустив з миром. Невдовзі 
Андрій знову прийшов до святого і просив його, щоб прийняв 
його до себе і постриг у ченці. І зробив те преподобний. Той же 
з вдячності, що сподобився чернечого чину, перебував у послусі, 
завжди каявся у попередніх гріхах своїх і всім братам з жалем 
розповідав, як хотів підпалити обитель.
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Почули ж люди, які навколо жили в краї тому, що в білоозер-
ській пустелі ченці збираються, і монастир будується, і вже цер-
ква зведена, — і дивувалися. Думали, що Кирило багато грошей 
приніс із собою, особливо ж коли довідалися, що архимандритом 
був у Симоновій обителі. Думали, що там, при владі, багато ма-
єтків здобув.

Один боярин, на ім’я Теодор, послав розбійників, щоб, на-
павши на обитель вночі, пакості й кривду вчинили Кирилові й 
забрали маєтки його. Розбійники ж пішли і під вечір були вже 
біля монастиря недалеко — чекали ночі, щоб на сплячих мона-
хів напасти несподівано. Раптом побачили навколо монастиря 
багато людей. Одні з луків стріляли, другі мечі тримали, інші — 
інше робили. Стояли тому розбійники серед лісової гущавини, 
дивлячись здалеку на людей тих, і чекали, коли від монастиря 
відійдуть. Чекали ж до півночі і більше, проте люди, яких вони 
бачили, ані не відходили, ані не спали, а наче стерегли монастир. 
Тому пішли без нічого. Наступної ночі було так само. Сповісти-
ли те боярину своєму — той же подумав, що хтось із вельмож з 
багатьма слугами прийшов до преподобного по благословення і 
молитву й затримався, заночував у нього тої ночі. І послав Тео-
дор незнайомого чоловіка в монастир точно довідатися, хто був 
у монастирі вчора й позавчора. І довідався посланець, що нікого 
не було в монастирі і вже більше тижня, як ніхто не приходить, 
і сповістив те бояринові, що його послав. Почувши те, боярин 
здивувався, водночас і злякався — пізнав, що Бог покриває раба 
Свого. Боявся ж, аби не найшов на нього суд Божий за те, що 
хотів скривдити угодника Божого. Тож пішов швидко до свято-
го і каявся зі сльозами, розповів йому про гріх свій і про те, що 
бачили розбійники, яких він посилав. Преподобний же Кирило 
словами з Божественного Писання настановив його, пробачив 
йому і сказав: «Повір мені, дитино Теодоре, що нічого іншого не 
маю в житті цьому, лише латану одежу, яку бачиш, і трохи 
книжок». Теодор же здивувався убогості мужа і його добрим 
звичаям, та пішов додому, дякуючи Богові, що не допустив йому 
скривдити угодника Його і впасти в такий гріх та в руки ворога, 
згубника душі.

Дуже стримано жили браття Кирилові. Якщо комусь трапля-
лося зайти до келії будь-якого брата, то нічого іншого не бачив 
там, окрім ікон, і книг, і посудини з водою, щоб руки вмити. 
Так ченці від будь-якої пристрасті були вільні, єдину турботу 
мали — щоб Богові догодити, любов один до одного і смирення 
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мати і задля спільної потреби трудитися. Мав Кирило віру в 
Бога з великим упованням: коли в обителі траплялися нестатки 
і брак потрібного, і казали брати йому, щоб послав до когось із 
добродійників просити, він ніяк на те не погоджувався. Казав 
же, що коли Бог і Пречиста Богоматір забудуть нас на цьому 
місці, то марно перебуваємо в житті цьому.

Мав преподобний Кирило також дар пророкування від Духа 
Святого. Брат один, на ім’я Теодот, який у тому ж краю в пустелі 
колись жив, чув про святого, прийшов в обитель його і, полю-
бивши отця й обитель, просив, щоб зарахував його до братів у 
співжиття. І прийнятий був, і там мешкав. Через якийсь час 
диявол вклав йому ненависть до святого отця. Страждав Теодот, 
та одного разу відкрився про це старцю Ігнатію і вирішив рік 
зачекати. Але через годину знову тим-таки помислом збенте-
жився — не переставав ворог розпалювати в ньому ненависть 
до святого. Цілий рік боровся брат з помислом. І, не маючи спо-
кою, вирішив прийти до самого отця і визнати перед ним збен-
теження думок своїх. Увійшовши до отця в келію і поглянувши 
на преподобне його лице, засоромився святоліпної сивини його 
і через сором не міг сказати нічого. Коли ж уже хотів вийти, за-
тримав його старець і сказав йому: «Брате Теодоте, тому що 
сам не хочеш переді мною визнати помислів своїх, я скажу тобі». 
І почав святий розповідати все, що мав брат у таємниці серця 
свого. Те почувши, брат вжахнувся вельми і дивувався Божому 
дару пророцтва святого — впавши перед ногами його, прощення 
просив. Святий же, утішаючи його, сказав: «Не сумуй, брате 
Теодоте, всі-бо спокусилися, прогрішивши через мене, вва-
жаючи мене добрим, ти ж один був правдивий, пізнавши 
мене поганим і грішним. Хто-бо я, грішний і нікчемний?».

Не одного Теодота помисли ясним оком бачив преподобний, 
але й багатьох, які приходили в монастир його, пізнавав зда-
леку — хто з яким наміром приходить. І братам про прибулого 
казав: «Той брат хоче з нами жити, той же геть піти думає». 
Й інші таємниці сердець людських відкривалися йому від Бога. 
Прийшов св. Кирило у білоозерську пустелю в 60 літ від народ-
ження, на місці ж, де створив обитель, прожив літ 30. А що в 
житті своєму благодаттю Божою і Пречистої Богоматері допо-
могою багато чуд зробив, так і після переставлення свого не 
припинив чудодіяти, силою Божою бісів з людей виганяючи і 
всілякі хвороби у тих, хто приходив з вірою, зцілюючи.
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СВЯТИЙ ВАСІЯН, ЄПИСКОП ЛАВДІЙСЬКИЙ

Батьком св. Васіяна був Сергій, ігемон сиракузького краю, 
вірою поганин. Сергій послав сина до Риму, щоб навчився світ-
ської мудрості і міг стати його наступником і добрим управите-
лем. Васіян старанно навчався, мав поступ в науці і гострий ро-
зум. Почувши ж про Ім’я Христове і християнське життя, запалав 
невимовним бажанням перейти від еллінської філософії в бо-
жественну християнську любомудрість. І шукав, кому б із при-
ставників та слуг, таємно від батька свого, довіритися і відкрити 
серця свого таємницю.

Господь же не хотів довго в незнанні тримати того, хто мав 
стати Його воїном. Тож сповістив пресвітерові одному, святому 
життям, на ім’я Гордіян, три рази в сонному видінні про юнака 
Васіяна і про його бажання та намір. Встав же пресвітер зо сну 
і пішов по цілому граді Римі, обходячи всі школи й шукаючи 
юнака, про якого йому казав Господь уві сні. Довго шукав і, ніяк 
не мігши знайти, хотів облишити ту справу. Але врешті, з Божою 
поміччю, знайшов його. Зраділи вони один одному, та й навер-
нувся серцем Васіян до Христа. Прийняв же після оглашення 
життя суворе, постив, молився часто і сну мало приймав, прово-
дячи нічний час або на молитві, або в читанні Святого Писання. 
Коли ж куштував їжу, лише третю частину зі страв, що перед 
ним ставили, відділивши, їв, дві ж частини роздавав голодним 
жебракам. Коли минуло досить днів, настав час його хрещення. 
Прийшов Васіян з вірним своїм рабом у дім пресвітера і коли 
після звичного чину хрещення увійшов у святу купіль, побачив 
юнака незвичайної краси, що сяяв, як сонце. Він прислуговував 
при хрещенні і тримав білий одяг, в який новоохрещений мав 
одягнутися. Насмілився блаженний Васіян спитати юнака того, 
хто він і звідки. Той же відповів: «Я давно з неба посланий до 
тебе святий твій намір скерувати і що вороже відігнати». Те 
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мовивши, невидимим став. Дивні пахощі наповнили ту хатину, 
і до півгодини було їх чутно, і всім, хто там був, здавалося, що 
вони не на землі, а на небі.

Тож прийняв Васіян Христа та й почав триматися ще стро-
гішого життя, але продовжував жити в домі свого батька, віру 
свою скриваючи. Слуги, бачачи його незвичну стриманість, че-
рез деякий час почали здогадуватися причину того. Одного дня 
блаженний юнак після цілонічного неспання і трудів, знеміг-
ши тілом, заснув міцно. Коли ж спав, промовляв устами слова 
молитовні, прикликаючи Ім’я Бога, у Тройці єдиного, щоб до 
обітованої слави тим, що люблять Його, скерував шляхи його. І 
голос чути було зверху, який казав: «Радій і веселися, найвірніший 
воїне Христовий Васіяне, бо молитва твоя приємна Господові 
і місце найкраще приготоване тобі на небесах». Чули те слуги, 
які були при ньому, і почали по одному потай втікати з Риму 
в Сиракузи до старого пана свого ігемона Сергія. І принесли 
йому вістку невтішну про сина його — що Васіян віру Христову 
прийняв. Батько ж, ідолопоклонник, великої печалі сповнився, 
і думав про те, як відвернути сина від християнства. Усі слуги 
з Риму від Васіяна таємно втекли, залишився при ньому лише 
один найстарший, вірний йому, що в Христа вірив.

Тим часом св. Васіяну в Римі трапилося вночі о третій сторожі 
увійти до церкви святого євангелиста Івана Богослова. Там за 
звичаєм молився і побачив мужа чесного, сивиною прикраше-
ного, що промовляв до нього: «Знай, сповіднику Господа найвір-
ніший, треба тобі звідси йти у град Равенну з рабом твоїм вір-
ним, бо ті, що народили тебе тілом, спасенню твоєму перепони 
вигадують, щоб з праведного шляху, хоч ти й не хочеш, тебе 
повернути. Через те чоловіколюбний Бог, що не покидає рабів 
Своїх, мене, апостола Свого, послав до тебе, щоб не знайшли 
тебе тут батькові посланці і не завадили тобі втекти звідси». 
Те мовивши, св. Іван Богослов відійшов від нього. Блаженний 
же Васіян вельми втішений був явленням апостольським і ба-
гато поклонів чинив, молячись до Бога, щоб не покидав його. 
Після молитви сповістив слузі своєму те, що бачив і чув. Коли 
настав день, всі речі, що були при них, роздали нужденним. І, 
прийнявши благословення від духовного отця свого Гордіяна, 
вийшли з Риму та вирушили в дорогу до міста Равенни. Йшли 
декілька днів, і побачив Васіян оленицю з двома її дітьми. Лов-
ці гонили її, і вона втікала. Змучена була і знеможена, так що 
зжалився Васіян над нею і сказав до неї: «В Ім’я Господа нашого 



462

Ісуса Христа наказую тобі: прийди до мене без страху». Оле-
ниця ж, наче розумна і дружня до людей, зразу зупинилася зі 
швидкого бігу і до святого, не боячись, підійшла з дітьми. Він 
же рукою погладив її, а вона лизала ноги його, наче давно до 
нього звикла. Ловці ж, що гналися за оленицею, побачивши, 
як покірно вона зупинилася при чоловікові мандрівному, а він 
її гладить, дивувалися вельми, як така дика тварина раптом в 
приручену перемінилася. Один же з них, лютий і злий, сказав до 
друзів своїх: «О безумці, чому зволікаєте прийняти улов свій?». 
Те мовивши, почав забирати оленицю у святого з рук. Святий 
же Васіян сказав до нього: «Не я, а Бог, що на висотах, наказує 
тобі нічого злого не робити дикій цій тварині, ані дітям її». Той 
же з погордою і люттю шарпнув рукою, аби штовхнути Божого 
угодника, — і зразу за таке нахабство напав на злого того ловця 
біс і почав його люто мучити. Впав на землю, мучений, страш-
ним голосом волав, і піною стікав, і ціпенів, і був наче мертвий. 
Інші ж ловці вжахнулися, тремтіли зі страху і припадали до ніг 
святого, зі сльозами прощення просили, боячись, аби й інших 
така сама кара не спіткала. Він же, звелівши їм відійти від того 
місця, розпростерся на землі хрестоподібно і, весь ум до Бога 
спрямувавши, молився, кажучи: «Боже всіх, дивний Творче, Боже 
милосердний, впалого роду людського Спасителю. Ти, що не через 
згубу мертвих, а через спасення живих веселишся, прости ле-
жачого бідака, що в невіданні згрішив і прогнівав доброту Твою». 
Тими й більше розчуленими словами помолившись і з молитви 
вставши, підійшов до лежачого, взяв за правицю й мовив до біса, 
що був у чоловікові: «Дияволе, Той, Хто скинув тебе з висоти 
небесної в безодню, наказує тобі, щоб, покинувши швидко образ 
Божий, пішов ти у приготовану для тебе пропасть, у якій маєш 
мучитися вічно». Не встиг святий те сказати, як ворог роду люд-
ського зразу вийшов з чоловіка, якого щойно так люто мучив, що 
був той при смерті, — ледве дух його в ньому тримався, не міг 
дивитись очима і лежав на землі непорушно. Святий же знову 
помолився до Бога і знаменував хресним знаменням спершу 
очі його незрячі — і зразу вони відкрилися чоловікові й бачили. 
Тоді й цілого хрестом загородив і звелів йому встати. І встав 
чоловік здоровий, наче нічого йому не було. Те бачивши, друзі, 
що віддалік стояли і з тремтінням на все дивилися, підійшли до 
святого й з боязню шану йому віддавали.

Коли ж Равенни досягнули, шукали єпископа града того, Урса 
на ім’я, що був Васіяновим родичем. І втішився єпископ, дові-
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давшись, що Васіян повірив в Христа і має гаряче бажання Його 
наслідувати. Помагаючи йому, дав безмовне місце за градом для 
осібного перебування при церкві святого священномученика 
Аполінарія. І жив Васіян там в постах і молитвах, роздумуючи 
постійно над Божим словом. Господь же по деякім часі дарував 
йому чудесну благодать зцілювати хвороби тілесні молитвою й 
лікувати недуги тілесні корисними повчаннями. І всі його ша-
нували, любили і славили.

Як минуло трохи часу, від царя Валентиніана (383–392) при-
йшов наказ до єпарха градського і всіх громадян Равенни, щоб 
суддю градського, на ім’я Витимній, скарати смертю, бо велику 
якусь провину, через наклеп ворожий, перед царем мав. Тому 
зв’язали Витимнія і привели на місце страти, де мали відтяти 
йому голову. Згадав же той св. Васіяна і сказав у собі: «Рабе Бо-
жий Васіяне, благодаттю, тобі від Бога даною, будь мені нині 
помічником». Коли ж схилив шию до страти, і кат, тримаючи 
руками меч двосічний, підняв його, хотівши у шию вдарити, — 
зразу меч з рук його вирвався і впав далеко. Кат же знову схопив 
меч і міцніше, ніж раніше, руками тримав, підніс високо, щоб у 
шию вдарити сильно, і коли з усієї сили замахнувся, сталося те 
саме. Він же люті сповнився, знову меч схопив — і знову було 
те саме. І всі такому чудові дивувалися. Єпарх же, думаючи, що 
кат жаліє засудженого, винагороду якусь від нього за те взявши, 
відставив його, а замість нього іншого ката поставив, щоб втяв 
голову Витимнія. Але все повторилося. Тоді і єпарх сповнився 
жаху і звелів засудженого відвести зі смертного місця. Народ 
кричав, аби відпустили Витимнія, бо сила Божа заступає його 
перед смертю. Посадили Витимнія в темницю і послали скоро 
вістку до царя, що засудженого на смерть не могли двоє спеку-
ляторів стратити. І негайно прийшов від царя наказ про помилу-
вання, який Витимнія від смертної кари і від провини звільняв. 
Він же не таїв свого заступника перед Богом — св. Васіяна, якого 
у своїй молитві на допомогу прикликав, і всім про те розповідав. 
Отримавши свободу, поспішив до святого й обцілувавши йому 
ноги, дяку віддав йому. А святий угодник Божий велів йому, щоб 
одному Богові дякував, який вирятував його від смерті.

Люди ж просили єпископа, щоб переконав Васіяна прийняти 
сан священичий. І хіротонізували угодника Божого, і прожив у 
тому чині в Равенні досить років. У той час у граді Лавдійському 
в Лігурії помер єпископ, і священники з людьми триденний піст 
тримали, аби показав Бог, хто має бути наслідником єпископ-
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ського престолу. Господь же одному чеснотливому мужу об’явив 
у видінні, що єпископом має бути священник Васіян з Равенни. 
Тоді ж відправили послів до святого з проханням, аби прийшов 
до них. Васіян же їм відповів: «Бог створив людину безсмерт-
ною, щоб завжди скорялася волі та наказам свого Творця. 
Коли ж у раю чоловік переступив Боже веління, то собі й 
нащадкам приготував смерть. Тому не годиться людині 
опиратися волі Бога свого, ані веління Його переступати, 
а треба всіма зусиллями чинити те, що Бог хоче і велить. 
Тому й ми, хоч і не бажаємо честі, задля потреби правовір-
них братів не відмовляємося прийняти Божим велінням 
накладені на нас ярмо і тягар».

Цілий град з великою радістю вийшов назустріч святому і ба-
жали усі поцілувати руку своєму єпископу. Був же серед людей 
знатний чоловік, що був недугою паралічу охоплений і німий. З 
великим зусиллям заледве крізь народ до святого пробравшись, 
торкнувся руки його і відразу цілим тілом став здоровий. Бачив-
ши таке чудо, люд ще більше зрадів, що дав їм Бог такого пас-
тиря. На поставлення Васіяна на архиєрейство прийшов родич 
святого, єпископ Урс з Равенни, та святий єпископ Амвросій з 
Медіолану. З Амвросієм Васіян приятелював і часто вони один 
одного листами підбадьорювали.

По деякім часі святитель Христовий Васіян у східному пе-
редмісті збудував прекрасну церкву в ім’я святих апостолів, на 
освячення якої прикликав св. Амвросія.

Коли настали жнива, хлопця одного, що посеред женців зби-
рав снопи, вкусила змія — і помер він. Батьки ж невтішно за 
ним ридали. Принесли його до поховання у церкву святих апо-
столів, яку архиєрей збудував, де й самому Васіяну трапилося 
бути. Часто-бо до церкви тої приходив, Служби Божі в ній від-
правляв. Коли співали звичну в церкві службу, ридання батьків 
за хлопцем глушили голоси співу. Божий архиєрей, пожалівши 
тих, що плакали, звелів усім вийти з церкви. Сам же всередині 
залишився, кинувся на землю перед Богом зі сльозами, моля-
чись, аби звелів душі хлопця повернутися в тіло. Коли він за те 
віддано до Господа молився, почало тіло мерця спершу потрохи 
рухатися, тоді більше, і душа поверталася до нього. Встав же 
святий з молитви, велів і хлопцеві встати, за руку взявши його. 
Хлопець же наче зо сну збудився, відкрив очі, почав приклика-
ти матір і встав. Батьки і люди, що були поза церквою, почув-
ши голос хлопця, зразу з радості не могли більше поза церквою 
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бути — відчинили двері і швидко всередину увійшли. Побачивши 
хлопця, що воскрес із мертвих, вельми дивувалися, і жахалися, 
і, припадаючи до святого з радістю, цілували руки й одяг його. 
Святий же, Богові всемогутньому дяку віддавши, виголосив до 
людей повчальне слово і, досить повчивши, відпустив їх з миром.

Коли ж через кілька років св. Амвросій, єпископ Медіолан-
ський, розхворівся до смерті, архиєрей Божий Васіян пішов 
швидко до Медіолану і сидів біля нього невідступно, служачи 
йому і плачучи, що такого доброго приятеля втрачає. Втішалися 
ж обидвоє надією на зустріч у Царстві Небеснім. Переставився 
св. Амвросій, і після його поховання Васіян святий до свого мі-
ста повернувся. Господь через нього в граді Лавдійськім багато 
чудес вчинив: недужих уздоровлював, духів нечистих виганяв, 
відкривав диявольські підступи і злодіяння. Святитель Божий 
Васіян як добрий пастир і батько довірених душ пробув на пре-
столі архиєрейському 35 років. Доживши до 90 років, спочив у 
Господі 8 лютого 409 року.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ОЛЕКСАНДР І АНТОНІНА

В часи переслідування християн схопив у Римі лютий ігемон 
Фест одну дівчину-християнку, на ім’я Антоніна, з міста Крода-
мос, що в Малій Азії. Почав зваблювати її всіляко до жертвування 
поганським божкам. Але св. Антоніна ніяк на це не згоджувалася, 
ще й звіщала Господа Ісуса Христа, називаючи поганських богів 
бісами. Тим дуже розлютила Феста, й він кинув її у темницю. 
Свята ж Антоніна, схиливши коліна, вдень і вночі молилася Го-
споду і без їжі перебувала. Коли ж три дні минуло, раптом грім 
був, настільки страшний, що й замки темниці розбилися і двері 
відчинилися самі по собі. Світло ж велике цілу темницю всереди-
ні освітило, і голос з неба зійшов, що так говорив: «Встань, Ан-
тоніно, і підкріпися їжею, хліба і води скуштуй, і будь мужньою, 
ані не бійся нечестивого ігемона Феста, бо Я з тобою». Вранці 
Фест наказав привести Антоніну послухати, чи змінила вона 
свою думку. І побачивши, що ні, звелів віддати її до блудилища. 
Воїни ж, взявши її, в якусь хатину повели. Коли сиділа діва в тій 
хатині і ревно до Бога молилася, ангел Господній явився одному 
з воїнів, що мав від народження свого літ 23, на ім’я Олександр, 
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і сказав йому: «Іди скажи ігемонові, щоб пустив тебе до Антоні-
ни. До неї ж увійшовши, одягни її у свій плащ, аби, коли звідти 
виходитиме, не впізнав її ігемон». Тоді добрий воїн Христовий 
прийшов до ігемона і мовив: «Звели мені увійти до Антоніни, і 
якщо переконаю її, то добре буде, якщо ж ні, то зробиш їй, що 
хочеш». І дозволив йому ігемон увійти. Олександр увійшов до тої 
хатини, де була свята дівчина, припав перед ногами її і мовив: 
«Рабо Божа, дівчино Антоніно, Господь послав мене до тебе, аби 
я сповістив тобі, що Він мені сказав, як має зберегтися дівство 
твоє. Не бійся, Той, Хто прикликав тебе на цей подвиг, щедрий 
і милостивий, і мене також до страдницького вінця прикликає. 
У плащ-бо цей воїнський одягнися, голову ж і лице долі схили, 
вийди звідси — і так не впізнає тебе ігемон. Господь тебе збере-
же, щоб не впізнав». Взяла свята дівчина плащ від Олександра, 
одягнулася в нього, голову свою покрила і вийшла. Ігемон же, 
думаючи, що це Олександр вийшов з хатини, послав до Антоніни 
чотирьох воїнів. Воїни ж пішли осквернити діву і не знайшли 
її — лише самого Олександра. Взявши його, привели до ігемо-
на і сказали: «Цього лише самого в хатині знайшли, а дівчини 
нема». Ігемон здивувався і наказав посадити воїна до темниці 
та шукати Антоніну. Але не довелося шукати — вона-бо сама 
прийшла до ігемона. Вони разом з Олександром свідчили про 
Христа, були мучені та й віддали свої душі Господу. Прийняли 
вінці мученицькі 313 року.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ ВАРНАВА

Святий апостол Варнава був 
одним із сімдесятьох апостолів. 
Ім’я його перед апостольством 
було Йосиф. Народився він на ос-
трові Кіпр від батьків левитського 
єврейського роду, з якого й попе-
редні великі пророки Божі були: 
Мойсей, і Арон, і Самуїл.

Йосиф зранку і ввечері прихо-
див до церкви Соломонової, ревно 
молився до Бога, у постах частих і 
в повстримності великій дні юно-
сті своєї провадив. Над чистотою 
своєю чував, уникав співтовари-
ства безчинних юнаків й ані слуха-
ти не хотів того, чим уми юних лег-
ко звикли розбещуватися. Завжди 
пильнував себе та у законі Господньому повчався день і ніч. Тим 
часом Господь наш Ісус Христос, досягнувши 30 років, почав 
являти Себе світові. Прийшов із Галилеї до Єрусалиму, навчав у 
церкві і робив чуда преславні — і всі тому дивувалися, і сходи-
лися, щоб поглянути на святе лице Його, і слухати божественних 
Його слів, солодших від меду. Бачив же Його і юнак Йосиф і, 
слухаючи повчань, що виходили з пресвятих Його уст, розчулю-
вався серцем, і дивувався чудам, що чинив Він. Бачив-бо, як 
розслабленого біля Овечої купелі зцілив словом, й інших чудес-
них Христових діл був свідком. Розпалився до Нього сердечною 
любов’ю і вірою, тож підійшовши, впав Йому до ніг, просячи, 
щоб поблагословив його і в учні собі прийняв. Господь же, що 
бачить таємниці сердець людських, розгледів у ньому серце, га-
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ряче до любові божественної, з любов’ю благословив його і йти 
за Собою не боронив.

Коли Ісус повертався з Єрусалиму до Галилеї, пішов услід за 
Ним Йосиф з іншими учнями. Захотів Господь послати 12 Сво-
їх апостолів на проповідь до загиблих овець дому Ізраїлевого і 
бачив, що мало їх, як же й перед тим казав: «Жнива великі, та 
робітників мало». Через те установив Господь й інших 70 учнів, 
щоб послати їх по два перед лицем Своїм у кожен град і кожне 
місце, куди сам хотів прийти. І серед тих 70 спочатку був цей 
св. Йосиф, якого святі апостоли перейменували на Варнаву, 
тобто сина утіхи, бо втішений був проповіддю про Месію, що 
прийшов у світ утішити людей, які з великим бажанням чекали 
на його прихід.

Після Вознесіння ж Господнього на небо святі апостоли в 
Єрусалимі жили спільнотою, як же в Діяннях їхніх написано: 
«Люди, що повірили, мали серце одне і душу одну, і жоден з них з 
маєтку свого нічого не називав своїм, але було все спільним». І хто 
був господарем поля і дому, продавав те, приносив гроші і клав 
перед ногами апостолів. Тоді і св. Варнава продав поле поблизу 
Єрусалиму, залишене йому в спадок після батьків, приніс гроші і 
перед ногами апостолів поклав, нічого собі не залишаючи: хотів 
у Бога багатіти, у Нього ж і багатів, як же про нього засвідчено: 
«Був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри».

Траплялося ж йому часто бачитися із Савлом і сперечався з 
ним щодо Писання про Христа Господа, бажаючи привести його 
до святої віри. Але Савло, понад міру відданий батьківським 
переданням, насміхався зі Варнави, наче зі звабленого, і на Хри-
ста образи говорив, називаючи Його сином теслі і препростим 
невігласом, насильницькою смертю убитим.

Коли ж убили євреї святого первомученика Стефана, почав 
Савло переслідувати Церкву, вдираючись у доми вірних, ви-
тягаючи мужів і жінок та передаючи їх до темниці. Варнава 
плакав над ним і молився до Бога, підносячи чисті свої руки, 
аби просвітив душевні Савлові очі, щоб він пізнав істину. Ба-
жав-бо й у християнській вірі мати собі другом того, кого мав 
співтоваришем у Гамалаїловій школі. І не були марними молитва 
і сльози св. Варнави — настав час Божого милосердя, і навер-
нувся Савло до Христа, прикликаний голосом Господнім згори 
на дорозі в Дамаск. І перетворився вовк на вівцю: ганьбитель 
Христовий почав прославляти ім’я Ісуса; і той, хто гонителем 
був, став захисником Церкви.
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Коли Савло, вже будучи християнином, повернувся з Дамаску 
в Єрусалим, він хотів зустрітися з апостолами, але йому ніхто не 
довіряв, всі його боялися. Тоді Варнава взяв його і представив 
громаді віруючих. Павло безстрашно проповідував Христа, і юдеї 
хотіли його за це вбити. Тож на деякий час він пішов у пустелю. 
Через кілька років Варнава відшукав його, і вони разом пропо-
відували Христа в Антіохії.

Коли прийшли до Єрусалиму апостоли Варнава і Савло, пе-
рейменований на Павла, вельми втішили Церкву: розповіли про 
вірних, яких було багато в Антіохії, і милостині від них досить 
принесли. Тоді несподівано вчинилося велике збентеження в 
Єрусалимській Церкві. У той час цар Ірод заповзявся переслі-
дувати Церкву і убив Якова, брата Йоана Заведея, мечем. Ба-
чивши, що угодно це юдеям, взяв і Петра й посадив його до 
темниці. З неї ж Петра вивів святий ангел. Допоки ж у Єрусалимі 
не стишилося те гоніння на Церкву, Варнава й Савло ховалися 
в домі вищезгаданої Марії, сестри Варнави, куди й ап. Петро 
після чудесного звільнення з темниці вночі прийшов. Після того 
Варнава й Савло, закінчивши свою службу в Єрусалимі, повер-
нулися знову до Антіохії, взявши зі собою й сина Марії на ім’я 
Йоан, названого згодом Марком. Перебували в Антіохії якийсь 
час у пості, і молитвах, і в служінні Божественної Літургії, і в 
проповідуванні Божого слова. Тоді Святий Дух покликав їх на 
місію в Малій Азії, але Марко відлучився від них.

Тим часом між євреями й греками, які повірили, вчинилася 
суперечка про обрізання. Одні-бо, що навернулись з юдеїв, вчили 
братів, що коли ті не обріжуться за звичаєм Мойсея, не можуть 
спастися. Та навернені греки противились цьому. Варнава ж 
з Павлом захищали греків від обрізання, ясно проповідуючи, 
що спасіння є тільки в Ісусі Христі. Тоді Варнава й Павло піш-
ли з Антіохійської Церкви знову до Єрусалиму, до апостолів і 
старших, щоб сповістити їм, що Бог відчинив двері віри для 
поган. Дорогою до Єрусалиму пройшли Фінікію і Самарію та 
вельми втішили братів, розповідаючи про навернення поган. 
Коли ж прийшли до Єрусалиму, прийняла їх з любов’ю Церква. 
Святі апостоли з радістю слухали Варнаву, соборно міркуючи і 
радячись про обрізання. І затвердили зовсім відмінити його як 
непотрібне в цей час нової благодаті. Ще захотіли послати когось 
з Єрусалиму разом з Варнавою і Павлом до Антіохії, до греків, 
які повірили. І вибрали на те Юду, названого Варсава, і Силу — 
знатних мужів серед братів. І написали такий лист: «Апостоли і 
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старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії, 
привіт! Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без на-
шого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші 
душі, то ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас 
послати разом з любим нам Варнавою та Павлом, людьми, що 
душі свої віддали за ім’я Господа нашого Ісуса Христа. Отож, 
ми вислали вам Юду й Силу, і вони усно викладуть те саме. 
Подобалось бо Святому Духові й нам ніякого більше не скла-
дати на вас тягару, крім цього необхідного: стримуватися від 
ідоложертвенного м’яса, крови, душенини та розпусти. Ви добре 
зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові». З таким 
посланням ці апостоли Варнава і Павло, а з ними Юда і Сила з 
Єрусалиму до Антіохії вирушили. Тоді Йоан, названий Марком, 
не сміючи самому звернутися до Павла, прийшов до стрия свого 
Варнави з покаянням і сльозами, жаліючи, що відлучився від 
них, коли були серед язичників на проповіді. І просив Варнаву, 
щоб знову взяв його з собою, обіцяючи без страху переносити всі 
страждання і навіть смерть за Господа. Тому Варнава взяв його 
з собою і дійшли всі разом до Антіохії. Зібравши ж народ вірних, 
віддали послання. Ті, прочитавши, зраділи. Юда ж і Сила слова-
ми багатьма утішали й утверджувати братів. Тоді за якийсь час 
Юда повернувся до Єрусалиму, Сила ж захотів залишитися там.

Павло і Варнава жили в Антіохії, навчаючи і благовістуючи 
слово Господнє з багатьма іншими. Через кілька днів сказав 
Павло до Варнави: «Годиться нам відвідати братів наших у всіх 
містах, де ми проповідували слово Господнє, і подивитися, як 
вони живуть». І погодився на те Варнава. Захотів Варнава взяти 
з собою Йоана, названого Марком, племінника свого, Павло ж 
не хотів, кажучи: «Як маємо брати зі собою хлопця боязливого, 
який раніше покинув нас у Памфілії, не захотівши іти з нами 
на діло, на яке ми були послані, та й відлучився від нас і додому 
повернувся?». Була, отже, суперечка між ними. Варнава хотів 
взяти Йоана, Павло ж не хотів. Тому розділилися вони і кожен 
окремо рушив в дорогу. Сталося це за Божим Провидінням: бо 
коли два досвідчені апостоли йшли осібно проповідувати, ще 
більше душ привели до спасіння.

Коли ж Варнава з Марком прийшли на Кіпр, батьківщини 
Варнави, немалі підняли там труди, аби багато людей до Христа 
навернути. Примноживши на Кіпрі святу віру, пішов Варнава до 
Риму, а згодом до Мілану, де заснував й утвердив єпископський 
престол. Відтак знову на Кіпр повернувся, де в Саламіні навчав 
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про Христа. Тоді прийшли із Сирії деякі юдеї і противилися Вар-
наві — бунтували людей, кажучи, що все, що говорить Варнава, 
суперечить Богові і Мойсеєвому закону. І злословили Варнаву, 
зневажали і навіть намагались убити, підбурюючи проти нього 
народ. Апостол же святий, провидівши свою мученицьку кон-
чину, скликав усіх вірних, які в граді тому були, досить повчив 
їх бути міцними у вірі і в добрих ділах, відправив Божественну 
Літургію, і всі були причасниками Пречистих Христових Таїнств. 
Взяв же окремо Марка, супутника свого, і сказав йому: «Цього 
дня від рук невірних юдеїв маю кінець прийняти, як же сказав 
мені Господь. Ти ж, знайшовши тіло моє за градом із західного 
боку, поховай його. І йди до друга мого ап. Павла і все про мене 
йому сповісти». Мав же Варнава з собою Євангеліє від Матея, 
своєю рукою переписане. Заповідав і про нього Маркові, аби з 
ним його поховав. Тоді, востаннє обнявши небожа свого Марка, 
сам пішов на зборище єврейське, щоб із пророчих книг пропові-
дувати їм про Христа. Тоді юдеї з Сирії збунтувалися проти нього 
і наклали на нього руки. Потім вивели за місто із західного боку 
і камінням його побили. Запаливши ж вогонь, вкинули в нього 
мертве тіло апостола на спалення. Після того Марко з деякими 
братами таємно прийшов і знайшов тіло апостола, яке вогонь 
ані трохи не пошкодив. Взявши його, поховав в одній печері за 
п’ять стадій від міста, і Євангеліє, про яке заповідав апостол, на 
грудях його поклав.

Через багато років благозволив Бог прославити те місце, де 
лежали в землі мощі апостола, — і почали відбуватися там чуда 
дивні. Спочатку один недужий, випадково заночувавши на 
тому місці, отримав здоров’я. Тоді таке трапилося і з другим. 
Тоді й інші довідалися про те і навмисне приходили ночува-
ти туди, щоб оздоровитись від своїх недуг. Слава про те місце 
всюди розійшлася. Приносили сюди багатьох недужих і розсла-
блених, і вони оздоровлялися. Біснуватих туди приводили — і 
зразу духи нечисті з великим криком втікали. Там криві почи-
нали ходити, сліпі отримували прозріння, і хто якою недугою 
був одержимий, приймав зцілення на тому місці. Так Господь 
наш Ісус Христос прославив свого ап. Варнаву, який Його щиро 
любив і наслідував.

За правління імператора Зенона (474–491) один злісний єре-
тик Петро Білильник, прозваний Кнафій, противник IV Все-
ленського Собору в Халкедоні, захисник Євтихієвої ж єресі й 
ширитель Аполінарієвого зловір’я, підступом захопив престол 
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Антіохійського патріаршества. Своїм же ложним ученням бага-
то нашкодив Христовій Церкві, гонив і кривдив правовірних, а 
багатьох і мучив. Та не задовольнився антіохійською єпархією 
і забажав Кіпрський острів, що був з давніх-давен вільний, під 
свою владу забрати і свої єресі у ньому сіяти. Тоді архиєпископ 
Кіпрський, на ім’я Антимій, був у печалі великій, знав-бо, що 
Петро той мав у царя велику милість, легко міг отримати, що 
хотів, і за волею своєю вчинити. І прийшов наказ царевий на 
Кіпр, щоб архиєпископ Кіпрський прийшов до Царгороду і на 
Соборі перед патріархом відповідав тим антіохійцям, які просили 
прилучити Кіпрський острів до Антіохійської єпархії. Не знав 
архиєпископ, що робити, бо і веління царевого не послухати не 
смів, і йти боявся. Хоч і святий був життям, проте до суперечки 
нездатний, і знав, що вже наперед противники його перемо-
жуть. Віддався тому посту і ревним молитвам — від самого Бога 
зі сльозами шукав допомоги, захисту і корисної поради. Одної 
ж ночі, коли від труду молитовного задрімав, став перед ним 
якийсь божественний муж, у ризі світлій священичій, небесними 
променями осяяний, і сказав: «Чому так сильно засмучений і 
журишся, архиєпископе? Не бійся, нічого поганого не станеться 
від противників твоїх». Та сама поява була і другої ночі, а третьої 
ночі муж той до нього мовив: «Доки не віритимеш словам моїм, 
що збудуться в ці дні? Іди в царюючий град без страху, бо звідти 
зі славою повернешся, ніякої кривди не зазнавши від супротивних, 
сам Бог буде твоїм захисником». Тоді архиєпископ, осмілівши, 
спитав: «Прошу тебе, пане мій, скажи мені, хто ти, що говориш 
це до мене?». Він же відповів: «Я — Варнава, учень Господа на-
шого Ісуса Христа. Щоб певний був ти у правдивості сказаного, 
ось тобі знамення. Коли вийдеш за місто до західного краю за 
п’ять стадій, на місці, що називається місцем оздоровлення, 
копай під деревом, що родить ріжки, і знайдеш печеру і раку, у 
якій мощі мої покладено, і Євангеліє, моєю власною рукою напи-
сане, яке переписав я від святого апостола євангелиста Матея. 
І коли супротивники твої, бажаючи Церкву цю собі підкорити, 
почнуть говорити, що Антіохія є апостольським престолом, ти 
запереч їм, кажучи: “І мій град — апостольський престол, бо маю 
апостола, що в граді моєму спочиває”». Сказавши це, Варнава 
став невидимим. Архиєпископ же превеликої радості сповнився 
і, Богові подякувавши, скликав клир, всіх градоначальників та 
людей і сповістив про трикратне явлення святого апостола Вар-
нави і його слова. І пішов із псалмоспівом на те місце, і несли 
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перед ним хрест чесний. Досягнувши ж місця, почав копати під 
деревом, як же сказав у видінні апостол. Трохи землі викопавши, 
знайшов печеру, камінням загороджену. Забравши каміння, 
побачив ковчег — пахощі великі та невимовні все огорнули. 
Відкривши ковчег, бачили в ньому чесні мощі святого апостола 
Варнави, тлінням не порушені, і Євангеліє на грудях лежало. 
Сам же арихєпископ пішов до Царгорода і, на Соборі ставши, 
відповідав супротивникам так, як святий апостол навчив його 
у видінні. І сповістив цареві, патріархові і всьому Собору про 
віднайдення чесних мощей святого апостола Варнави. Зрадів 
цар Зенон, що у дні його царювання такий безцінний духовний 
скарб знайшовся. І зразу утвердив, щоб не був Кіпрський острів 
під патріархом, а щоб був вільним і мав архиєпископа зі своїх 
єпископів. Цю ж свободу Кіпру даровано задля мощей святого 
апостола, і назвався престол Кіпрський престолом апостоль-
ським, як же й інші патріарші престоли.

Святий мученик Квірін,
єпископ Сесійський

(див. ст. 411)
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ПРЕПОДОБНИЙ ОНУФРІЙ ВЕЛИКИЙ

У той час, коли в Римській держа-
ві царював Діоклетіан, у Персії жив 
цар на ім’я Нарсит. Не мав він сина, 
а дуже хотів мати, і молився за те до 
Бога. І через довгі роки жінка його 
зачала цього блаженного Онуфрія. 
Коли народився, об’явив Бог царе-
ві, що має в монастир віддати сина 
свого. Коли ж прийшов до монасти-
ря єгипетського, ігумен обителі зди-
вувався цареві, що з Персії до них 
прийшов, і прийняв його з великою 
честю. Цар віддав Богові свого сина 
й ігумену монастиря його вручив і 
повернувся до себе.

Коли ж Онуфрію було 7 років, 
приходив часто до пекаря і випро-
шував хліба та ніс до церкви, де була 

ікона Пречистої Діви Богородиці, що тримала на руках немовля, 
Господа нашого Ісуса Христа. І ходив Онуфрій, нерозумний ще 
хлопець, до ікони і говорив до Немовляти, якого Діва на руках 
тримала, наче до живого, кажучи: «І ти також малий, як і я, 
проте я ходжу до пекарні, і прошу хліб і їм, а ти ніколи не їси. 
Чому так? Прийми мою частку і їж». Зображене немовля-Хри-
стос, наче живий, простягав ручку Свою, беручи з руки Онуфрія 
хліб. І видно було, наче їсть. Таке дивне чудо не раз ані двічі, 
але багато разів діялося. Старець же з пекарні, бачачи хлопця, 
що часто хліб брав, почав назирати за ним, куди хліб носить, і 
спостеріг, що в церкву з хлібом йде. Пішов за ним здалеку, при-
йшов до ікони й побачив, яке чудо діялося, — налякався вельми 
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й пішов сповістив те ігумену й іншим досвідченим старцям. Ті 
також злякалися, чуючи таке. Навчив-бо ігумен пекаря так: 
«Коли хлопець Онуфрій попросить у тебе хліба, скажи йому: 
“Іди попроси в Того, Кому стільки разів сам давав”». І зробив так 
пекар, як ігумен сказав. Зранку не дав Онуфрієві хліба, коли 
той просив, а сказав: «Іди попроси в Того, Кому ти давав». Го-
лодний був хлопець, почав плакати і пішов до ікони Пречистої 
Діви Богородиці. І сказав до зображеного немовляти-Христа 
так: «Каже пекар, що Ти даси мені Свого хліба, він-бо свого не 
хоче мені дати». І зразу зображене немовля Христос подав йому 
хліб найкращий, чистий, наче сніг білий, і теплий. Такий же був 
хліб великий, що його 7-літній хлопець з трудом міг понести. 
Взявши з руки Христової хліб той, прийшов з ним до ігумена, 
по-дитячому хвалячись: «Ось мені дав немовля- Христос». Ігумен 
ж вельми дивувався чудові тому, скликав усіх монахів і показав 
їм предивний той хліб. І звелів пекарю швидко розповісти перед 
усіма те, що бачив, тоді й отрока Онуфрія всі просили розповісти, 
як з руки Христової хліб прийняв. І почали всі великим голосом 
славити Бога. Розділили хліб той між всіма з благословенням, і ті, 
що хворіли, скуштувавши чудесного хліба, здоров’я отримували. 
Досягнув же Онуфрій 10-літнього віку й пішов у пустелю, як про 
це написав преподобний Пафнутій, який від самого Онуфрія 
чув такі слова:

«Коли починав я у пустелю входити, з’явився мені ангел і ска-
зав: “Не бійся, я — ангел, що ходить з тобою від народження тво-
го, приставлений від Бога оберігати тебе. І було мені нині веління 
від Нього вивести тебе в пустелю цю. Тому будь досконалий та 
смиренний серцем перед Господом і з радістю працюй для Нього, 
я ж не відступлю від тебе, поки не звелить Творець забрати 
душу твою”. Так зі світловидного променя сказав ангел, що йшов 
переді мною, я ж ішов за ним радісний. Пройшовши довгу дорогу, 
побачив печеру, і невидимим став промінь. Я ж до печери набли-
зився і, за звичаєм чернечим, сказав: “Благослови!”. І бачив мужа 
старого, чесного, що лицем і виглядом виявляв Божу благодать і 
духовну радість, яка в ньому була. Він сказав: “Чи ти Онуфрій, 
брат мій у Господі? Увійди, дитино, у моє перебування, Бог тобі 
помічник, і будеш у покликанні своєму, добрі діла здійснюючи в 
страху Божому”. Увійшов-бо я в печеру його, сидів з ним немало 
днів і намагався навчитися чеснот його. Навчив він мене уставів 
життя пустельного. Бачив же старець просвітлений дух мій 
до навчання діл, угодних Господу нашому Ісусові Христові, і до 
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безстрашного протистояння таємним супротивника нападам і 
пострахам, які має пустеля. Сказав мені: “Встань, дитино, хай 
заведу тебе в іншу печеру у внутрішній пустелі, щоб там ти 
сам жив і трудився в Бозі. На це-бо послав тебе Господь прови-
дінням Своїм, щоб бути тобі внутрішньої пустелі мешканцем”. 
Так вирішивши, взяв мене і повів у найглибшу пустелю. Ішли 
ми 4 дні й 4 ночі, тоді на п’ятий день побачив я малу печеру. 
І сказав мені святий той муж: “Ось місце, яке Бог приготував 
тобі, щоб ти оселився на ньому”. І перебував старець зі мною 
30 днів, добрих діл навчаючи мене. Після 30 днів, Богові мене за-
лишаючи, пішов до свого мешкання. Відтоді раз на рік приходив 
до мене, відвідуючи мене аж до дня переставлення свого до Бога. 
Останнього року, за звичаєм до мене прийшовши, переставив-
ся. Я ж плакав довго і поховав його поблизу мешкання мого».

Після цього спитав Пафнутій старця Онуфрія: «Отче святий, 
чи багато ти підняв трудів на початку свого приходу в пусте-
лю?». І сказав блаженний старець: «Повір мені, любий брате, 
такий підняв труд, що багато разів втрачав надію на життя 
моє, здавалося, вже при смерті був, голодом і спрагою знемагав, 
не маючи від початку зовсім що їсти й пити. Палючим сонцем 
був палений вдень і холодом нічним промерзав. Добрий Бог, бача-
чи мене, звелів святому ангелові Своєму про мене піклуватися 
і приносити мені щодня трохи хліба і води на скріплення тіла 
мого. Так годував мене ангел 30 літ. Коли ж закінчилися ті роки, 
влаштував Бог мені щедріше прогодування. Знайшовся фінік 
поблизу печери моєї і Божим велінням джерело мале живої води 
витекло. Я ж з найбільшою радістю їм і п’ю зі слів Божих, як же 
написано: “Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, 
що виходить з уст Божих”. Якщо, о брате Пафнутію, постара-
єшся чинити волю Господа Бога, все потрібне пошлеться від Ньо-
го, говорить-бо у святому Своєму Євангелію: “Не турбуйтеся, 
що їстимете і що питимете, знає-бо Отець ваш небесний, чого 
потребуєте. Шукайте насамперед Царства Божого, і правди 
Його, і все додасться вам”». Так говорив преподобний Онуфрій 
і дивувався Пафнутій дивному життю його. І знову спитав, ка-
жучи: «Отче, звідки причащаєшся Пречистих Христових Та-
їнств у суботу і в неділю?». Він же сказав мені: «Ангел Господній 
приходить до мене, приносить Пречисті Христові Таїнства і 
причащає мене. Не до мене одного з Божественним Причастям 
ангел приходить, а й до інших, що живуть Бога ради в пустелі 
і лиця людського не бачать. Їх же, причащаючи, веселості не-
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вимовної сповнює. Якщо ж хтось з них захоче бачити людину, 
бере його ангел і підносить на небо, щоб побачив святих і возве-
селився. І просвітлюється душа його, як світло, і радіє духом, 
сподобившись бачити небесне благо, і забуває всі труди свої, що 
витерпів у пустелі. Коли ж знову на своє місце повертається, 
старанніше починає служити Богові, сподіваючись отримати 
навіки на небесах те, що бачити сподобився». Про це все пре-
подобний Онуфрій розмовляв з Пафнутієм у підніжжі тої гори, 
де вони зустрілися.

Так жив цей подвижник Господній, творячи справи на славу 
Бога, зрікшись духа цього світу і наслідуючи Господа Ісуса вузь-
кою дорогою. Він у всьому сповняв волю Божу, ставши живою і 
святою жертвою, поки не віддав душу в обійми Господа. Прожив 
у монастирі літ 10, а потім 60 у пустелі.

ПРЕПОДОБНИЙ ПЕТРО АФОНСЬКИЙ

Преподобний Петро родом був грек, чином воїн і воєвода. 
Прийшов же в чернецтво так. 667 року послали його з іншими 
воїнами до Сирії на війну, де трапилося грецькому воїнству від 
супротивників зазнати поразки. Тоді в полон взяли Петра і в 
град аравійський, який називався Самара, що над рікою Тигр 
стояв, з багатьма полоненими завели. Там посадили до темниці 
й важкими веригами залізними обклали. Сидячи в путах, Петро 
робив собі іспит сумління і згадав, що багато разів думав від-
ректися від світу й обіцяв стати ченцем. І зрозумів, що допустив 
на нього Бог полон і злостраждання, бо доброго наміру свого не 
постарався скоро здійснити. Плакав і ридав дуже, шкодував, 
що таку долю собі спричинив, і бештав себе за те, що заслужив 
такі страждання.

Довго сидів у темниці і жодної надії на визволення з пут тих 
не мав. І почав гаряче молитися до всесильного Бога, який може 
лише Йому відомими шляхами вивести його з кайданів, як же 
вивів з Іродової темниці Петра-апостола. Прикликав же на до-
помогу і заступництво великого чудотворця святителя Миколая, 
який багато може перед Богом, швидкого помічника тим, що 
в біді. Мав-бо віддавна до нього велику віру та любов, і часто 
молився з упованням. Поклав же в молитві тверду обітницю, що 
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коли звільниться з пут, не повернеться більше у світ, ані до дому 
свого не піде, а зразу піде туди, куди Бог наставить до чернечого 
подвигу. Думав і те, що якби звільнив його Бог, то пішов би до 
Риму і там при гробі святого верховного ап. Петра зробив би 
постриг з відреченням від світу. Молився ж за те Петро-в’язень, 
додавав піст великий, через два-три дні трохи їжі приймаючи. 
Якось сім днів голодний був, і коли закінчилося сім днів посту 
його, явився йому святитель Христовий Миколай уві сні і сказав: 
«Молитву твою, брате Петре, Бог почув, і вислухав зітхання 
серця твого, і просив я за тебе добросердного і чоловіколюбного 
Бога. Але тому, що ти сам забарився щодо заповідей Його, через 
те і Він не хоче тебе швидко з пут звільнити, краще спасення 
влаштовуючи для тебе. Милосердний Владика наш дав усім 
надію у святому Євангелію Своєму, мовивши: “Просіть і прийме-
те, стукайте і відчинять вам”. Не припиняй тому молитвами 
просити й зітханнями стукати у двері Доброти Його, аж поки, 
схилившись до тебе з милістю, не подасть тобі прохане з пут 
звільнення й замкнені темничні двері не відчинить перед тобою 
для виходу звідси. Будь же терпеливий у молитві, чекаючи на 
милість Божу». Це в’язневі Петрові сказавши і їжею йому під-
кріпитися звелівши, св. Миколай невидимим став.

Через декілька днів знов з’явився Петрові св. Миколай, трохи 
сумний, кажучи, що Господь бажає ще молитов інших богоугодни-
ків та порадив просити про визволення ще Симеона праведного, 
який Христа Господа сорокаденного на руки свої взяв, коли Його 
до храму принесли. Так і зробив Петро, як казав йому Миколай. 
Коли ж преблагий Бог, прошений від великих угодників Своїх Си-
меона і Миколая, захотів страждаючому в путах дарувати звіль-
нення, уночі тричі явився Петрові святитель Христовий Миколай 
разом зі св. Симеоном і сказав йому: «Дерзай, брате Петре, і, пе-
чаль відклавши, спільному заступникові, моєму ж співмолільни-
кові, обіти свої поклади і дяку після Бога йому віддай». Слухняно 
Петро так все і зробив, та визволив його з темниці св. Симеон.

Вийшов з неї Петро, не зустрічаючи ніяких у цьому пере-
шкод, і пішов до Риму, де папа прийняв його любо і постриг 
біля гробу апостольського, за обітницею Петровою. І затримав 
його в себе часу немало, повчаючи і наставляючи на путь спа-
сення. Тоді, за Божим велінням, відпустив папа Петра з Риму, 
сказавши йому: «Іди, дитино, куди Бог наставити тебе хоче. 
Милість же Його хай буде з тобою, скеровуючи дорогу твою й 
охороняючи від підступів диявольських». Прийнявши ж від папи 
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благословення і клиру прощання, Петро вийшов з Риму, покла-
даючись на Бога. Хотів повернутися в Грецьку землю, прийшов 
на берег морський, побачив корабель, що на схід плисти мав, 
увійшов у нього і відплив. Був же добрий вітер, і плавання мав 
щасливе, доки не змусила нестача хліба пристати корабель коло 
одного села. І вийшли кораблеплавці спекти хліб. Увійшли ж в 
дім одного з мешканців села того й застали в ньому господаря 
хворого, і сина його, і всіх домашніх його недужих. Спекли в хаті 
хліби й сіли їсти. Сказав один з них: «Візьми хліб теплий і неси 
на корабель для стернового й отця». Господар же дому, чуючи 
про отця, спитав кораблеплавців, що за отець з ними. І сказали, 
що монах Петро з Риму пливе з ними. І мовив господар дому 
до кораблеплавців: «Прошу вас, пани мої, попросіть отця того, 
аби прийшов у дім мій, благословив і помолився за нас, недужих. 
Ось бачите, що до смерті зближаємося, у люту цю неміч впав-
ши». Петро з вірою помолився і попросив Ісуса Христа за них, і 
Господь зцілив того чоловіка та дім його. І казав їм Петро, щоб 
вони не йому дякували за це, але Богу.

Коли ж доплили до Греції, Петро оселився в печері на Афон-
ській горі. День і ніч гаряче до Бога молився і пробув два тижні, 
не ївши їжі. Диявол, що не міг такого його посницького терпіння 
знести, зібрав усіх своїх воїнів, озброївся, як на війну, зі стріла-
ми й луками, з мечами і списами увійшов у печеру ту з голосом 
страшним і зойком великим, лютуючи й виганяючи звідти свя-
того. І видно було, як біси ті луки натягають і стріли на нього 
напинають, інші мечі оголюють та списи готують, щоб проколоти 
його, а інші каміння якесь велике перевертають, що земля тряс-
лася і печера завалитися мала. Преподобний живим лишитися 
вже не сподівався, казав собі: «Хай помру тут, якщо Божа на 
те воля». Звівши очі вгору й руки піднявши, скликнув великим 
голосом, кажучи: «Пресвята Богородице, Діво Маріє, поможи 
мені, рабу Твоєму!». Коли почули біси ім’я Богородиці, страшне 
для них, нам же солодке й жадане, зразу із шумом зникли.

Після першого ворожого розбійницького нападу минуло 
50 днів, і диявол нацькував на святого різних гадів та хижих 
тварин. Але преподобний знаменням Хреста святого себе загоро-
див, Ім’я ж Христа Бога і Пречистої Богоматері прикликав, знову 
уневажнив їхню силу й далеко відігнав від себе. І Пресвята Діва 
боронила святого від всіляких нападів аж до кінця життя його. 
Так і жив цей подвижник Господній, служачи Богові, поки не 
віддав Йому свою праведну душу. Мав він тоді 60 років.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ АКИЛИНА, ДІВА

У фінікійському місті Біблос1, за влади Діоклетіана (284–305), 
мешкали християни. Одному з них, на ім’я Євтолмій, що в чес-
ному подружжі богоугодно перебував, подав Господь Своє благо-
словення, і зачала жінка його, і народила дівчинку, яку назвали 
Акилиною. Коли дівчинка мала чотири місяці, мати взяла її і до 
єпископа Євдалія принесла. Той же, в Ім’я Господа нашого, Ісуса 
Христа, дівчинку знаменувавши, огласив і через два місяці святим 
хрещенням просвітив. Коли ж мала вона один рік, батько її Євто-
лмій до Господа переставився, а мати виховала дівчинку, і коли 
мала вона сім років, усіх християнських звичаїв навчила. Будучи 
10-літньою, Акилина безперестанку взивала до Бога на молитвах. 
Скільки дівчинка роками підростала, стільки більше сповнюва-
лася Святим Духом і була прикрашена Христовою благодаттю. 
У ній же настільки зростала, що в малих своїх літах наказ нече-
стивих царів мужньо потоптала й ідолопоклонство зневажила.

У сьомий рік Діоклетіанового царювання Волусіян, чоловік 
один, більше сатанинське, ніж людське поріддя, прийняв ан-
типатство Палестинського краю. Сам істинного Бога, Творця 
всього, не знаючи, почав всезлісно гонити благочестивих по-
клонників Його. І багато Христових мучеників мужньо подвиги 
свої здійснили й нев’янучих вінців сподобилися. У той самий 
час і блаженна дівчинка Акилина, добре Бога знаючи, часто 
однолітків своїх переконувала, кажучи: «Яка користь вам з 
пошанування німих і бездушних ідолів? Хіба ви не знаєте, 
що ті, які в них вірять і поклоняються їм, мають суєтну, 
порожню, душешкідливу і демонську надію? Ті боги самі 
мертві й немічні, як же іншим можуть щось добре зроби-

1 Стародавнє місто-держава на узбережжі Середземного моря; сучасне 
місто Джубейль у Лівані.
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ти?». Однолітки ж питали її: «Ти ж якого бога шануєш?». Відпо-
відала Акилина: «Єдиного Бога, що створив небо, і землю, і море, 
і все, що в них. Його шаную і Йому, за достоїнством, кланяюся, 
Він-бо від віку благодіяв всім, хто вірив у Нього і покладався на 
Нього. І сильний Він тим, хто Його прикликає». Тоді дівчатка 
мовили: «Ми чули, що Бога, якого ти проповідуєш, юдеї на хресті 
розіп’яли, і Він помер». Відповіла свята: «Над Ним смерть влади 
не має, Він же не лише сам ожив, але й тих, що смертю помер-
ли, викупив чесною Своєю Кров’ю й оживив. Він, бачачи людину, 
що зі шляху істини заблукала, захотів воплотитися і чоловіком 
стати, щоб принижене єство наше піднести й наставити на 
спасенну стежку, винищити диявольську звабу, благодать же 
правдиву нам подати». Спитали дівчатка: «І хто Той, Кого ж 
називають розп’ятим?». Відповіла Акилина: «Спаситель всіх, 
який любить людський рід. Він, щоб стару людину водою і духом 
одягнути в нову, добровільно перетерпів страждання, зійшов на 
хрест, хотівши не лише спасти тих, що на землі живуть, а й 
тих, що адом одержимі, із пут смертних визволити. І воскресши 
на третій день, показався апостолам та багатьом іншим. В 
час другого Його пришестя спільне всім має бути воскресіння з 
мертвих». Тоді співрозмовниці сказали: «Якщо Той, про Кого ти 
кажеш, стільки у світі доброго зробив, то чому юдеї, з роду яких 
і Він був, не мають Його за Бога?». На це відповіла благомудра 
Акилина: «Завжди той рід ухиляється з праведного шляху. Вони 
мають стверділу шию і злістю осліплене серце: те, що правед-
не й істинне, відкидають. Тому Того, Хто зробив їм так багато 
добра, відреклися, на хресну смерть Пилатові передавши».

Так блаженна дівчина часто з однолітками своїми говорила. 
Никодим, один з рабів антипатових, чув розмову, пішов до ньо-
го і сповістив, що є дівчинка у граді тому, яка не підкоряється 
царським наказам про пошанування богів і зневажає їх, бісами 
називаючи. Іншого ж когось, розп’ятого, проповідує Богом і 
дітей від давнього батьківського богопошанування відвертає. 
Про це довідавшись, антипат послав слуг схопити блаженну 
дівчину. Взяли на суд святу мученицю Акилину в другий рік 
антипатства Волусіяна, було ж їй 12 років. На неї поглянувши, 
антипат сказав: «Чи ти противишся царським велінням й інших 
зваблюєш, аби не скорялися богам нашим, але щоб розп’ятому 
чоловікові поклонялися? Хіба не знаєш, що царі звеліли тих, які 
Ісуса визнають, всіляким мукам і смертній карі передавати? 
Тому й ти покинь Розп’ятого, достойну ж безсмертним богам 
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честь і жертви принеси, щоб не переконати нас віддати тебе 
на муки». Відповіла блаженна Акилина: «Якщо мене передаси 
гірким мукам, о антипате, станеш причиною нетлінного 
вінця, якого удостоюся від Спасителя мого прийняти, бо 
Його ісповідую і ніколи Його, навіть у найлютіших муках, 
не відречуся. Тому не зволікай. Всілякі на мене винаходь 
муки, аби зрозуміти, що я перед тобою стою озброєна 
вірою і мук твоїх не боюся».

Волусіян же почав її переконувати ласкавими словами, ка-
жучи: «Бачу, що ти доброродна і юна ще, тому змилосерджуся 
над тобою. Якщо віддам тебе на муки, то зразу молоде твоє 
тіло розшматують. Кати не є милостивими, вони після лютих 
мук гіркій смерті віддадуть тебе й позбудешся життя в юності 
своїй, і не поможе тобі Той, Кого ти ісповідуєш, — Бог християн-
ський». Свята ж відповіла: «Не потребую твого милосердя. Ти, 
думаючи, що наді мною змилосердився, більше мені нашкодити 
хочеш, бо від правдивого Бога намагаєшся мене відділити. Тому 
прошу тебе: не милосердися наді мною, а жорстокішим до мене 
будь, аби з мого терпіння довідатися, що ті, які покладають 
надію на Христа, нездоланні».

Бачив антипат, що ніяк Христову рабу від ісповідання її від-
вернути не може, звелів її бити по лиці, кажучи: «Ось початки 
мук, чи приємні й солодкі тобі?». Відповіла Акилина: «О нелю-
де-кате! Тому що насмілився бити лице, яке на подобу Божу 
створене, знай, що Той, чию подобу ношу, у день суду Свого не 
пробачить тобі». Суддя ж сказав: «Я гадаю, що великі боги наші 
спасення всього світу тримають у своїх руках. І в тому май-
бутньому віці також спасення всіх у своїй владі будуть мати». 
Те мовивши, звелів двом воїнам простягнути її і немилостиво 
бити, докладаючи такі слова: «Де нині Бог твій, Акилино, про 
якого ти говорила, що на суді Своєму не пробачить мені? Хай 
прийде сюди й забере тебе з рук моїх».

Після цього звелів тим, що били, зупинитись, і сказав до бла-
женної: «Послухай мене, бо добре тобі раджу: покинь свою нероз-
судливість і відлучися від християнської єресі, якщо хочеш від 
мук звільнитися. Хто-бо вирятується з моїх рук, покладаючись 
на Того, який сам, коли Його розпинали, не врятувався? Кого ж 
із тих, що почитають Його, царі наші залишили жити?». На це 
відповіла Акилина свята: «Чи думаєш, о найлютіший кате, що 
муки, які ти накладаєш, я відчуваю? Знай точно, що скільки 
батько твій диявол подає тобі на мене підступу, стільки або й 
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більше Бог мій подає мені сили й терпіння». Волусіян же засум-
нівався, бачачи таку мужню поведінку блаженної дівчини. Тоді 
сказав: «Дам тобі декілька днів, щоб ти подумала й помудріла, 
поклонилася богам, за що і життя на землі, і від царів достойну 
собі честь отримаєш». Спитала ж свята: «Скільки днів мені на 
це даси?». Відповів Волусіян: «Скільки хочеш». Акилина мовила: 
«Прошу тебе, щоб не давав ти мені дня ані години! З дитинства 
добре навчилася одному поклонятися Богові й прибігати 
до Того, Хто на небі живе, а на земне не дивитися».

Волусіян же, бачачи, що дівчина в любові до істинного Бога 
непохитна, сказав собі: «Марні вмовляння, марні труди мої». 
І так розгнівався, що звелів розпеченими рожнами голову їй 
крізь вуха просвердлити. Блаженна ж молилася до Бога, кажучи: 
«Господи мій, Ісусе Христе, Ти виховав мене з дитинства мого 
і променями Своєї правди таємні думки мого серця просвітив, 
міцною і мужньою Своєю силою укріпив мене, щоб мені добре 
проти ворога диявола стати. Ти, що безодню правдивої і вели-
кої премудрості відкрив тим, які вірять у Тебе, доверши шлях 
мого подвигу й незгасну свічу мого дівства збережи, щоб разом 
з п’ятьма мудрими дівами увійшла я в нескверну Твою оселю і 
там Тебе, Сповнювача бажань моїх, славити сподобилася». І коли 
те зробили кати, гаряч вогненна через мозок їй проходила, і тік 
мозок з кров’ю через ніздрі. Свята впала від лютого болю, наче 
мертва. Думаючи, що Акилина померла, антипат велів виволокти 
її звідти, кинути за град на поїдання псам як недостойну суду і 
поховання людського, бо, царські накази зневаживши, римських 
богів відреклася. І лежала мучениця цілий день, кинена на шляху.

Коли ж надійшла нічна година, прийшов ангел Господній до 
блаженної, торкнувся її і сказав: «Встань і будь здорова, іди ви-
крий Волусіяна, бо він і його поради є нічим». І зразу св. Акилина 
встала здорова і хвалила Бога, кажучи: «Дякую Тобі, життя мого 
Творче, що подаєш мені здоров’я і від нечестя визволяєш рабів 
Твоїх. Ти-бо, Господи, був перед віками, і навіки будеш, ані нема 
іншого Бога, окрім Тебе. Тому смиренно Тебе прошу, щоб, коли 
закінчу подвиг страждання, вінця слави Твоєї сподобилася і щоб, 
Твоїми обіцянками насолодившись, разом з ликом святих, що за 
Тебе постраждали, Тебе оспівувала». Господь же згори відповів: 
«Іди, буде так, як ти просиш». Те почувши, блаженна возвесели-
лася вельми й пішла в град. Коли досягла воріт градських, зразу 
вони самі по собі відчинилися. І прийшла аж до палат Волусіяна, 
бо поводирем їй був ангел Господній. Увійшла туди, ніхто їй не 
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боронив, і стала перед антипатом, коли той спав. Він же, зі сну 
прокинувшись і побачивши її, що перед ним стояла, налякався, 
закликав слуг своїх і спитав: «Хто це перед очима моїми стоїть?». 
Вони ж принесли свічки і мовили: «Це справді Акилина, яка піс-
ля багатьох ран була мертвою, за град псам на поїдання ти її 
викинути велів». Коли антипат це почув, ще більше налякався і 
звелів, взявши її, пильнувати до ранку.

Коли ж настав день, поставив її знову перед судом своїм і спи-
тав: «Чи ти Акилина?». Відповіла свята: «О беззаконний чоловіче, 
очі серця твого осліплені від батька твого диявола, хіба й тілес-
ними очима не бачиш? Я — Акилина, раба Господня, стою перед 
тобою». Антипат же, рукою очі протираючи, розгубився. І сказав 
сам до себе: «Якщо горіла голова і мозок витік, а не померла, то 
які муки можуть їй пошкодити?». Те мовивши, видав вирок на 
страту такий: «Акилину, захисницю нечестивої єресі християн-
ської, літами юну, але чарівницю превелику, яка безсмертних 
богів не шанує, ані царським наказам не скоряється, смертним 
у голову усіченням стратити наказую».

Такий вирок смертний прийнявши, блаженна дівчина йшла за 
град на місце страти. Його досягнувши, випросила для себе одну 
годину, щоб помолитися до Бога. Піднісши очі до неба, сказала: 
«Господи, Боже мій всесильний, дякую Тобі, що страждання мого 
кончину явив мені. Славлю Тебе, Боже мій, Творче всіх, що не 
марно шлях свій я закінчила. Благословляю Тебе, Учителю мій, 
що ката осоромив, мене ж вінця нетлінного сподобляєш. Прийми 
в мирі дух мій, щоб, земне покинувши, отримала я небесне». Коли 
так помолилась, озвався голос з неба, що промовляв: «Прийди, 
діво вибрана, що гнів ката здолала й диявольське жало подвигом 
своїм знищила. Прийми приготовану для тебе винагороду». Коли 
той голос зверху до неї пролунав, перш ніж кат підняв меча над її 
шиєю, свята мучениця Христова сном смерті заснула. Спекулятор, 
бачивши, що вже мучениця передала дух свій, проте не сміючи 
не слухатись наказу антипатового, відтяв мечем мертву голову.

Так Акилина, з Божої ласки, вірність Христові до кінця зберег-
ла. Відповівши на Його любов, цілим серцем своєму Спасителю 
віддалася. Він же прийняв її до Себе у вічну радість, щоб навіки 
перебувала з Ним у Його славі.

А християни взяли мощі її, дорожчі від коштовного бісеру, 
дорогоцінними ароматами й новими плащаницями обгорнули і в 
гробі у граді Біблос чесно поховали. І від гробу її на славу Христа 
багато зцілень хворим подавалося.
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СВЯТИЙ ПРОРОК ЄЛИСЕЙ

Святий пророк Єлисей 
жив у IX столітті до Р. Х. 
Походив з міста Авел-Ме-
холи, був сином Шафата, 
із племені Рувима. Ще з 
народження чудотвор-
цем великим був явлений. 
Коли ж бо він народився, 
бездушний золотий телець 
в Бет-Елі1 на південь від 
Шіло, якому ізраїльтяни, 
що відпали до ідолопоклонництва, приносили жертви й покло-
нялися, наче богові, заревів так сильно, що голос його було чутно 
в Єрусалимі, через що всі вельми дивувалися. Один єрей, Духа 
Святого сповнений, мовив: «Пророк Божий великий народився 
нині, який має зруйнувати зроблених руками і розбити сильних».

Сам пророк Ілля по велінню Господа помазав Єлисея замість 
себе на пророка та став його наставником. Коли прийшов час 
Іллі піти з цього земного життя, він запитав Єлисея, що б той 
бажав, щоб він зробив для нього. Єлисей нічого дочасного не 
забажав, тільки дару пророцтва і дару чудотворення від Духа 
Святого, щоб людей, які заблукали від Бога та пішли за Ваалом, 
і словом пророчим навчати й чудотворенням утверджувати, і до 
єдиного істинного Бога знову навертати. Й отримав прошене, бо 
сказав до нього Ілля: «Коли побачиш, що мене забрано від тебе, 
буде тобі це» (2 Цар. 2, 10). І так сталося.

1 Бет-Ел знаходиться 17 км на північ від Єрусалиму.  Тут патріарх Яків 
уві сні мав видіння небесної драбини. Згодом, після поділу Ізраїль-
ського царства, Єровоам встановив тут одного зі своїх бовванів, щоб 
утримати народ від паломництва до Єрусалиму.
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Святий же Єлисей, прийшовши до Єрихону, пробув там 
якийсь час. Після того Єлисей з Єрихону пішов до Бет-Елу, звідки 
вирушив на гору Кармельську, і з Кармелю повернувся в Сама-
рію. У той час піднялися ізраїльтяни на боротьбу проти моавитян. 
Тоді Йорам, син Ахава, який царював над Ізраїлем у Самарії і 
нечестя батьківського тримався, зібравши військову свою силу, 
ще ж і Йосафата богоугодного, царя Юди, із Єрусалиму на до-
помогу собі прикликавши, також і царя едомського, підручного 
собі, взявши, пішов на Моава шляхом пустельним едомським. З 
провидіння Божого був серед цих полків і святий пророк Єлисей. 

Йшли ж ті три царі з полками своїми сім днів, та не було 
води для людей і худоби, і вже знемагали всі від спраги. І ска-
зав Йорам, цар ізраїлевий, зітхаючи: «Зібрав нас Господь, трьох 
царів, аби віддати в руки Моава». Цар же юдейський Йосафат 
мовив: «Чи нема тут у полках якогось пророка Господнього, 
щоб ми через нього допиталися Господа?». І відповів один слуга 
царя ізраїлевого, кажучи: «Є тут Єлисей, син Шафата. Він був 
слугою пророка Іллі, лив воду на руки його». І сказав цар Йоса-
фат про Єлисея: «Є в тому мужі слово Господнє». Тому всі три 
царі прийшли до св. Єлисея і просили його, аби помолився до 
Господа, щоб дано йому було світло, що мають чинити. І мовив 
Єлисей до Йорама, царя ізраїлевого: «Що мені й тобі, ти йди 
нині до пророків батька свого Ахава і до пророків матері своєї 
Єзавелі — їх спитай, хай скажуть, що має з вами бути». Йорам 
же, цар ізраїлевий, відповів йому: «Ніколи! Та, мабуть, Господь 
зібрав нас, трьох царів, аби передати в руки Моава!». Заради 
богоугодного Йосафата Єлисей погодився пророкувати і коли на 
ньому спочив Дух Господній, сказав: «Викопайте нині потоки і 
ями глибокі, бо так говорить Господь: “Не побачите вітру, ані 
дощу, а потоки і ями водою наповняться, і будете пити ви, і 
люди ваші, і худоба ваша. Ще ж і Моава передасть Господь у руки 
ваші, і переможете силу його, і зруйнуєте кожен град міцний, і 
всі дерева багатоплідні позрізуєте, і кожне джерело води пере-
криєте каменем і землею, і цілу землю моавитянську пустелею 
зробите». І збулися ті всі слова пророчі.

Трапилось, що помер пророцький учень Овдій, який ще ра-
ніше зберіг при житті 100 Божих пророків перед мечем цариці 
Єзавелі, годував їх у час голоду, і все майно своє на те витратив, 
і в позикодавців заборгував. Помираючи ж, залишив жінку і ді-
тей на промисел Божий, звелів їм на Господа безсумнівну мати 
надію. Однак прийшов позикодавець, щоб забрати обох його 
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синів за рабів. Тож вдова звернулася до Єлисея за допомогою, 
бо вже нічого в неї не залишилося, окрім трохи олії в посудині. 
Тоді Єлисей наказав їй набрати у сусідів порожніх посудин, 
зачинитися у хаті з синами та наливати олію, що мають, у ці 
посудини, і що вони олією наповняться. Потім хай продасть цю 
олію і виплатить борги свого чоловіка, а що залишиться — буде 
їй та її синам на поживу. І так сталося.

Після цього йшов святий пророк Єлисей через град Шунам, 
і тут якась чесна жінка затримала його, щоб з’їв хліба в домі її. 
І пригостила чоловіка Божого сердечно. Випадало йому багато 
разів через град той ходити: коли йшов з Кармеля до Йордану, чи 
в Галгал, чи в Єрихон, чи звідти на Кармель повертався. І захо-
див у дім жінки тої їсти хліб, бо була благочестива й добродійна. 
І сказала та жінка до мужа свого: «Я пізнала, що той чоловік, 
який часто переходить через град цей, Божий і святий. Збудуймо 
йому світлицю малу, і поставмо ложе, і трапезу, і престол, і 
свічник, аби, коли з дороги заходить до нас, мав свій покій». І було 
так. Гостив там пророк святий, коли траплялося йому в граді 
тому бути. Єлисей роздумував, чим він може віддячити тій жінці. 
Коли ж запитав її, вона відповіла, що в неї все є. Коли ж пішла 
від нього, сказав святий до свого слуги Гехазі: «Чим віддячусь 
за благодіяння жінки цієї?». І сказав до нього Гехазі: «Ось нема в 
неї дітей, а муж її старий, помолися за неї до Бога, хай подасть 
їй спадкоємця — сина». І зробив те угодник Божий, возніс за неї 
гарячу молитву до Бога, і Бог його вислухав. Жінка народила 
сина. Та за деякий час хлопець помер. Тоді згорьована мати 
одразу вирушила на Кармель до св. Єлисея. Прийшла до нього 
та зі сльозами мовила, що померла її довгоочікувана дитина. Тоді 
Єлисей вирушив до хати жінки, де лежав її мертвий син. Замк-
нув двері, помолився до Господа, схилився над хлопцем, поклав 
свої уста на уста його, очі свої на очі його, руки свої на руки його 
і свої долоні на його долоні — і дмухнув на нього, і зігрілося тіло 
хлопцеве. Встав пророк і, походивши по покої тому, підійшов 
і знову схилився над хлопцем. І враз хлопець сім разів чхнув і 
розплющив очі свої. Покликав Єлисей Гехазі та сказав йому: 
«Поклич мені шунамійку». І як прийшла, сказав до неї: «Візьми 
сина свого». І впала жінка до ніг чоловіка Божого, дякуючи йому. 
І взяла сина свого живого, радіючи і хвалячи Бога.

Воєводою всього війська асирійського царя був сильний воїн, 
на ім’я Нааман. Був він великим перед паном своїм, царем аси-
рійським, бо був хоробрий і перемагав у боях. Однак захворів 
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на проказу і не знаходилося лікарів, які могли б його вилікувати. 
В той час сирійські воїни полонили в Ізраїлевій землі малу ді-
вчинку, привели її до Сирії і дали жінці воєводи свого Наамана. 
Та дівчинка чула від батьків своїх про святого пророка Єлисея 
і про великі чуда Божі, що відбуваються через його молитви. І 
сказала вона пані, котрій служила: «Якщо б пан наш прийшов 
до Божого пророка, що в Самарії, той очистив би його від тої 
хвороби». Жінка Наамана передала ці слова своєму чоловікові, 
а той пішов до царя і просив, щоб відпустив його в землю Ізра-
їльську, у Самарію, до пророка Божого на зцілення. Цар же не 
лише не боронив йому туди йти, але й лист від себе написав до 
царя Ізраїля Йорама, сина Ахава. Взяв Нааман десять талантів 
срібла, і шість тисяч шеклів золота і десять пар святкового одя-
гу — це ж усе в дар Божому чоловікові, та ще й лист, в якому 
цар асирійський просив царя Йорама вилікувати слугу його від 
прокази. Цар же Ізраїлевий Йорам прочитав листа царя асирій-
ського, засмутився вельми і роздер ризи свої, кажучи: «Хіба я Бог, 
що може умертвлювати й оживляти, що цар прислав до мене 
мужа прокаженого, аби я очистив його від прокази? Але розумій-
те і побачите, що шукає він на мене причини, аби піти війною».

Довідався пророк Єлисей, що цар смутний і роздер ризи свої, 
і послав до нього, кажучи: «Чого сумуєш і ризи свої роздер? Хай 
прийде до мене нині Нааман і хай зрозуміє, що є пророк Божий в 
Ізраїлі». Нааман прийшов до Єлисея, а святий пророк через слугу 
свого сказав йому піти сім разів обмитися в Йордані, і що після 
цього тіло його буде чистим. Образився Нааман, що пророк сам 
до нього не вийшов та ще й якесь дивне дав йому завдання, але 
прислухався до своїх слуг, що радили йому зробити так, як казав 
Єлисей, бо це ж не було так важко. Як Нааман обмився сім разів 
в Йордані, стало тіло його як тіло дитини малої, й очистилося від 
прокази. І повернувся знову до св. Єлисея, він сам і весь почет 
його. Ставши перед ним, мовив: «Нині я зрозумів, що нема Бога 
у всій землі, лише в Ізраїлі, прийми тому від раба свого ці дари, 
які я приніс тобі». І дав Нааман чоловікові Божому золото, срібло 
й одяг. Святий же Єлисей сказав: «Живий Господь, перед яким я 
стою, що нічого не прийму». Проте слуга його Гехазі потай пішов 
за Нааманом і обманувши, сказав, що Єлисей просить частку 
дарів. За це на нього впала проказа — така сама, яку колись 
мав Нааман.

Якось сказали сини пророчі до св. Єлисея: «Ось місце, де ми 
живемо, затісне для нас. Ходімо тому до Йордану й візьмімо 
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звідти кожен по колоді одній та й зробимо собі житло, де б могли 
перебувати». І сказав святий: «Ідіть». Мовив йому один із них: 
«Йди і ти сам, отче, з рабами твоїми». Тоді встав чоловік Божий 
і пішов з ними. Коли прийшли до Йордану, почали рубати де-
рево. Один з них відрубував колоду і залізна сокира впала йому 
у воду. Він же закричав: «О Господи мій, цю сокиру я позичив у 
друга!». Спитав тоді чоловік Божий: «Де впала сокира?». І показав 
він йому місце. Святий же зламав дерево і кинув його у воду — і 
сплила сокира. Тоді мовив до лісоруба: «Візьми її сам». Той же 
простягнув руку і взяв. Така була того святого мужа в Бозі сила, 
що й природній тягар заліза міг перетворити в легкість: залізна 
сокира, як листок з дерева, плавала по воді.

Бачив Єлисей і те, що на відстані, наче те, що перед очима 
його відбувалося. Багато разів цар сирійський, йдучи на Ізраїль 
війною, радився з воєводами своїми, кажучи: «На місце те чи 
інше перейдімо і зробімо засідку на царя ізраїльського». Святий 
же Єлисей, передбачивши те, посилав до царя Ізраїлевого, кажу-
чи: «Побережи себе, не йди на те місце, бо там сирійці на тебе 
засідку зробили». Цар же посилав туди довідатися, чи правда, і, 
довідавшись, пильнував себе уважно здалеку. Пославши воїнів 
своїх, нападав несподівано на сирійців і перемагав їх. Це ж було 
не раз і не два. І збентежився цар сирійський та прикликавши 
слуг своїх, сказав до них: «Чому не скажете, хто таємно спо-
віщає мої таємниці цареві Ізраїля і передає мене в руки його?». 
І сказав один з отроків його: «Ні, пане мій, царю, не від нас це 
трапляється, але пророк Єлисей, що в Ізраїлі, сповіщає цареві 
Ізраїля всі слова, які таємно в ложниці своїй говориш».

Коли після цього досить часу минуло, Венадад, цар асирій-
ський, підняв війну на Йорама, царя ізраїльського. Зібрав опол-
чення своє і прийшов, обсів Самарію, престольний град ізра-
їльських царів, де ж був і святий пророк Єлисей. І був голод 
великий у граді, що вбогі люди й дітей своїх їли. Сказав тоді цар 
пророку: «Ось яке зло від Господа допустилося на нас. І що далі 
чекати маємо? Передам град цареві асирійському, і поклонюся 
йому, щоб не вимерли ми всі з голоду, бо краще нам живими 
бути, скорившись йому, ніж, чинячи спротив, загинути з го-
лоду». Святий же пророк Єлисей сказав до царя і до всіх, що 
там були: «Почуйте слово Господнє. Так говорить Господь, що 
завтра в годину цю міра муки пшеничної буде за один статир, 
і дві міри ячменю за один статир у воротах Самарії». Утішився 
трохи цар, пішов у палати свої. Коли тої ночі молився Єлисей до 
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Господа Бога за звільнення града, послав Бог збентеження полку 
асирійському: почули вони голос зброї й іржання коней, наче 
шум великого війська. І сказали один одному: «Ось нині найняв 
на нас ізраїльський цар царя хіттейського, і царя єгипетсько-
го, і прийшли на нас із силою своєю». Сповнилися тому асирійці 
страху великого й мовили: «Утікаймо звідси, біжімо». І, вставши 
вночі із царем своїм, втекли — і залишили намети свої, і коней, 
й ослів, і все, що там було. І все збулося за словом Господнім. І 
в той день була міра муки пшеничної за один статир і дві міри 
ячменю за один статир.

Чудесний же був великий цей угодник Божий і в інших про-
рочих даруваннях та діяннях, як же про те детально в біблійних 
книгах Царів написано. І так дожив до глибокої старості. За 
царювання Єгоаша розхворівся Єлисей в Самарії та помер, і 
поховали його чесно.

Не лише ж за життя свого багато чуд творив, але й після 
смерти своєї був чудотворцем. Трапилася, що мертвого одного 
на поховання із града Самарійського винесли, і раптом воїни з 
Моава по-розбійницьки напали на землю ту. Гробарі ж, поба-
чивши здалеку воїнів, покинули мертвого у недалекій печері і 
втекли у місто. А в тій печері був гріб пророка Єлисея. Коли тіло 
мертвого чоловіка, впавши, торкнулося костей Єлисеєвих, він 
враз ожив і став на ноги свої, з гробу вийшов і пішов до града. 
Так і після смерти прославив Бог угодника свого Єлисея.
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СВЯТИЙ ПРОРОК АМОС

Святий пророк Амос народився у 
місті Текої в Юдеї, поблизу Вифлеє-
му. Роду був простого й небагатого, у 
випасанні стад худоби провадив дні 
свої. Господь же дивиться не на бага-
тих і славних, а на смиренних і убо-
гих. Тому взяв його, як же й Мойсея 
і Давида, від стад овечих до проро-
кування і звелів із землі Юдиної іти в 
землю Ізраїля і там пророчим словом 
спонукати до покаяння людей, що 
грішили ідолопоклонством. Він мав 
видіння про Ізраїль за днів Юдейсько-
го царя Узії (781–740) та за днів Ізра-
їльського царя Єровоама II (787–747).

Пророкував же Амос, погрожую-
чи, що страшні Божі кари мають прийти не лише на Ізраїль, 
а й на довколишні краї: Сирію, Філистинію, Тир, Ідумею, на 
амонітів же й на моавитян, як же в пророчій його книзі об-
ширно написано. А найбільше на ізраїльтян, що після пізнан-
ня Бога відійшли від Нього. Не так бо гнівається і сердиться 
Бог через гріхи поган, що Його не знають, як же через грі-
хи людей, які пізнали Його і благодіяннями Його втішалися.

Найчастіше Амос приходив на поганські святкування, осо-
бливо до Бет-Елу, де був встановлений золотий телець. Тут велег-
ласно взивав до людей, просячи, переконуючи і карами лютими 
погрожуючи, що з гніву Божого на них ідуть, аби зупинилися в 
безбожності такій. Але мало хто послухав його. Був тоді у Бет-Елі 
жрець на ім’я Амасія. Він, бачачи пророка Божого Амоса, що 
безчестив ідола їхнього — золотого тельця, і жертви їхні опльо-



492

вував, і людей від нечистого їхнього святкування відводив, ще 
ж і майбутні кари провіщав на тих, які не каятимуться, — по-
скаржився на нього перед царем Ізраїлевим Єровоамом. Але цар, 
хоча й кланявся ідолам, не бажав кривдити Божого пророка, бо 
поважав його вельми. Жрець, це бачачи, почав своїми силами 
виступати проти пророка, відганяючи його від тельця та народу, 
що до нього сходився.

Якось лукавий жрець закричав до нього: «Іди, ясновидцю, звід-
си, і прямуй на батьківщину свою, у землю Юдину, там живи і 
пророкуй, а у Бет-Ел вже не пробуй приходити, бо тут святиня 
царева і дім царства його». Відповів Амос святий, кажучи: «Я не 
був пророком, ані сином пророчим, але пастухом худоби убогим. 
Їв дике зілля та ягоди в пустелі. Забрав мене Господь від овець 
і сказав мені: “Іди і пророкуй людям моїм Ізраїля”. Ти ж говориш 
мені: “Не пророкуй на Ізраїля ані не надокучай дому Якова”. Через 
те на тебе каже Бог таке: “Коли прийдуть асирійці на землю 
Ізраїльську, і повоюють, і спустошать її, і гради її зруйнують, 
і візьмуть град цей, тоді жінку твою перед очима твоїми аси-
рійські воїни безсоромні блудом осквернювати будуть. Бо й ти 
зробив так, аби блудив Ізраїль перед всевидячими Божими очима, 
і навчив людей чинити діла нечисті в скверному храмі золотого 
тельця, твого бога. Сини ж твої і доньки від зброї впадуть перед 
тобою, і ти в землі нечистій помреш, а Ізраїль відведуть у полон 
із землі його». Такими пророчими словами жрець той сильно на 
гнів зрушився і бив його без жалю. На кінець син жерця, на ім’я 
Озія, сповнений гніву і люті, грубою палицею по чолі сильно вда-
рив пророка і зранив смертельно, після чого Амос віддав душу 
Господу. Сталося це 783 року до Р. Х.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ВІТ, МОДЕСТ І КРИСКЕНТІЯ

За царювання Диоклетіана і Максиміана, коли ігемон Валері-
ан у Сицилії християн гонив, жив у місті Мазара один 12-літній 
хлопець на ім’я Віт. Його батько був поганином і займав високий 
сан. Коли хлопець мав 7 років, навернули його в християнство 
годувальниця Крискентія та її чоловік Модест.

Коли про Віта довідався ігемон Валеріан, прикликав батька 
його до себе і сказав: «Чув я, наче твій син поклоняється Бого-
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ві, якого християни шанують? Якщо хочеш його мати цілим і 
здоровим, постарайся його від несамовитості тої відвернути». 
Батько Гилас повернувся додому і почав переконувати сина, аби 
не відвертався від вшанування давніх богів. Блаженний же Віт 
сказав до батька: «Я не знаю іншого Бога, окрім єдиного. Він — 
святий Господь Ісус Христос, цар ангелів. Його ісповідую і буду 
ісповідувати у всі дні життя мого». Розгнівався батько і звелів 
хлопця прутом бити. Після того заборонив йому говорити про 
Христа. Та Віт не зважав на батькову заборону і, як у серці своє-
му, так і в устах своїх, завжди носив ім’я Христове, все більше 
ісповідуючи і прославляючи його. І плакав над ним батько його, 
бо єдиною дитиною в нього був. І ласкавими словами намагався 
схилити його до диявольського ідолослужіння. Та святий отрок 
мовив: «O батьку, пізнай правду: наш Господь Ісус Христос 
видав Себе за нас і в цьому є наше спасіння, від Його ж лю-
бові, знай точно, ніхто ніколи мене ніякими муками не 
відлучить». І замовк Гилас, сумуючи серцем за сином.

За деякий час ігемон Валеріан сів на судищі і перед усіма 
промовив до Вітового батька: «Справді вже відомо мені стало, о 
найблагородніший муже Гиласе, що син твій усім серцем шанує 
Розп’ятого, названого Христом, і поклоняється Йому, а батьків-
ських богів принижує. Мусить тому стати перед нашим судом, 
приведи його сюди». Коли ж привели святого хлопця на нечестиве 
те судище, сказав до нього ігемон: «Чому богам безсмертним жер-
тви не принесеш? Хіба не знаєш царських наказів, що кожного, хто 
Розп’ятого шанує, різними карами слід знищувати?». Блаженний 
же хлопець, сповнений Духа Святого, анітрохи не злякався, але, 
хресне знамення на собі зобразивши, відповів, кажучи: «Я бісам 
кланятися не хочу, не шануватиму кумирів кам’яних і 
дерев’яних — маю Бога живого, Йому ж служить душа моя».

Гилас же, батько його, скликнув до ближніх і родичів своїх, 
говорячи з великим плачем: «Ридайте зі мною, о друзі, прошу 
вас. Бачу, як єдинородний син мій гине». Заперечив же йому 
св. Віт, кажучи: «Не загину, коли до лику праведних угодників 
Божих зарахований бути сподоблюся». Ігемон звелів блаженного 
хлопця бити залізом. Коли ж били його довго, сказав кат: «Нині 
підкорися і принеси жертву богам». Мученик же відповідав: «Раз 
сказав тобі, ігемоне, що Христові, Сину Божому, поклоняюся». 
Розгнівався ж ігемон і звелів залізною веригою бити хлопця. Коли 
хотіли слуги те робити, посохли їм руки, також ігемонова рука, 
якою слугам вказував, пошкодилася раптовою хворобою і стала 
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суха. І закричав ігемон, стогнучи від болю й кажучи: «Горе мені, 
стратив руку і страждаю лютим болем». Віт сказав до нього: 
«Покажи мені, якими сильними є твої боги, яким служиш. Хай 
зцілять руку твою, якщо можуть зцілювати». Сказав ігемон: 
«А ти можеш зцілити?». Відповів святий: «В ім’я Ісуса Христа 
можу». І сказав ігемон: «Зроби мене здоровим, хай зрозумію, що 
ти не волхв, але істинний раб Божий, як же говориш». Коли свя-
тий помолився, зразу Валеріанова рука зцілилася і стала здорова, 
як же й раніше. Тоді ігемон віддав хлопця батькові його, кажучи: 
«Візьми сина свого у дім свій і накажи йому принести жертву 
богам, щоб не загинув».

Взявши сина додому, Гилас багатьма ласками зваблював його 
до нечестя свого. Але діамантова душа блаженного отрока ні-
чим не похитнулася: мав-бо всередині любов Божу. Ще ж зве-
лів батько приготувати для сина кімнату, наповнив її всіляким 
багатством, прикрасив стіни золототканими веретами і поміст 
застелив найкращими килимами, завіси були перлами прикра-
шені, постіль коштовна, і ціла кімната всілякої краси була спов-
нена. І замкнув у ній сина свого, приставивши йому служити 
найгарніших дівчат. Цнотливий же і святий отрок, схиливши 
коліна, молився до Бога. І раптом засяяло там невимовне світ-
ло, з якого почали розливатися прекрасні пахощі. Батько ж з 
цікавістю розшукував, звідки виходять ті пахощі. Підійшов до 
дверей синового покою, заглянув всередину й побачив лики ан-
гельські, крилаті, наче орли, що красою невимовною світло сяяли 
і співали: «Свят, свят, свят Господь». Від того сяйва Гилас зразу 
осліп, бо нечестиві очі мав. І від безмірного болю очей кричав: 
«Горе, стратив я світло очей моїх і сильним болем одержимий». 
Плакали ж за ним усі домашні його, раби і рабині, бачивши, 
що пан їхній дуже на очі слабує. І линув зойк плачу їхнього по 
навколишніх домах. Про те, що сталося з Гиласом, довідалося 
ціле місто, і збіглося до дому його багато людей. Й ігемон Вале-
ріан із поспіхом прийшов.

Гилас молився до суєтних богів своїх, але не лише не отриму-
вав зцілення, але й сильніший відчував біль. Гилас припав до ніг 
свого сина, кажучи: «Сину любий, зціли мене». Святий же Віт ска-
зав до нього: «Чи хочеш, батьку, здоровим бути?». Відповів Гилас: 
«Хочу, дитино, і вельми бажаю». Сказав йому святий: «Якщо хо-
чеш отримати зцілення, відречися від Дія, Геркулеса, Юнони, Мі-
нерви, Вести, Апполона». Сказав Гилас: «І як маю їх відректися?». 
Сказав Віт святий: «Не називай їх богами, але демонами». І сказав 
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Гилас: «Я відрікаюся цих богів — демонів, і що мені накажеш, те 
обіцяю зробити». Тоді Віт помолився до Бога і впали струпи з 
очей сліпого, як луска, — і став здоровим, і дивилися очі ясно.

За якийсь час, замість того щоб пізнати істинного Бога й дяку 
Йому віддати за отримане від Нього зцілення, почав ображати 
Доброчинця свого, кажучи до сина: «Не твій Бог мене зцілив, а 
мої боги, яким служу». І прославляв богів своїх нечестивих ве-
легласно, говорячи перед усіма: «Дякую богам моїм, що зцілили 
мене». Настільки ж диявол озлобив його серце і злістю осліпив, 
що природну любов, яку мав до сина, на ненависть перемінив — 
думав сина свого, святого і безневинного отрока, убити.

Господь же, оберігаючи свого раба, послав ангела в образі 
юнака, який явився вночі перед Модестом, виховником Віта, 
що вірив у Христа, мужем, літами старим, і сказав йому: «Візьми 
хлопця і йдіть до моря, побачите на березі корабель невеликий, 
сідайте в нього і прибудете в край, який вам покажу». І зразу 
Модест, вставши, взяв святого хлопця Віта, ще ж і годувальницю 
його Крискентію, вірну рабу Христову, і пішов з ними до моря 
за ангелом, який вів їх. Коли ж прийшли на берег морський, по-
бачили корабель, Богом приготований. І приплили до Італії, до 
гирла ріки Селар, на побережжя Луканії1. Оселилися там і Бог 
прославляв свої слуг багатьма чудами.

У той час син царя Максиміана був одержимий біснуванням. І 
кричав біс устами його, кажучи: «Не вийду звідси, доки не прийде 
сюди Віт Луканійський!». І спитав цар: «Де можемо знайти того 
чоловіка?». Відповів демон: «Біля ріки Селар знайдете». Послав 
цар до Луканії озброєних воїнів, аби швидко привели до нього 
Віта. Прийшли туди посланці, знайшли воїна Христового, що 
при ріці молився до Бога. Спитали його: «Чи ти Віт?». Відповів 
святий: «Я». Сказали воїни: «Цар Максиміан потребує тебе». Мо-
вив св. Віт: «Я, малий і бідний хлопець, нащо цареві потрібний?». 
Відповіли воїни: «Сина його мучить демон, і через те потребує 
тебе». І сказав Віт святий: «Ходімо тому, в ім’я Господнє». І пішов 
з воїнами в дорогу до Риму, а з ним і Модест святий пішов, бла-
женна ж Крискентія пішла за ними здалеку. Досягнувши Риму, 
сповістили воїни Максиміана про прихід Віта. І запитав його 
Максиміан: «Чи можеш зцілити сина мого?». Відповів святий: 
«Син твій може бути здоровим, але я не можу подати йому 
здоров’я. Христос, Син Божий, якого я є рабом, якщо захоче, 

1 Історична територія на півдні Італії.
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легко визволить його від катування бісівського через мене, бо 
Він всесильний». Почав Максиміан просити святого про синове 
зцілення. Підійшов святий до біснуватого, поклав руку на голову 
його і мовив: «В Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, вийди, нечи-
стий духу, із творіння Божого». І зразу вийшов біс із сина царе-
вого. Але цар замість того, щоб пізнати силу Імені Ісуса Христа і 
прославити єдиного істинного Бога, думав собі, як би привести 
Віта до свого нечестя. Тому сказав до нього: «Пожалій життя 
своє і принеси жертву богам, щоб не загинути муками різними і 
смертю гіркою». Відповів святий: «Я невимовно бажаю тих мук, 
якими страшиш, щоб осягнути вінець, який обіцяв Господь для 
своїх вибраних». Тоді Максиміан звелів вкинути св. Віта й Мо-
деста в найпохмурішу і найсмердючішу темницю і на кожного 
накласти важкі залізні окови. Наказав запечатати двері й вікно 
перснем його царським, аби ніхто не подавав в’язням хліба чи 
води, — хотів-бо кат заморити їх голодом і спрагою. Та Віту 
явився Господь наш Ісус Христос і сказав: «Встань, Віте, будь 
мужній і міцний, Я з тобою завжди». Те сказавши, Господь став 
невидимий, а з Віта і Модеста спали залізні окови і розсипалися 
в порох. Тоді встали обидва й почали співати: «Благословенний 
Господь, Бог Ізраїлевий, який відвідав і визволив людей своїх».

Наступного дня вивели на видовище рабів Христових. Було ж 
людей, що на те дивилися, 5 000 мужів, окрім жінок і дітей, яких 
було без числа. Максиміан сказав: «Пожалій душу свою, Віте, і 
принеси жертви великим богам». Відповів святий: «Не буде як 
бажаєш, дияволе, вовче хижий, звабнику душ. Дивуюся бе-
зумству твоєму, що, бачачи силу Божу, не пізнав Бога і не 
соромишся відвертати мене словами своїми від Бога мого. 
Я вже не раз казав тобі, що не принесу жертви богам тво-
їм, тобто бісам. Ти ж знову нечестиву свою раду безсором-
но мені даєш. Псові кажуть “Іди геть” — і він, соромлячись, 
відходить. А ти не соромишся. Я ж маю Христа, Бога мого, 
якому дотепер служу і приношу жертву хвали із серця 
мого. Тепер же маю нагоду сам стати живою жертвою».

Тоді цар від безмірної люті, звелів зразу приготувати піч га-
рячу і казан великий, у ньому розтопити олово, сірку і смолу й 
Віта в той казан киплячий і клекочучий вкинути. Казав: «Нині 
побачимо, чи Бог його допоможе йому». Святий же Віт, знамен-
ням хресним себе загородивши, увійшов всередину киплячого 
казана, наче в море. І зразу став перед ним ангел Господній, 
забрав силу вогненну, а гаряч і кипіння казана вистудив. І сто-
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яв мученик наче посеред купелі, і співав до Господа. На царя ж 
поглянувши, сказав: «Дякую тобі, Максиміане, і слугам твоїм, 
що добру мені зробили купіль». Весь люд, дивлячись, голосно 
крикнув: «Ми такого чуда ніколи не бачили, справді істинний і 
великий Бог хлопця цього!». І вийшов святий із казана, не маючи 
на своєму тілі жодного сліду від ран.

Цар же, більшим гнівом палаючи, звелів привести лева страш-
ного, великого і лютого, так що люди не могли терпіти навіть його 
реву. І сказав цар до святого: «Чи й цього здолають чари твої?». 
Мученик же відповів: «Безумче й невігласе, чи не розумієш сили 
Христа, що є зі мною? Його ж ангел забере мене скоро з катів-
ських твоїх рук». Коли наступав лев на святого, знаменувався 
мученик знаменням святого хреста — і впав лев перед ногами 
його, і лизав стопи його. І сказав Віт до царя: «Ось звір віддає 
честь Богові моєму, а ти не можеш пізнати Творця свого. Коли 
б захотів ти повірити в Нього принаймні нині, спасення б отри-
мав». Відповів цар: «Вір у нього ти». Святий же засміявся й мо-
вив: «Добре ти сказав. Я купіллю хрещення святого відроджений 
і сподіваюся отримати вінець життя в Царстві Бога нашого».

У той час багато з людей, десь до тисячі мужів, у Христа пові-
рили. Сказав же цар до мученика: «Як це, Віте, що вогонь і звір 
не шкодять тобі? Якими волхвуваннями ти їх вгамовуєш і при-
водиш людей до подиву? І багато людей вірять у чари твої». Від-
повів мученик: «Я ніякими чарами вогонь і звірів не вгамовую, але 
сила Христа, Бога мого, все те робить. Вогонь і звір — Божі тво-
ріння, вони скоряються волі Творця свого і не мене, а Його почи-
тають, тобі ж більшого сорому завдають. Вогонь-бо — бездушне 
творіння, звір же — безсловесне творіння, але вони знають Бога, 
що їх створив. Ти ж маєш розумну душу, а не можеш Його пізна-
ти і виявляєшся гіршим від безсловесних і бездушних творінь».

І звелів кат залізними кігтями обдирати тіла Віта і Модеста. 
Разом з ними мучити і св. Крискентію, годувальницю Віта, яка 
прийшла і визнала, що є християнкою. Вона дорікнула царю за 
його мерзенні вчинки, що несправедливо мучить святих. Свя-
тий Віт сказав імператору: «Коли мучиш жінку, то показуєш, 
яка слабка твоя сила і гідна насмішки!». І наказав Максиміан 
люто катувати святих, поки їхні тіла не будуть розшматовані, 
щоб аж виднілись оголені кістки та нутрощі. Та в ту мить святі 
мученики всі разом з радістю віддали свої душі в руки Божі. Це 
сталося 303 року.

(Зображення св. Віта див. на ст. 512)
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ВВП: мРНК-ВАКЦИНА — ЦЕ НЕ ПРОЯВ ЛЮБОВІ, 
АЛЕ ПРОЯВ САТАНІЗМУ.

Рішення — рятівна епітимія
Непідкупні експерти б’ють на сполох, щоб люди не вакцину-

валися, але їх змушують мовчати і переслідують.
Моральне ставлення до вакцини
Якщо моральне ставлення до вакцини базується на обманли-

вих висловлюваннях запроданих лікарів, то воно не може бути 
моральним, але є аморальним і злочинним.

Відлякуючим прикладом аморальності та злочинності є лже-
папа Бергольйо. Він ігнорує справжніх експертів, а про експе-
риментальну вакцину абсурдно стверджує, що вона є проявом 
любові. Насправді вона є проявом сатанізму. Своєю злочинною 
брехнею він зводить до дочасного геноциду і до вічної смерті. Він 
здійснює злочин не лише проти людства, але й проти Бога. По-
трібно це знати! Франциск Бергольйо не є дійсним папою. Він ви-
ключив себе з Церкви декількакратною апостазією (Гал. 1, 8–9).

Сатанинське антихрещення
При виготовленні вакцини відбувається кривавий сатанин-

ський ритуал над дитиною-жертвою, пов’язаний з її убивством. 
Тому, приймаючи мРНК-вакцину, людина приймає сатанинське 
антихрещення. Крім того, вакцина містить наночастинки з ме-
тою оцифровування людей і, таким чином, вже служить процесу 
чіпування, яке позбавляє людину вільної волі, а отже і можли-
вості покаяння. Тому Біблія застерігає від нього вічною карою 
(Об. 14, 9–11) і вогняним озером (Об. 19, 20). Цими днями на 
людей чиниться надзвичайно сильний тиск, щоб усі вакцинува-
лися. Люди вже поділяються на вакцинованих і невакцинованих.

1) Перспектива вакцинованих:
З медичної точки зору вакцинованих чекають важкі хвороби. 

Гідроксид графену та генетична сироватка в крові викликають 
непередбачувані реакції організму, запалення серцевого м’яза, 
кровоносних судин, нирок, утворення тромбів, розлади централь-
ної нервової системи, швидкопрогресуючий рак або смерть через 
вакцину. З духовної точки зору вакцинаційне антихрещення і 
поступове чіпування ведуть до втрати вічного життя.

2) Перспектива для тих, які відкинули вакцинацію:
Невакциновані можуть очікувати переслідування, ув’язнення, 

можливо, і мученицької смерті. Але хто залишиться вірним правді, 
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той врятує вічне життя! Крім того, багато хто, відмовившись від 
вакцини, врятує не тільки своє здоров’я, але й своє дочасне життя.

Позиція Візантійського Вселенського Патріархату як го-
лосу волаючого в пустелі

Впасти у розпач, пізнавши правду — це не вихід для вакци-
нованих. Виходом для них є покаяння у 7-річній епітимії.

Кожен, хто прийняв вакцину, повинен з каяттям визнати, 
що, оскільки не шукав і не любив правду, був обманений. Му-
сить каятися за те, що прийняв сатанинське антихрещення і 
таким чином накликав на себе анатему — прокляття згідно з 
Гал. 1, 8–9. Він повинен прийняти чітке рішення, що не прийме 
жодну наступну вакцину. Треба визнати свою провину перед 
Богом і прийняти 7-річну епітимію для оздоровлення душі.

Епітимія — це давня церковна практика покаяння. На священ-
ників та єпископів, які важко згрішили, пропагуючи вакцину, а 
також на лікарів, політиків та інших публічних пропагандистів 
вакцинації лягає епітимія на 7 років. Хто став їхньою невинною 
жертвою і прийняв вакцину, бо його обманули, того стосується 
половинна епітимія, тобто на 3,5 роки. Однак якщо обманений на-
мовляв інших до вакцинації, то і його стосується 7-річна епітимія.

Можна передбачити, що багато хто вже не завершить 7-річну 
епітимію. Якщо вони не прийняли плацебо, то, ймовірно, помруть 
швидше. Але хто розпочав епітимію, а її перерве смерть, тóму пока-
яння буде зараховане. Каянник отримує прощення і вічне життя.

Порядок епітимії:
Перш за все, необхідно виділити у своєму домі чи квартирі 

місце, де можна безперешкодно молитися. Потребуємо місця і 
потребуємо порядку, щоб розпочати епітимію. Що стосується 
молитви, то крім відомих молитов, таких як Хресна дорога, Вер-
виця тощо, ми також подаємо вказівки для внутрішньої молитви, 
опубліковані на наших веб-сторінках, наприклад, «Сім останніх 
слів з хреста» (див. https://bit.ly/3FP46ni).

1) Перший пункт у порядку епітимії — щодня десятину часу, 
тобто 2,5 години, виділити для Бога і тим самим для своєї душі. 
Пенсіонери і пенсіонерки щодня моляться чотири години. Час 
здобувається через утримання від телебачення, радіо, через ради-
кальне обмеження Інтернету, мобільного телефону та часописів.

2) Піст на хлібі та воді в середу і п’ятницю, виняток мають 
важкохворі.

3) Під час епітимії католик не сміє приступати до Святого 
Причастя. Єпископ і священник не сміє звершувати таїнства. 
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Клірики нехай дотримуються суворішої епітимії, найкраще — в 
монастирі.

4) Один раз на місяць нехай переживуть день покаяння — Фа-
тімську суботу, т. зв. новомісяччя. Хай присвячують принаймні 
чотири години молитві, можуть знову використати перевірені 
вказівки до молитви з наших веб-сторінок (див. https://bit.ly/3rJ-
HIrq). Спільнота з 3–10 чоловіків або жінок раз на місяць зустрі-
неться і вибере з-поміж себе того, хто відповідатиме за дотриман-
ня програми покаянної суботи. Під час однієї із чотирьох молитов-
них годин було б корисно вголос визнати свої провини за місяць 
щодо порядку епітимії, наприклад: проспав молитовну сторо-
жу,або: того дня не помолився у встановлений час, і тому подібне.

Крім молитви, хай присвячують час духовному читанню або 
вивченню Біблії на тему: смерть, Божий суд, вічність, прощення 
гріхів через Христову кров. Після читання може слідувати об-
говорення і спільні роздуми про те, як реалізувати дані правди.

5) Каянники хай святкують неділю так, щоб принаймні чотири 
години присвятити молитві (див. https://bit.ly/3EyqPU6, https://
bit.ly/3dz5FsV, https://bit.ly/3IEcuYT, https://bit.ly/3rIRJF7, 
https://bit.ly/3DqJ6RW), а решту часу — Святому Письму та 
свідоцтвам життя з віри. Участь у Богослужінні, яке відправляє 
прихильник вакцинації, була б на шкоду душі. Це стосується 
католика, православного чи іншого християнина.

6) Нехай каянник приєднається до молитовної сторожі. 
Кожного четвертого тижня він молиться визначену годину (див. 
https://bit.ly/3py1FyA). Крім того, щодня з 20:00 до 21:00 є так 
звана Свята година. О 21:00 нехай прийме благословення, яке 
в той час уділяють деякі єпископи та священники.

7) Каянник нехай дотримується коротких молитовних зупинок 
7 разів на день (пор. Пс. 119, 164), а саме: після вставання, потім 
близько 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і о 21:00, а також перед сном 
(див. https://bit.ly/3DByQpP). Це є застосуванням християнської 
та старозавітньої традиції.

Мета епітимії — спасіння душі та її поступове оздоровлення. 
Йдеться про те, щоб каянник відділився від духа світу і духа 
брехні та був налаштований прийняти Духа правди. Хто відкидає 
рятівну епітимію, виявляє, що його не цікавить спасіння власної 
безсмертної душі і він сліпо йде широкою дорогою до вічного 
засудження. Ісус закликає і тебе: «Будь готовий, бо не знаєш ні 
дня, ні години своєї смерті».
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СВЯТИЙ ТИХОН ЧУДОТВОРЕЦЬ,
ЄПИСКОП АМАТУНСЬКИЙ

Батьківщиною св. Тихона було місто Аматунт на Кіпрському 
острові. Батьки його були благовірні та Христолюбиві. З юно-
сті віддали його Богові. І, священних книг досить повчившись, 
до клиру церковного був зарахований і призначений читати 
людям у церкві божественні слова. Тоді за чистоту життя його 
св. Мемноній, єпископ Аматунський, висвятив його на диякона. 
Коли ж Мемноній до Господа відійшов, одноголосним вибранням 
возвели після нього на престол св. Тихона. І великий Єпіфаній, 
архиєпископ Кіпрський, на архиєрейство його освятив. Було ж 
у той час на Кіпрському острові багато людей невірних, що дав-
нього ідолополонницького блуду трималися. Немалий труд підняв 
святитель Христовий Тихон — людей, що в нечесті еллінському 
гинули, від зваби ідольської відвертав і до Христа Бога приво-
див. І помагав йому Господь у трудах, бо велике духовне стадо 
з хижих вовчих демонських зубів вирвав і до кошари Христової 
Церкви приєднав — і з козлів вчинив овечок Христових. І всі бі-
сівські оселі ідолів, що були навколо Аматунта, знищив і капища 
їхні зруйнував. Проживши літ доволі і дорученою йому Церквою 
добре покерувавши, за влади імператора Аркадія (395–408) до 
Господа відійшов. Названий же чудотворцем, бо Господь за його 
життя, і навіть після смерті вчинив за його заступництвом ба-
гато чудес.

З багатьох його чудес, згадаймо хоча б таке. Коли ще юний 
був і в домі своєму при батьках жив, батько, який, був пекарем, 
послав Тихона продавати хліб. Блаженний же отрок роздавав 
хліби убогим без усякої плати. Коли довідався про те батько його, 
почав сумувати і гніватися, картаючи його. Тоді хлопець, сповне-
ний Святого Духа, мовив: «Чому сумуєш, батьку, що втрату 
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прийняв? Богові позичив хліби і, як сам знаєш, Його слово 
є неоманливе. В книгах святих правдиво написано: “Хто 
дає Богові, сторицею прийме”. І якщо не віриш тому, що 
кажу, то ходімо в житницю, і там побачиш, як віддає Бог 
свій борг позикодавцям своїм». Те мовивши, пішов з батьком 
до житниці. Коли хотіли відчинити двері, побачили, що комора, 
яка перед тим була порожньою, була повна чистої пшениці. І 
здивувався батько, і, вражений чим чудом, впав і поклонився 
Богові, віддаючи дяку. І з того часу не боронив синові своєму 
роздавати хліб убогим, скільки хоче.

ПРЕПОДОБНИЙ ДУЛА1, СТРАСТОТЕРПЕЦЬ

Блаженний раб Христовий 
Дула був монахом в одній киновії 
Єгипетського краю у V столітті. 
На вигляд смиренний і тихий, ро-
зумом же великий і чесний. Коли 
його принижували, злословили і 
опльовували — він радів і весе-
лився духом. Тих, що його при-
нижували, не вважав винними 
і молився за них до Бога, аби не 
мав їм те за гріх. Складав прови-
ну на диявола, що той бентежить 
братів, і озброївся на нього вели-
кою терпеливістю та незлостиві-
стю, молитвою перемагаючи його 
підступи. У такому терпінні пере-

бував той подвижник двадцять років, маючи непохитну покору 
і смирення серця. Не знав більше диявол, як його скривдити, і 
вигадав таку хитрість, якою ж не лише Дулі преподобному на-
пасть, а й усім братам печаль навів і безмовників збентежив. 
Одного брата, що без страху Божого перебував, намовив увійти 
по-злодійськи вночі до церкви і весь посуд святий украсти. І 

1 Його пам’ять вшановуємо 15 (28) червня.
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зробив те монах той, сховав украдене й замкнувся в келії своїй, 
наче нікуди не виходив.

Коли надійшов час утрені, увійшов до церкви паламар запали-
ти кадила і побачив, що украдено весь посуд церковний, і пішов 
розповів ігумену. Ударили, за звичаєм, в дзвони — і зібралися 
всі брати до церкви на утреню. Коли відспівали утреню, ігумен 
сповістив братам, що украдено церковний посуд, — і почали всі 
обурюватися. Трапилося ж, що в той час блаженний Дула через 
якусь хворобу тілесну не міг прийти до церкви на ранкові мо-
литви. І сказали деякі брати: «Ніхто інший не міг того вкрасти, 
окрім брата Дули, бо через те і до церкви не прийшов. Якщо б 
не він ту крадіжку вчинив, то прийшов би швидше від усіх на 
полуношницю, як завжди звик приходити». І послали привести 
його до церкви. Пішли ж брати і побачили його, що, хоч і хворий, 
проте на молитві стоїть, і, взявши його, тягнули насилу. Він же 
питав їх, кажучи: «Що трапилося, брати? Чому насилу мене 
волочите, адже я добровільно хочу піти до святих отців?». Вони 
ж образами й безчесними словами дошкульно його злословили, 
кажучи: «Святотатче, не вартий життя, чи не досить тобі 
стільки літ бентежити нас? Нині ж і з душ наших насміхаєшся». 
Він же сказав: «Простіть мені, брати, що согрішив».

Привели його до ігумена та собору отців, що зістарілися в по-
стництві. І казали: «Оцей від початку бентежив нас і руйнував 
спільне наше життя». І почали один за одним наговорювати 
на нього. Врешті звинуватили монаха Дулу у крадіжці та й не 
тільки: один за одним браття почали згадувати провини Дули, 
яких насправді не було і які їм нашіптував лукавий. Один брат 
начебто бачив, як Дула їв тайно зелень, інший — як тайно пив 
дороге вино, і так далі усі наговорили на нього щось порочне. 
Він же спочатку виправдовувався, кажучи, що в нічому з того 
не винний, та згодом, бачивши, що не ймуть йому віри, мов-
чав і лише промовляв: «Простіть мені, отці святі, грішний я». 
Звелів тому ігумен скинути з нього чернечу рясу й у світський 
одяг одягнути, кажучи: «Такі діла не є гідні монаха». І позбавили 
блаженного Дулу чернечого чину.

Плакав він гірко і, поглянувши на небо, скликнув голосно: 
«Господи Ісусе Христе, Сину Божий, задля Твого Імені святого 
одягнувся я в образ цей, нині ж за гріхи мої скинули його з мене». 
Ігумен ж звелів закувати його й передати економові. Економ 
же, оголивши тіло його, жилами худоб’ячими бив сильно, до-
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питуючи, чи правда, що він вкрав храмовий посуд. Він же, 
хоч і зі сльозами, проте в невинності своїй усміхався, кажучи: 
«Простіть, согрішив». Економ, бачачи, що він усміхається і таке 
каже, більше на нього розсердився. Вкинув його до темниці і 
ноги забив у кайдани. Написав послання до князя градського, 
сповіщаючи про крадіж і про брата Дулу, і послав скоро. Князь 
же лист прочитав і зразу прислав злих слуг, аби привели Дулу, 
наче злодія. І взяли слуги раба Божого, посадили на неосідлану 
худобину, залізо важке на шию йому наклали і волочили через 
град з наругою. Коли ж привели на суд, спитав князь: «Звідки 
ти, як називаєшся, чому був монахом, як украв церковний посуд 
і де подів?». Страстотерпець Дула нічого не відповідав князеві, 
лише: «Согрішив, простіть». Розгнівався князь, звелів розтягнути 
на землі та немилосердно довго бити. Він же з усміхненим лицем 
говорив до князя: «Бий мене, бий, срібло моє чистішим зробиш». 
Князь же сказав до нього: «Безумче, я зроблю тобі срібло, чисті-
ше від снігу, на тілі твоєму і на ребрах твоїх». І звелів розжарене 
вугілля підсипати під живіт його й оцет, із сіллю змішаний, лити 
на рани його.

Усі присутні були вражені великим терпінням святителя і 
наполягали: «Скажи нам, де ти сховав священний посуд, і будеш 
звільнений». Мученик Христовий відповів: «Не маю ні срібла, ні 
посуду». Тоді князь звелів зупинити катування і наказ відвести 
Дулу до в’язниці.

Наступного дня послав князь до Лаври, наказуючи, аби при-
вели до нього ігумена з монахами. І сказав до них князь: «Ба-
гато різних і важких мук наклав я вашому злодієві, але нічого 
злого в ньому не знайшов». І сказали йому монахи: «Пане, окрім 
злодійства, ще й багато іншого зла вчинив цей окаянний. І досі 
терпіли йому Бога ради, чекаючи, аби відвернувся від зла, він же 
до гіршого прийшов». І спитав у них князь: «Що маю йому зроби-
ти?». Сказали монахи: «Вчини так, як закони велять». Мовив 
князь: «Закон міста велить святотатцю відтяти руки». Мо-
нахи ж сказали: «Хай постраждає за законом і прийме кару за 
ділами своїми». Князь же звелів привести страстотерпця на се-
редину і випробовував його перед усіма, кажучи: «Окаянче оз-
лоблений, скажи нам правду про злодійство, за яке проти тебе 
свідчать, і звільнишся від смерті». І сказав невинний Дула: «Чи 
хочеш, княже, щоб я на себе сказав те, чого не робив? Не хочу 
брехати на себе, бо всіляка неправда від диявола». І знову мовив: 
«Про те, про що мене нині допитуєте, — нічого не знаю, бо не 
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вчинив цього». Бачив князь, що Дула ні в чому не признається, а 
монахи наполягали, щоб за законом суд прийняв. Тож присудив 
відтяти йому руки. І вели невинного Дулу на місце, де засуджені 
кару приймають.

Тим часом монах той, що насправді вчинив зло, укравши 
освячений посуд, розчулився і сказав собі: «Нині чи згодом до-
відаються, що вкрав я. А якщо й утаїться тут моє діло, то в 
день праведного Суду Божого викриється, і що тоді зроблю, ока-
янний? Яку відповідь дам про це подвійне зло, що і посуд украв, 
і невинного брата на муки привів». Тоді прийшов поспіхом до 
ігумена й мовив: «Отче, пошли швидко в град до князя, хай не 
відтинають рук братові, аби він не помер від болю, бо знайшовся 
освячений посуд». І зразу ігумен послав до князя, і відпустили 
страстотерпця з цілими руками.

Тоді ж почали браття каятися перед Дулою: «Прости, що согрі-
шили перед тобою». Він же, плачучи, говорив: «Простіть мені, 
отці і брати, велику вам віддаю дяку, що через тимчасові 
болі, яких мені завдали, вічних мук уникну і великих благ 
милосердям Божим сподоблюся. Більше ж нині радію з 
того, що постраждав невинно, знаю-бо, які приготував 
Бог блага для тих, що терплять задля Нього скорботу. 
Одна лише в мене печаль через вас: щоб не було вам те 
за гріх залічено, що вчинили несправедливо. Тому прошу 
милосердного Бога, аби подав вам прощення».

Після того преподобний Дула прожив ще три дні і відійшов до 
Господа. Ніхто ж не знав, коли він помер. Брат один, поставле-
ний будити братів на опівнічну молитву, прийшов до келії пре-
подобного і, постукавши, не почув відповіді. Постукав же вдруге 
і втретє, але відповіді не отримав. Пішов прикликав другого 
брата і, свічку принісши, відчинив двері. Увійшли всередину й 
побачили преподобного посеред келії, що тілом на колінах стояв. І 
так, при колінопреклонених молитвах, передав дух свій Господу.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАРЦЕЛІН1,
ПАПА РИМСЬКИЙ

Папа Марцелін (296–304) прийняв престол після св. Гая (283–
296) за царювання Діоклетіана і Максиміана, у дні найлютішого 
гоніння на християн, коли за 30 днів 17 000 християн, чоловіків 
і жінок, у Римі різними муками було вбито. Взято було й папу і 
до Діоклетіана на допит приведено. Злякався той лютих мук і 
поклав кадило на ідольський вівтар та приніс жертву в капищі 
Вести й Ісиди. Цар же за те віддав йому честь, одягнув його в 
коштовний одяг і назвав собі другом. Повернувся у дім свій 
Марцелін, ридав і плакав гірко, як же колись ап. Петро, коли 
відрікся був Христа. І докоряв сам собі, що інших багатьох у вірі 
утвердив і до мученицького подвигу заохотив, а сам упав страш-
ним падінням. І невимовно переживав через те у своєму серці.

Був же в той час у Кампанії в місті Сінуеса помісний Собор, на 
який зійшлися єпископи з пресвітерами — осіб 180. Марцелін же 
одягнувся у волосяне веретище, попелом себе посипав і з жалем 
серця увійшов до отців на Собор — як засуджений перед ними 
став, визнав гріх свій ясно перед усіма і багато сліз проливав, 
плачучи й ридаючи і суду на себе просячи. Вони ж казали: «Сам 
своїми устами суди себе. З уст твоїх вийшов гріх, з уст-бо твоїх 
і суд нехай вийде. Знаємо і про св. Петра-апостола, що через 
страх відрікся був Христа, але плакав гірко — і Господь повернув 
йому першу милість Свою».

Марцелін сам на себе видав такий суд: «Відчужую себе від 
священничого сану, якого недостойний. Ще ж і після смерті моєї 
тіло моє нехай не передають звичному похованню, а нехай ви-
кинуть псам на поїдання. Хто ж насмілиться поховати його, 
той буде проклятий». Після Собору того повернувся Марцелін 
до Риму, взяв коштовний одяг, який від Діоклетіана прийняв 
і поспішив до царя. Кинув йому той одяг під ноги, докоряючи 
йому, і злословив богів його брехливих. Визнавав, що важко згрі-
шив, і плакав. Цар же сповнився гніву, передав його на муки, 
а тоді на смерть засудив. І вели блаженного за град на страту з 
трьома християнами — Клавдієм, Кирином й Антоніном. Ішов 
за ним і пресвітер Маркел, який після нього престол його мав 
прийняти. Прикликавши Маркела, мученик Христовий Марцелін 
переконував його, щоб був твердий у вірі. Заповідав про тіло 

1 Його пам’ять вшановуємо 7 (20) червня.
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своє, щоб ніхто не смів у землю його закопати, але нехай буде 
на поїдання псам кинене: «Не достойний я поховання людського, 
не є я гідний, щоб мене земля прийняла, бо відрікся був Господа 
мого, Творця неба і землі».

Коли ж досягли місця страти, святий мученик Марцелін по-
молився до Христа Господа з надією, що приймає грішників з 
покаянням, охоче простягнув шию свою до страти — і помер за 
Христа, якого перед тим відрікся був через страх. Сталося це 
304 року.

Потято з ним було й цих трьох мужів — Клавдія, Кирина й 
Антоніна. І кинули тіла їхні на шляху без поховання. Проте че-
рез декілька днів тіла Клавдія, Кирина й Антоніна вірні, вночі 
взявши, закопали. Марцелінового ж тіла ніхто не смів взяти й 
поховати, бо він клятвою закляв, щоб не було передане тіло його 
похованню. І лежало на шляху 36 днів. Явився ж святий апостол 
Петро новопоставленому папі Маркелові, кажучи: «Чому тіла 
Марцелінового досі не поховав?». Відповів Маркел: «Боюся клятви 
його: він-бо усіх закляв, щоб ніхто не посмів поховати його тіла». 
Сказав апостол: «Чи не пам’ятаєш написаного: “Хто смиряє себе, 
піднесеться?”. Тому йди і поховай його чесно». Вставши, пішов 
папа Маркел, взяв чесні мощі мученикові й поховав їх у гробниці 
Прискили, що при шляху Саларійському. Так закінчив земний 
шлях священномученик папа Марцелін, залишивши приклад 
спасительного покаяння для багатьох, що тоді в такий гріх па-
дали. Багато ж тоді було таких, які, злякавшись мук, Христа 
відреклися. Ми ж Боже невимовне милосердя славимо нині, і 
повсякчас, і навіки-віків. Амінь.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ МАНУЇЛ, САВЕЛІЙ ТА ІЗМАЇЛ

Святі мученики Мануїл, Савелій та Ізмаїл були рідними брата-
ми. Походили з Персії. Батьки їхні були знатні, але не одновірці. 
Батько дотримувався перського нечестя, мати ж була христи-
янкою. Вона, виховуючи своїх дітей, з дитинства живила їх 
християнською вірою, наче материнським молоком, і в страху 
Божому виростила. Блаженний же пресвітер Євноїкій відродив їх 
купіллю святого хрещення до нового життя і навчив божествен-
них книг. Коли ж дійшли брати віку мужів, були зараховані до 
воїнського чину і служили тілом цареві перському Аламундару, 
духом же служили Цареві Небесному — Господу нашому Ісусові 
Христові, дотримуючись святих Його заповідей і всілякими до-
брими ділами Йому догоджаючи.

Послали ж їх від царя перського до римського царя Юліана 
Відступника (355–363) задля зміцнення миру. Юліан спершу 
прийняв їх із шаною і велику свою милість їм виявляв, другом 
люб’язним перед ними себе показуючи. Тоді, довідавшись, що 
вони християни, сповнився гніву і, всупереч спільному для всіх 
народів звичаю і закону, мучивши, стратив тих посланців пер-
ських за віру в Христа. Сталося ж це так:

Захотів беззаконний цар іти у Вітинію, в місце, що звалося 
Оргія Тригон, — відбувався там всескверний бісівський празник. 
Приплив кораблем із Константинополя до Халкедону, досягнув 
названого міста й почав з усім еллінським людом, що там зі-
брався, здійснювати нечисте святкування — ідолам кланятися 
й незліченним бісам приносити жертви. І були бенкети великі з 
ликами й тимпанами і з усілякими видами музичного мистецтва. 
І багато мерзенних беззаконних діл здійснювали на честь згубних 
богів своїх. Раби ж Христові Мануїл, Савелій та Ізмаїл, що там 
з царем були, на богомерзенне те святкування ані поглянути 
не хотіли, відійшли окремо і стояли здалеку. Плакали і ридали 
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над звабленням та блудом стількох людей і молилися до Христа 
Бога за себе, щоб вберегтися від осквернення нечистотами ідо-
лопоклонницькими, а також і за заблуканих, аби привів їх Бог 
до пізнання істини.

Так святі на осібному місці стояли і плакали, а цар перебував з 
тими, що жертви приносили й бенкетували з ним. Коли ж послан-
ців перських при собі не побачив, звелів шукати їх і привести до 
себе, щоб разом веселилися. Один із посланців царських побачив 
їх, що окремо стояли, і покликав до царського бенкету, думаючи, 
що й вони того ж ідолопоклонницького нечестя. Раби ж Христові 
посланцю царському, що їх кликав, одноголосно відповіли, що 
мають вони віру в Ісуса Христа і ніколи не відречуться від неї. 
Пішов же посланець і сповістив цареві слова святих. І зразу цар 
сповнився на них гніву. Проте в той день не захотів мучити їх, 
аби не чинити перепон нечестивому своєму святкуванню, але, 
відклавши те до ранку, звелів вкинути рабів Христових до тем-
ниці. Ті ж, у в’язниці сидячи, співали, промовляючи: «Прийдімо, 
возрадуємося Господеві, заспіваймо Богу, Спасителю нашому, 
прийдімо перед лицем Його з ісповіданням і псалмами воскликнім 
Йому… Хто Бог великий, як Бог наш?.. Ми ж люди Його і діло рук 
Його, і Його прикликаємо завжди».

На другий день Юліан закликав персидських посланців та 
почав їм говорити про те, що вони послані перським царем для 
встановлення миру, але який може бути мир, якщо вони навіть 
не забажали насолодитися святкуванням в честь спільних богів, 
і що якщо не мають спільності з його богами, то не на утвер-
дження, а на зруйнування миру прийшли, з ворожістю і війною.

Відповіли святі: «Наш цар послав нас до тебе задля інших 
справ: прийшли мир укласти, аби ваші воїни наших меж, а ваші 
наших не переходили й не спустошували країв один одного. Аби 
наші купці у вашу державу і ваші в нашу мирний і безстрашний 
вхід мали і могли безпечно повернутися. Заради цього прислано 
нас, а не задля богів. Кожен почитає Бога, якого хоче і як хоче, 
війни ж між царствами через те не піднімаються, а через гради 
і краї, та за їхні межі бувають непорозуміння, ворожнеча та 
війни. Ти ж, відкинувши примирення, задля чого нас послано до 
тебе, починаєш говорити інше, задля чого нас до тебе не поси-
лали. Не про цілість твоєї держави, ані не про мир із сусіднім 
царством розмовляєш з нами, але через богів докоряєш і про 
віру допитуєш. Якщо хочеш, знай, що ми, хоч родом із Персії, 
проте вірою християни, у благочесті нашою матір’ю виховані і 
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духовним отцем нашим пресвітером Євноїком у правдивій вірі 
утверджені. І в нашій батьківщині було багато таких, що хоті-
ли нас від Христа, Бога нашого, до ідолопоклоніння відвернути, 
але нічого не досягли: благодаттю Владики нашого непохитні й 
нездоланні ми залишилися в нашому ісповіданні. Сподіваємося 
ж і нині на допомогу Господню, що й тут ніхто нас не зможе 
відкинути від віри святої і до бісівської служби переконати, яка 
насправді суєтна, сповнена зваби, блуду та брехні».

Юліан розгнівався на це, та ще ретельніше почав закликати 
святих поклонитися богам, погрожуючи муками. Вони ж відка-
зали, що навчилися від Господа не боятися тих, що вбивають 
тіло, ані не дбати, що відповісти тим, хто допитуватиме нас, 
сам-бо Дух Святий укріпить у стражданні і дасть слово і муж-
ність у відповіді.

Такими словами святих мучеників роздратований і безмірної 
люті сповнений, кат звелів зразу жорстоко їх мучити. Зірвали з 
них одежу і, на землі розпростертих, сирими ременями по хребті 
і по животі бити без жалю. Тоді повісили їх на катівню високо, 
цвяхами руки й ноги до дерева прибивши, і кігтями залізними 
обдирати ціле їхнє тіло. Вони ж доблесно терпіли важкі муки, 
зводячи до неба очі свої, і молилися до Бога, кажучи: «О Влади-
ко, Тебе самого невірні юдеї до дерева прибили. І саме так 
знищив Ти гріхи світу, вистраждавши хрест і смерть. 
Зглянься над нами, що, на дереві прибиті, висимо, і лютим 
цим обдиранням тягар плоті спадає. А тому що єство 
наше немічне, дай нам згори допомогу і в болях відраду: 
на Тебе покладаючись, насмілилися увійти в подвиг цей. 
Наскільки ж люті й гіркі ці муки, Ти сам, Господи, знаєш 
і бачиш, проте солодкі нам задля любові Твоєї, о найсо-
лодший Ісусе». Так святі молилися і раптом став перед ними 
ангел Господній, якого самі лише мученики бачили, бо скверні 
очі нечестивих бачення його не були достойні. Він, утішивши 
стражденних, таку дав їм у муках відраду, що не відчували біль-
ше болю в ранах анітрохи й були наче в чужому тілі.

Потім цар Юліан, бачачи св. Мануїла, старшого з братів, який 
більше і сміливіше від обох братів говорив, звелів осібно відвести 
його, а із Савелієм та Ізмаїлом почав розмовляти окремо. Мовив, 
що бачить між ними різницю: який буйний та нерозсудливий їх 
старший брат та які розумні та спокійні вони обидва, і що він 
з поваги та милосердя радить їм відмовитися від свого Бога та 
принести жертву поганським богам та отримати за це від них 
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милість, а від нього, Юліана, — щедрі дари. Святі ж ані слухати 
слів його лукавих не хотіли — велегласно почали йому докоряти 
в підступності його й безчестити його безумство. Він же знову 
на гнів зрушився, звелів взяти їх на муки і свічами палаючими 
обпалювати їхні ребра. Вони ж доблесно терпіли, славили Бога 
та з ката насміхалися.

Також св. Мануїла привів і то ласкою, то погрозами до ідо-
лопоклоніння примушував. Коли побачив, що він, як стовп, у 
Христовому ісповіданні непохитний, знову почав мучити його, 
як же і братів його. Після того в голову кожного мученика застро-
мив цвях залізний і запихав гострі тростини за нігті на руках і 
ногах. На кінець засудив порубати їх мечем, а після страти — 
спалити їхні тіла.

І вивели святих мучеників на місце смертне, назване Констан-
тинове. Там, перед пролиттям крови своєї, піднесли цю останню 
молитву до Бога, кажучи: «Боже предвічний, безначальний, що 
все з небуття в буття привів, в останні ж роки ради нашого 
спасення Себе применшив, в образі раба з людьми перебував і 
перетерпів хрест, аби нас із пут гріховних звільнити і спадкоєм-
цями Царства свого зробити! Прийми в мирі рабів своїх і зарахуй 
нас до лику тих, що від віку Тобі угодили, бо ради святого Твого 
Імені приймаємо порубання мечем і відхід із теперішнього жит-
тя. Ще ж і безліч людей, що стоять навколо і звабою ідольською 
поневолені, наверни до Себе, о милосердний Владико. І дай їм 
просвітлення ума і справедливий розум, аби Тебе, єдиного істин-
ного Бога, пізнавши, Тобі єдиному служили і спасення отримали».

Коли так молилися мученики святі, пролунав голос з неба, 
що говорив до них: «Прийдіть, прийміть слави вінець, бо добре 
здійснили подвиг ваш». І відтяли чесні голови святих мучеників 
в 17 день місяця червня 362 року.

Коли ж нечестиві слуги хотіли виконати друге веління сквер-
ного свого царя і спалити тіла мучеників, зразу, велінням Божим, 
затряслася земля, і місце, де лежали тіла святих, запалося. І 
прийняла земля мученицькі тіла, і покрила їх, щоб не торкалася 
їх більше рука ката, ані щоб вогненна сила не перетворила їх на 
попіл. Слуги ж зі страху повтікали. Тоді багато з людей, що там 
були, бачивши таке чудо, повірили в Христа і, відкинувши блуд 
ідолопоклонства, до християн приєдналися. Після двох днів, коли 
вірні на тому місці, не відходячи, вдень і вночі молилися, знову 
земля віддала наверх тіла святих, випускаючи невимовні пахощі. 
Вірні ж, сповнившись радості великої, прийняли їх з любов’ю і 
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на достойному місці поховали чесно. Біля їхнього гробу Господь 
чинив чуда оздоровлення з багатьох недуг.

Нечестивий же боговідступник Юліан загинув скоро з шу-
мом. Біси через чародіїв-лжепророків звабили його напасти на 
Персію, пообіцявши перемогу. Цар же перський, почувши про 
вбивство своїх посланців, сповнився печалі великої і гніву безмір-
ного. Довідавшись про злочинного Юліана, що йшов війною на 
нього, також силу свою зібрав і, на кордоні землі своєї ставши, 
ополчився проти гордого супостата. Коли з обох боків зійшлися 
воїни і була січ велика, перемогли перси і, здолавши греко-рим-
ські полки, стерли Юліанову силу. Ще ж і гнів Божий наздогнав 
боговідступника — вразила скверного Юліана невидима рука і 
погано викинув окаянну свою душу. І став на сміх і на наругу 
персам, на яких гордо із суєтним упованням ішов, — на радість 
же бісам, у яких вірив і на яких покладався.

А святі мученики, отримавши вічні вінці слави, з великою 
радістю стоять перед своїм Господом, за Якого віддали життя.

Святий мученик Віт
(див. ст. 492)
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЛЕОНТІЙ, ІПАТІЙ І ТЕОДУЛ

За царювання Веспасіана (69–79) муж один у Римі із сенатор-
ського чину, на ім’я Адріан, лютий норовом і немилосердний кат, 
всілякого зла винахідник, посланий був у край Фінікійський на 
пост ігемона. Коли він вийшов з Риму і до Фінікії плив, сповіщено 
було, що в граді, який називався Триполь, є один воєначальник 
на ім’я Леонтій, який давніх богів зневажає і відвертає від них 
людей, навчаючи не приносити їм жертви, ані не поклонятися, і 
руйнує батьківські закони, і багато хто його слухає. Тому Адріан 
наперед послав трибуна, на ім’я Іпатій, із воїнським полком до 
Триполя, аби взяти Леонтія і тримати під вартою до його при-
ходу. Був же раб Христовий Леонтій родом з Греції, високий на 
зріст, сильний і хоробрий у битвах, багато показав перемог і за 
те мав серед воїнів велику славу й пошану. Ще ж і розумний 
був у всілякому розсудженні й керуванні, здобув премудрість і 
досвід життєвий, і на книгах розумівся. Знав же одного істин-
ного Бога — Христа Господа, і вірив у Нього, завжди Йому слу-
жив і життя своє провадив цнотливо. Був же до убогих вельми 
милостивий: годував голодних, нагих одягав, спочинок давав 
подорожнім — і прикрашав себе всіма добрими ділами, за них 
же вінця переможного сподобився у Господа.

Коли воїни зближались до Триполя, раптом охопила трибуна 
велика недуга й трясовиця, і сказав до своїх воїнів: «Знаю, за що 
найшла на мене ця недуга. Боги гніваються на мене, що, маючи 
іти сюди, не приніс їм належної жертви. І через те карають 
мене цією недугою». Воїни ж бачили, що трибун їхній дуже страж-
дає, співчували йому й були сумні через те. І вже три дні хворий 
нічого не їв, година за годиною хвороба посилювалася і смертю 
загрожувала. На третій же день, коли настала ніч, явився ангел 
Господній трибунові у видінні, кажучи: «Якщо хочеш здоровим 
бути, возви разом з воїнами своїми тричі до неба, кажучи: “Боже 
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Леонтія, поможи мені!”. Якщо те зробиш, зразу здоровим будеш». 
Трибун же, збудившись і розплющивши очі свої, побачив анге-
ла святого в подобі прекрасного юнака, одягненого в білий, як 
сніг, одяг, і мовив йому: «Я посланий з воїнами взяти Леонтія 
й пильнувати його під вартою до приходу князя Адріана. Ти ж 
мені наказуєш прикликати на допомогу Бога Леонтієвого?». Коли 
те сказав хворий, тоді ангел, нічого не відповівши, невидимий 
став. І вжахнувся хворий, і покликав друзів своїх, що спочива-
ли близько від нього, і мовив їм, кажучи: «Чуєте, браття, що 
мені привиділося уві сні, коли я трохи задрімав? Юнак якийсь 
пресвітлий став переді мною і радив мені разом з усіма вами 
прикликати Леонтієвого Бога. І здоровий тоді буду. Того юнака 
я бачив і наяву, коли зо сну збудився. Він же зразу перед моїми 
очима став невидимий». І сказали друзі: «Невелике се діло. Зро-
бімо те всі разом, лише щоб ти був здоровий». Один же з друзів, 
на ім’я Теодул, дуже дивувався видінню хворого і питав його 
докладно, який був той юнак, що його у видінні та наяву ба-
чив. Й описав хворий подобу ангела Божого, і розгорілося серце 
Теодулове любов’ю до незнаного ще Леонтієвого Бога. Коли ж 
усі воїни зі сну збудилися, зібралися до хворого трибуна і про 
видіння його довідалися, стали всі гуртом, на небо дивлячись, і 
з хворим воскликнули тричі, мовивши: «Боже Леонтієвий, помо-
жи!». І враз хворий трибун зразу став здоровим, наче анітрохи 
не хворів. Коли надійшов час обіду, почав з ними їсти, і пити, і 
веселитися. Теодул же, таке чудо бачачи, найбільше дивувався, 
сидів осібно, мовчав і думав собі, хто такий Леонтій і хто Бог 
Леонтієвий. Кликали ж його друзі, щоб їв і пив з ними, він же 
нічого скуштувати не хотів, але перебував голодний. Бачивши ж 
воїнів, що пили вино і про дорогу не дбали, сказав до них: «Ось 
Адріан завтра або позавтра наздожене нас. Ми ж постараймося 
знайти мужа, якого наказано нам взяти. Якщо ваша воля, я і 
трибун підемо перед вами до града й пошукаємо того, по кого 
нас послано». Те мовивши й переконавши трибуна йти зі собою, 
пішли обидва наперед до міста.

Піднялись вони до гори, де знаходився Триполь, і вийшов їм 
назустріч Леонтій. Вони, однак, не знали, що це він, бо він їм 
одразу не назвався, а запитав, кого шукають. Іпатій і Теодул 
розповіли святому, що шукають Леонтія, бо хоче ігемон його 
відіслати до царя за те, що він такий відданий богам, шанує їх, 
хоробрий та у воїнському мистецтві здібний чоловік. Почувши 
це, блаженний Леонтій відповів їм, кажучи: «Бачу, що ви подо-



515

рожні і що в граді цьому діється, не відаєте. Ідіть тому зі мною 
в мій дім і трохи з дороги спочиньте. Я ж вам покажу Леонтія, 
якого ви називаєте другом богів ваших. Він же не є другом тих 
богів, яких ви шануєте. Знайте, що він християнин, вірить у 
Господа Ісуса Христа».

Вони ж, те чуючи, сказали до себе: «Хто цей муж, що каже, 
наче Леонтій християнин? Чи не родич його?». І спитали мужа: 
«Яке твоє ім’я?». Він же сказав: «Про ім’я моє написано в книгах 
так: “На гаспида і василиска наступиш, здолаєш лева і дракона”. 
Належить мені потоптати лева-диявола — ворога невидимого, 
і дракона-ігемона — ворога видимого. Радники його і палкі слу-
жителі бісів, як леви і дракони, наступили. Коли буду над усім 
полчищем левів торжествувати, тоді з діл явиться світле ім’я 
моє». Трибун же і Теодул не розуміли сказаного, міркували собі 
і, не розуміючи, дивувалися — і йшли з ним у дім його. Леонтій 
же поставив перед ними трапезу, гостячи їх. Вони ж, з’ївши, 
мовили: «Досить нам, о добрий муже, гостини твоєї, сповнилися 
благодіянь твоїх, лишилося тільки, щоб ти показав нам Леонтія, 
якого ми шукаємо. Коли ж прийде Адріан, сповістимо йому про 
тебе, благодійника нашого, що таку любов до нас виявив. І вша-
нує він тебе за це великою честю, і з друзями царськими разом 
будеш». Святий же сказав до них: «Я — Леонтій, якого ви шука-
єте, я — воїн Ісуса Христа. Я — той, кого Адріан послав взяти». 
Вони ж припали до ніг його, кажучи: «Рабе Бога всемогутнього, 
прости нам гріх наш і помолися за нас Богові твоєму, щоб і нас 
від ідольського нечестя і від прелютого звіра Адріана визволив, і 
ми християнами хочемо бути!». І розповіли йому про ангельське 
явлення хворому, і як прикликанням Бога Леонтієвого хвороба 
минулася. Святий же Леонтій, те чуючи, радий був через Христо-
ву силу — впав лицем до землі перед Богом, молився зі сльозами, 
кажучи: «Господи, Боже, що хочеш всім людям спасення, щоб вони 
до правдивого пізнання прийшли! Зглянься на нас в цю годину. Ти 
зробив так, що прислані по мене зі мною будуть. Прошу тому, 
і мене, вівцю Свою, збережи, і тих, що зі мною разом, просвіти 
світлом милосердя Твого, і пролий на нас благодать Духа свого 
Святого, і серце чисте їм подай, і, благословивши Хрестом Сво-
їм, зроби їх воїнами Своїми непереможними, озброй їх і зміцни 
на ворога диявола і на тих, що служать Йому, аби ці раби Твої 
стерли голову невидимого змія і видимого злісного звіра Адріана».

Тим часом й інші воїни, які відстали були в дорозі, прийшли 
до граду й питали про Леонтія, також і про трибуна свого, і про 
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Теодула. Довідавшись, де перебувають, прийшли до них. Тоді, 
пізнавши, що християнами стали й охрестилися, почали воїни 
бентежитися, обурюючись тим. Ще ж і з громадян деякі про те 
довідалися, зчинили неспокій у місті, взиваючи: «Хай вогнем бу-
дуть спалені ті, які богів наших безчестять!». І був галас і бунт 
у місті: одні Леонтія і християн з ним захищали, інші стратити їх 
хотіли, проте не сміли нічого злого вчинити їм самі, але приходу 
ігемонового чекали.

Коли Адріан прибув до граду, одразу наказав воїнам взяти 
цих трьох та тримати в темниці до суду. На суді ігемон всіма 
способами святих переконував, щоб Христа зрадили. Не досяг-
нувши нічого, після довгого биття звелів відвести св. Леонтія до 
темниці. Тоді ігемон запитав Іпатія і Теодула: «Чи ви не знаєте 
римських законів, що ті, котрі богів шанують, великих поче-
стей і високих санів у війську удостоюються, а ті, що від богів 
відвертаються, лютими карами мають бути страчені?». Святі 
ж мученики відповіли, кажучи: «Наші високі сани на небесах, 
ти ж роби, що хочеш, якщо ти ревнитель скверних богів 
своїх і на нас, невинних, озброюєшся. Але знай, що скоро 
загине життя твоє, час-бо днів твоїх закінчився». Адріан 
же сповнився люті, звелів трибуна на катувальному дереві пові-
сити й залізними кігтями обдирати тіло його. Теодула ж, на землі 
простягненого, бити без жалю. Святі доблесно терпіли ті муки, 
не казали нічого, лише молилися до Бога, як же св. Леонтій їх 
навчив, і взивали, кажучи: «Спаси нас, Господи Ісусе!». Кат же, 
бачивши їх, що тверді й нездоланні перебувають у Христовій 
вірі, засудив їх на смерть — аби сокирою голови їм відтяли. Вони 
ж, на смерть ведені, співали: «Ти — Прибіжище наше, Господи, в 
руки Твої передаємо душі наші». І з радістю простягли під сокиру 
шиї свої за Христа, і стратили їх, — пішли до Господа прийняти 
приготований їм вінець із правиці Всевишнього.

Після того знову вивели Леонтія до ігемона, який наказав 
мучити його. І аж коли наблизився вечір, і сонце до заходу 
схилилося, звелів Адріан зняти мученика з катівні й кинути в 
темницю до ранку. І співав святий у темниці цілу ніч, кажучи: 
«Господь — Світло моє і Спаситель мій, кого буду боятися?». 
Явився йому ангел Господній і мовив: «Будь мужнім, Леонтію, 
Господь Бог, якому ти вірно служиш, послав мене до тебе, аби 
я невідступно перебував з тобою». І радів святий і веселився в 
Господі, Бозі своєму.
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Коли засяяв день, Адріан-ігемон, на судищі сівши, знову по-
ставив перед собою св. Леонтія і сказав йому: «Що, Леонтію, як 
надумав?». Відповів святий: «Раз назавжди вирішив не вірити 
суєтним твоїм словам — і багато разів казав тобі і нині 
кажу, що ніколи не залишу Бога мого! Він створив небо, 
і землю, і море, і все в них. І всю свою надію складаю на 
Господа Ісуса Христа, Сина Божого, що на хресті терпів 
ради нашого спасіння». Сказав ігемон: «Послухай мене, Леон-
тію, принеси жертву богам. Якщо послухаєш мене, обіцяю, що 
честі великої і багатства від імператора сподобишся». Відповів 
святий: «І яка є в піднебесній така честь і таке багатство, 
задля яких мав би тебе послухати й відректися Бога мого? 
Цілий світ не вартий Христа, Владики мого, якого ж усім 
серцем люблю, задля любови Його страждаю і терпіти 
все готовий, — бісам же твоїм жертви не принесу!». Бачив 
кат, що не може непохитного воїна Христового здолати і до свого 
нечестя схилити, тому видав на нього такий смертний вирок: 
«Леонтія, який не захотів скоритися царському наказу й при-
нести богам жертви, а що більше — ганьбив батьківських богів 
наших, наказуємо на катівні на чотири боки розтягнути й бити 
доти, допоки погано душу свою не викине». Розтягнули мученика 
на чотири коли і прив’язали. Довго били його сильні воїни — і в 
тих муках передав святу свою душу в руки Божі. Тіло ж його за 
град виволокли й кинули. Вірні, взявши його, поховали чесно 
поблизу пристані Трипольської.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПАЇСІЙ ВЕЛИКИЙ

Цей великий і святий муж по-
ходив з Єгипту (320–417). Бать-
ки блаженного були благовірні і 
богобоязні. В заповідях Божих 
ходили непорочно і всілякими 
добрими ділами намагалися до-
годити Богові. Було ж багатства 
в них досить, що й нужденним 
щедро подавали: мали простягне-
ну до щедрот руку. І що вкладали 
в руку убогим, те подвійно їм Бог 
віддавав.

Батько Паїсія до Господа пере-
ставився, залишивши чесній жін-
ці своїй опіку над сімома дітьми, 
серед яких найменший літами був 

хлопець Паїсій. Ним мати найбільше журилася. Одної ночі, коли 
заснула, мала таке видіння. Ангел Господній явився їй, кажучи: 
«Бог, Отець сиріт, послав мене до тебе, бо понад міру печаллю 
сповнюєшся, багатьма турботами про дітей охоплена. Хіба ти 
сама про них турбуєшся, а не Бог? Нині, відклавши печаль, дай 
Всемогутньому Богові одного із синів твоїх, в якому прославиться 
пресвяте Господнє Ім’я». Вона ж відповіла ангелові: «Усі є Божі, і 
якщо Йому котрийсь угодний, хай візьме». Ангел же взяв Паїсія 
за руку і сказав: «Цей Богові угодний». Мати ж сказала: «Візьми 
краще з великих, який корисніший». Відповів ангел: «О добра 
серед жінок, хіба не знаєш, що сила Божа в немічних являтися 
любить? Цей-бо, наймолодший, — вибраний Богом, має Йому 
угодити». Те мовивши, ангел пішов. Жінка, пробудившись, над 
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тим роздумувала і багато молилась. Тоді, привівши сина свого до 
храму і Богу посвятивши, лишила його в прилеглім монастирі.

Паїсій блаженний у послушництві добре справувався, усім 
серцем скоряючись отцеві своєму Памві і його волю у всьому 
виконуючи. Преподобний же отець Памва, бачачи, що Паїсій на-
дається до великого посницького подвигу, разом з ним вирішив 
строгіше життя прийняти. Мовив до нього: «Дитино, у новона-
чальному подвигу належить усі почуття ретельно берегти від 
перепон і спокус, а найбільше берегти очі від цікавого споглядання 
і навіть в обличчя нікому не дивитися, але завжди очі опускати 
додолу — умом же у висоту взирати і споглядати внутрішні-
ми очима невимовну красу Божої слави, славити й оспівувати 
Всесильного Бога». Тими учителевими словами блаженний Паїсій 
повчився і, зранений любов’ю до Бога, намагався сказане йому 
здійснити на ділі. Відтоді заповіді тої — не дивитися пильно на 
чужі обличчя — дотримувався три роки і взагалі не дивився на 
людський образ. Віддавався читанню святих книг, над слова-
ми Божими завжди роздумуючи, і їх розумінням, як же водою, 
напуваючи душу свою.

Старець Памво радів з його добродійного життя в Бозі і, як 
батько, наглядав за ним, на майбутній подвиг скеровував і на 
всіляке богоугодне діло благочесно й легко наставляв.

Надійшов же час відходу старця з тутешнього життя до 
небесної Батьківщини, до якої прийти бажав. Преподобний 
Памво благословив Паїсія і слів пророчих про нього немало 
мовив, відтак перейшов до життя вічного прийняти сподівані 
невимовні блага.

Коли трохи часу минуло, блаженний Паїсій забажав задля 
Господа Ісуса собі і своїй волі помирати, щоб так стати живою і 
святою жертвою. Почав протягом цілого тижня постити, у суботу 
ж і неділю лише хліб із сіллю та вода були йому поживою. В інші 
дні замість хліба пророчою книгою Єремії годувався. І багато 
разів той святий пророк йому випрошував світло для розуміння 
тайн Божого слова і розпалював в ньому бажання обіцяних благ. 
З’явився блаженному ангел, що велів йому піти жити на західний 
бік пустелі, бо Господь сказав, що збереться наколо Паїсія багато 
інокуючих, і монастир буде створений, і прославиться там Ім’я 
Господнє. Те він покірно зробив.

Одного дня, коли сидів Паїсій у своїй печері і божественну 
пісню в устах мав, явився йому Спас, кажучи: «Мир тобі, лю-
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бому угодникові Моєму!». Він же, вставши, охоплений страхом і 
тремтінням, мовив: «Христе чоловіколюбче, мій Спасителю! Ось 
я — раб Твій. Яка причина, Владико, такої доброти Твоєї до мене, 
що зійшов Ти до моєї недостойності?». Сказав йому Господь: «Чи 
бачиш цю пустелю, її довжину і ширину? Задля тебе наповню її 
посниками, що славитимуть Ім’я Моє».

Вибраний же угодник Божий Паїсій, на землю впавши, так 
сказав: «Владико Господи, руці Твоїй міцній всі скоряються, і, 
що Ти захочеш, те буде. Прошу ж Твою благість, дай мені зро-
зуміти, що буде необхідне й потрібне для тих, що в пустелі 
цій творитимуть подвиг?». Спас же мовив: «Повір мені, якщо 
знайду тих, що мають любов — матір всіх чеснот, і побачу їх, 
що виконують заповіді Мої, то нехай ні за що потрібне не пере-
живають, Я всіляку турботу про них буду мати». Знову сказав 
до Господа Паїсій: «Ще раз спитаю Твоєї благості: як вони мають 
легко перейти ворожі сіті і лютих бісівських спокус уникнути?». 
Спас же мовив до нього: «Якщо заповіді Мої, як же Я тобі сказав, 
пильнуватимуть в добросерді, справедливості і покірним сер-
цем, то не лише вище від ворожих нападів і лукавих підступів 
їх піднесу, а й Царства Небесного спадок дам їм». Те мовивши, 
Спас зі славою на небо зійшов.

Преподобний Паїсій палкішою любов’ю до Бога розпалився 
і цілий ум богомисленою молитвою в самому Бозі заглибив. І 
знов явився йому Христос Спас та запитав, який дар хоче за 
таку свою ревність. Святий смиренно попросив Господа, щоб 
дав йому ласку всім серцем Його любити, по-євангельськи Його 
наслідувати та до кінця свого життя щиро каятися за свої гріхи. 
Христос Господь бачив його щирість та правдивість, тому дав 
йому Свою благодать і мовив: «За якого грішника помолишся, 
той отримає дар покаяння і відпустяться гріхи його». І було так.

Брат же один, Ісаак на ім’я, йдучи за своїм бажанням, із пу-
стельної безмовності вийшов й оселився поблизу града. І тому, 
що часто входив у град, щоб продавати рукоділля своє, легко й 
сіть згубна напнулася перед ним. Жінка одна, єврейка, підійшла 
до нього купити, що продавав. І скоро, з допомогою бісівською, 
заплутався чернець у тенетах нечестивої тієї жінки. Зачавши 
недугу, народив беззаконня: покинув чернецтво й оженився з 
нею. А що гірше, о горе, окаянний не лише чернецтво, а й віру 
свою покинув задля любові жіночої і до юдейської віри приєд-
нався — служив старозаконню їхньому і став як один із юдеїв. 
Але трохи часу пройшло, почав той інок приходити до тями та 
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усвідомлювати свою погибель. Тим часом з тої пустелі, де відпа-
лий той чернець Ісаак посницьке життя раніше провадив, тра-
пилося братам одним прийти в град задля потреби своєї. Боже 
ж провидіння влаштувало шлях їхній повз той дім, де зваблений 
той з єврейкою жив. Бачивши їх, коли повз ішли, зразу зранився 
серцем, згадав попереднє своє життя і чесну спільноту святих 
братів. Вийшовши з дому, питав їх: «Звідки і хто ви, і для чого 
сюди прийшли?». Вони ж мовили: «З Нітрійської пустелі ми, учні 
великого Паїсія, прийшли ж сюди задля нагальної потреби». Він 
же, тяжко зітхнувши, розповів їм про себе і просив їх дуже, аби 
сповістили великому старцеві прохання його: щоб помолився 
до Господа за нього, аби визволитися йому від ворожих тенет. 
Ченці ж, вболіваючи за ним серцями своїми, обіцяли сповістити 
святому старцеві прохання його. І зробили те, повернувшись до 
себе, та розповіли блаженному отцеві прохання його. І помолився 
старець до Господа, і померла та жінка, а Ісаак знову в пусте-
лю повернувся, прийшов до преподобного, припав до чесних 
ніг його, плачучи й сповідаючись із гріхів своїх. І вчинив своїм 
поверненням і покаянням радість велику преподобному і всім 
отцям пустельним, і навчений був від великого отця, як прийняти 
попередню віру і як в ангельський образ1 знову одягнутися. І по-
двизався великими трудами, плачучи й ридаючи через гріхи свої.

Прийшов же один учень з дороги, яку мав задля потреби, і 
вельми стомився. Велів йому святий випити воду, що залиши-
лася. «Іди, — казав, — дитино, до умивальниці і випий воду з неї, 
щоб остудити спекотну спрагу». Учень же відповів: «Зараз вип’ю, 
отче». Це лише язиком відповідав, серцем же протилежне думав, 
кажучи собі: «Я прийшов зі спеки, а старець говорить випити 
воду нечисту з умивальниці. Чи не краще йому випадало б по-
слати мене до джерела, щоб чистою і холодною водою остудив 
я спрагу свою?». Коли він так собі думав, знову сказав старець: 
«Іди, дитино, напийся з умивальниці». Той же знову відповів: 
«Іду, отче». І не пішов. Тоді і втретє старець звелів — не послухав 
учень. Тоді сказав йому святий: «Непослуху частку прийняв ти, 
дитино, і великий дар втратив. Адам через непослух втратив 
рай, і замість вічного життя на смерть засуджений був, і, як 
недостойний попередньої слави, вигнаний був з неї. Подібно й 
ти, мою заповідь зневаживши, відпав від благодаті, яку мав від 
Бога прийняти».

1 Ангельський образ (малий чи великий) — ступінь східного монашества.
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По деякім часі прийшов той учень до св. Паїсія, і мовив: «Не 
маю більше спокою від помислу, але, в глибину відчаю занурю-
ючись і про втрату того дару думаючи, дуже сумую і не знаю, 
куди дітися. Відпусти-бо мене до якихось досвідчених старців, 
яких ти знаєш, щоб я знайшов відраду печалі своїй». Старець, 
трохи хліба взявши, дав йому, кажучи: «Візьми хліб цей і йди у 
град. Там знайдеш мужа, убогого на вигляд, що праворуч при вході 
біля стіни на гноїщі сидітиме, діти в нього каміння кидатимуть 
і насміхатимуться. Йому хліб у руки дай і, що від нього почуєш, 
те зроби». Коли ж там прийшов, чоловік сам покликав до себе 
учня Паїсієвого, кажучи: «Ходи, брате, і прислане мені від отця 
свого благословення дай». Прийшов до нього брат і дав йому хліб, 
нічого не кажучи. Той же руками хліб взяв, поцілував і мовив: 
«Як поживає св. Паїсій? Дуже я хотів чути про нього, бо вчинки 
його слави гідні. Ти ж, дитино, чому розслаблюєшся помислом, 
не віриш його велінням? Чи не знаєш, що через непослух свій 
втратив ту воду святу, від якої божественний дар великий за-
черпнути мав? Ноги-бо Спасителя нею омив твій отець. Чому 
його не слухаєш і за своєю думкою ідеш, не перебуваючи у волі 
отця свого? Подібний ти на того, хто солодку воду в руках своїх 
тримає, але від іншого пити просить і від спраги знемагає. Але 
вже йди і скоряйся великому отцеві, і перепроси його, бо хто 
йому не вірить, від Спасових велінь відлучається».

Це чувши, брат утішився з печалі, поклонився дивному тому 
мужеві і хвалив Бога. Прийшов же до преподобного отця Паїсія, 
перебував у нього в послушництві і скорявся його волі. Небагато 
часу минуло і знову згадав про дар той, який втратив, тож плакав 
і тужив духом. І знову просив святого старця, аби звелів йому 
йти до того мужа, до якого ходив. Великий же Паїсій повчав його 
отцівськими словами і втішав. Бачачи, що не міняє він свого 
помислу і конечно хоче йти, сказав йому: «Дитино, муж той вже 
до Господа відійшов. І тому, що лише на нього уповання маєш, 
як я бачу, і його пораді віриш, бажання твоє дасться тобі. Іди 
до того граду, куди вже ходив, і з північного боку града буде гріб 
великий. Увійди в нього і побачиш там три тіла святих мужів. 
Тому, що лежить посередині, скажи: “Паїсій, раб Христовий, 
Іменем Того, хто підняв з гробу Лазаря, наказує тобі: встань і 
щось на користь скажи мені”».

Учень же зразу швидким кроком до града того пішов, його 
досягнув, гробівницю ту найшов. Коли те сказав, чудо сталося: 
зразу мертвий зрушився, сів і сказав йому: «Чому, о любий, попе-
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реднім словам моїм не вірив, які я сказав тобі, на смітнику при 
стіні градській сидячи, щоб слухав ти отця свого і виконував, 
що наказується тобі від нього? Іди-бо скорися йому, без сумніву 
слухай його слів і роби це, якщо хочеш спастися. Справді-бо, хто 
слів його не слухає, Христовим заповідям перечить». Це мовив-
ши, мертвий знову ліг на своєму місці і заснув.

Одному з пустельників, який ще не був досконалий у чернечій 
безкорисливості, вкрадено було убоге майно келійне. Малодуш-
ний же був той відлюдник: за вкраденими речами жаліючи, 
шукав їх. Прийшов же до монаха-ясновидця і просив його, щоб 
сказав йому, де вкрадене і хто вкрав. Старець же той насправ-
ді не Божою благодаттю був просвітлений, але дією бісівською 
провіщав. Він, як навчив його біс, сказав неправду на двох юних 
ченців, що тільки-но в пустелі оселилися, наче вони крадіжку 
вчинили. І мовив: «Взявши їх, не відпускай їм, поки твоє тобі не 
віддадуть».

Це чуючи, самітник зразу поспішив до тої пустельної Лаври. 
До ігумена прийшовши і на свою сторону його схиливши, пі-
шов та несподівано напав на двох братів, що безмовствували. І 
схопив їх, наче злодіїв, бив же і волочив їх та привів до Лаври. 
І замкнено їх було в темниці безчесно. Ігумен же зі старцями, 
повіривши «ясновидцеві» тому, засудили їх, невинних, як злодіїв, 
позбавили чернечого чину і, б’ючи, допитували про вкрадені речі.

Те все, що діялося, духовно бачив преподобний Паїсій, благо-
даттю Божою просвітлений, і над тими двома братами, що без 
провини напасть терпіли й мучилися, змилосердившись, встав з 
келії своєї і пішов до Лаври тієї. Всюди ж про прихід його чутно 
стало, бо не було між пустельниками чеснішого імені від Паїсіє-
вого, що відомий був всюди чеснотливим життям. І зібралися з 
навколишніх монастирів і відлюдницьких келій брати й старці, 
прийшли привітатися з ним. Прийшов же між іншими і той 
старець, який був зваблений бісівським ясновиддям.

Коли всі отці та брати дали в Христі святому цілування лю-
бови, промовив до них великий отець: «Як це, що двох молодих 
ченців пустельних відлучили?». І мовчали брати. Тоді дехто з них 
відповів, кажучи: «Злодії вони, отче, і за погане діло в темниці 
замкнені». Святий же сказав до них: «І хто той, що каже на них, 
що злодії?». Вони ж показали йому ясновидця-старця, кажучи: 
«Оцей прозорливий отець сповістив їх злодіями». Великий же 
Паїсій спитав того старця, кажучи: «Чи правда те, що кажуть 
про тебе?». Він же відповів: «Правду я прорік, Бог мені відкрив». 
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Сказав св. Паїсій: «Якщо від Бога було б твоє ясновидство, а не 
від бісівської зваби, не було б диявола видно в устах твоїх».

Це чули всі, і страхом були охоплені. Коли святий помолився за 
ясновидця, зразу всім видно було, як вийшов з уст звабленого біс 
марнославства і брехні — у вепра дикого великого перетворився 
та з великим гнівом кинувся на преподобного, хотівши зубами 
розшматувати його. Та блаженний Паїсій заборонив йому, у 
пропасть пекельну пославши. Старець же той зваблений відчув 
і очима побачив, як виходить з нього бісівська сила. Сповнився 
великого жаху і тремтіння. Преподобний же Паїсій всіх досить 
повчив, щоб стереглися пильно таких зваблень ворожих, ані не 
вірили лжепророцтвам тих, що вважають себе святими ясновид-
цями. Тоді взяв осібно ігумена й розповів, де покладена крадіж, 
кажучи не виявляти брата, що її взяв. Тоді всім прощення дав, 
молитву за всіх склав і в келію свою повернувся.

Так блаженний Паїсій, невпинно палаючи любов’ю до свого 
Спасителя Ісуса Христа, прожив святе життя і, віддавши свого 
духа до рук Отцевих, перебуває навіки у вічнім блаженстві.
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СВЯТИЙ ЛЕВКІЙ,
ЄПИСКОП ВРУНТИСІОПОЛЬСЬКИЙ

Левкієві святому від народження батьки дали ім’я не Левкій, 
а Євтропій, потім же Левкієм був перейменований. Коли ж був 
отрокові десятий від народження рік, мати його Євфродисія 
із життя цього переставилася. Батько Євдикій, взявши сина 
свого Євтропія, пішов з ним у монастир блаженного Єрмія, що 
в олександрійських межах, яким керував блаженний ігумен Ми-
кита. Там батько постригся в монахи, а хлопця віддав ігумену 
на навчання святих книг.

Євтропій, прагнучи жити цілковито для Ісуса Христа i насліду-
вати його вузькою дорогою, помирав для своєї гордині, зрікався 
власної волі, боровся з гріхом в собі, щиро щодня каявся і, беручи 
свій хрест, йшов за Ісусом Христом. Був же лагідний, смиренний 
і покірний, всім у монастирі сердечно служив, і любили його всі 
за добрі звичаї його та послух, і за премудрість, одержану не так з 
книг, як від Святого Духа. Мав же Євтропій 18 років, коли ігумен 
монастиря того Микита до Господа переставився. Порадилися 
брати і просили Євтропія — юнака, який ще не був в чернецтво 
пострижений, аби був їм ігуменом. Він же всіляко відмовлявся 
від цього не один рік, а цілих сім, бо браття наполегливо хотіли 
його мати за ігумена, не дивлячись на його роки.

Прийшли брати Левкієвого монастиря до єпископа та по-
жалілися, що вже сім років не мають ігумена, кожен живе як 
хоче, і що дуже було б добре Левкія зробити ігуменом, але той 
відмовляється всі ці роки. Вирішив єпископ, що треба Левкія 
зробити ігуменом. Левкій же відмовлявся, але брати запевняли 
велегласно: «Не лише пресвітером, але й ігуменом має бути». І 
рукоположений був Левкій на священника, хоч і не хотів, й ігу-
меном поставлений, і святкував світло свято Успення Пречистої 
Богородиці в церкві Її.
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Прийнявши ж ієрейство та ігуменство, св. Левкій почав біль-
ше подвизатися в богоугодженні. І Бог почав через нього твори-
ти чуда. За якийсь час привели до нього біснуватого чоловіка, 
родом етіопа, що оглашенний вже був до святого хрещення. 
Його в біснуванні бачачи, святий сказав до біса: «Перестань 
мучити чоловіка, духу диявольський». Біс же затремтів і почав, 
ридаючи, кричати: «Не маю кращого дому від цього». Сказав до 
нього св. Левкій: «Нечистий духу, вийди з творіння Божого і 
не смій більше входити в нього, дотепер, людиноненависнику, 
кайданами темної сили своєї ти зв’язав його і мучив, але вийди, 
принижений та осоромлений, і вільним залиши його!». Тоді ди-
явол вельми закричав і покинув чоловіка, вийшовши з уст його 
в подобі чорної птахи, виходячи ж, кричав: «Що тобі до мене, 
рабе Божий Левкію, чому виганяєш мене з мого житла, яке я собі 
вибрав?». Святий же, знаменням хресним диявола прогнавши, 
підняв чоловіка із землі здоровим і хрещення святого сподобив 
його. Диявол же, увійшовши до великого страшного змія, при-
повз до одного єгипетського міста і смертельною отрутою вку-
сив кількох людей, які відразу ж померли. Й інші були вражені 
отрутою його, але залишилися живі.

Левкій же святий ту диявольську людиновбивчу злість духом 
передбачив і пішов поспіхом до того міста. А диявол змієподіб-
ний, відчувши, що святий зближається, пішов і кинувся в море, 
багато трупів залишивши на вулицях міста лежати. Увійшов 
же святий у град і побачив безліч тих, що плакали й ридали за 
мерцями своїми. Питав їх, з якої причини вони плачуть. Ті ж 
розповіли йому про змієвий раптовий прихід до міста і про ве-
лику кількість людей, від нього загиблих. Сказали й те, що перед 
приходом святого змій кинувся в море й потонув. Левкій же 
звелів принести воду, освятив її і покропив нею мертвих. Тоді 
сказав до мертвих: «В ім’я Господа Саваота, встаньте: ви-бо не 
путами смерті сковані, а отрутою диявольською пошкоджені. 
І не можете самі від сили його зміїної звільнитися, яка мала 
владу над вами через ідолопоклонство ваше і сліпоту сердечну, 
що у вас панує. Але встаньте силою Бога мого і віддайте славу 
Тому, хто створив вас». Те кажучи, святий палицею, яку в руці 
тримав, торкався трупів їхніх — і зразу всі, наче зі сну, вставали 
й хапалися за ноги святого, кажучи: «Нема іншого Бога, якому 
годиться поклонятися, окрім Отця, і Сина і Святого Духа, якого 
ти проповідуєш, святий отче Левкію, рабе Божий!». І повірили в 
Христа всі воскреслі, також і з живих до 3 000 мужів прийняли 
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в той день віру Христову, і хрестилися з жінками і дітьми свої-
ми, славлячи Господа нашого Ісуса Христа за чуда, які вчинив 
святий отець Левкій.

Минуло декілька років і намісник олександрійський Филип 
повірив у Христа з усім домом своїм — через Євгенію, доньку 
свою святу. За якийсь час, залишивши свій уряд, став єписко-
пом християнам. Після його страдницької кончини вибрали всі 
одноголосно на архиєрейство св. Левкія. Після Филипа імператор 
призначив намісником в Олександрії Терентія, а потім Сатур-
нина. Він ворогом був християнам і радився зі своїми ідолопо-
клонниками, щоб гоніння підняти в Олександрії на християн, а 
спочатку убити єпископа християнського Левкія: бачив, як він 
багатьох поган до Христа навертає. І шукав намісник зручного 
часу, аби задумане зло своє почати і здійснити. Вірні олексан-
дрійці, довідавшись про той злий умисел правителя, радилися 
між собою, щоб його убити. Тоді Левкій покликав до себе всіх 
християн і почав переконувати їх, аби не сміли чинити такого 
бунту, — повідомив їм про видіння, яке було йому від Бога: 
«Знайте, о любі, що Господь мій у видінні явитися мені благо-
волив і звелів іншого єпископа вам поставити, мені ж іти на 
захід, у Врунтисіополь1: потребує град той просвітлення». Те 
мовивши й утішивши заплаканих християн, вибрав мужа, до-
стойного святительства, і поставив його єпископом замість себе. 
Сам же, взявши із собою двох своїх дияконів, Євсевія та Діоні-
сія, і п’ятьох з учнів, пішов з града до гавані — відпроваджував 
його весь люд християнський, десь до 5 000 мужів, не рахуючи 
жінок і дітей, з плачем і риданням великим. І казали: «Нащо 
покидаєш нас, отче, і не милосердишся над дітьми твоїми?». 
Обернувся святий і, плакальників бачачи, розхвилювався духом 
і собі заплакав. Підніс же руки до Бога, кажучи: «Господи, Боже 
мій, Ісусе Христе, якщо воля Твоя, не дай мені відлучитися від 
людей цих Твоїх, серед яких Ти поставив мене на службу свою». 
Коли він це промовив, був голос з неба, чутний всім: «Левкію, 
не нехтуй велінням Господнім, але увійди в корабель і рушай з 
миром, як же тобі наказано». Тоді Левкій мовив до народу: «Ось 
почуйте, браття, волю Господню, знайте-бо, що не своєю волею 
відлучаюся від вас».

Тоді сів Левкій на корабель і відплив. Плавання тривало 
15 днів. Вийшовши з корабля, пішов до града того із клиром 

1 Сучасне місто Бриндізі на півдні Італії.
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своїм. Трапилося, що йшов дорогою трибун, на ім’я Армалеон, 
із воїнами своїми. Спитав св. Левкій одного з них, кажучи: «Хто 
пан цього міста?». Відповів він: «Хіба ви не чули про великого кня-
зя Антіоха, що володіє краєм цим?». Знову спитав святий: «Якої 
віри пан той Антіох?». Почувши те питання, трибун і ті, що з ним 
були, засміялися й мовили: «Хіба є інша віра й інший бог, окрім 
сонця і місяця, що просвітлюють світ? Чи не всіх вуха чують, 
коли голоси їхні на хмарах гримлять, швидші від блискавки, що 
з сонця виходить? І що ясніше від місяця, що своїми знаменнями 
провіщає зміни в повітрі?». Святий же Левкій зітхнув і сказав: 
«О бідні люди, які ви чужі божественному просвітленню, 
ані не знаєте, що сонце і місяць є творіння Боже, і слу-
жать велінню Його, вдень і вночі дорогу свою сповнюючи. 
І не годиться називати їх богами, у них же ані душі, ані 
божества нема, ані на одному місці не можуть стояти, 
але завжди рухаються, сходять і заходять, і то хмара, 
то ніч їх затінює, часом вони видимі, часом же невидимі. 
І настільки відрізняється їхнє світло від завжди присут-
нього світла Бога, якого ми шануємо, наскільки відрізня-
ється творіння від Творця. Бог наш створив сонце і місяць, 
небо і землю і все, що на них є. Він — світло істинне, що 
просвітлює всіх, хто вірить у Нього, те Світло створило 
сяйво сонця та місяця і звеліло, щоб вони служили людям, 
які на світі живуть. Сонцю — щоб просвітлювало день, 
місяцю ж — щоб просвітлював ніч. І якщо б ви пізнали 
невидиме світло Бога нашого, перед видимими тими небес-
ними світилами ніколи б не схиляли голів ваших». Потім ще 
розповів святий їм про життя вічне і ті забажали приєднатися 
до нього та охреститися.

Довідався ж князь Антіох, що трибун Армалеон повірив у 
Христа з воїнами своїми. Прикликав його до себе і сказав: «Чи 
правда, що чую про тебе, Армалеоне, що ти став християнином 
і воїни, які з тобою?». Трибун же мовчав. Розгнівався ж Антіох 
і мовив: «Чому мені не відповідаєш?». Сказав трибун: «Чи маєш 
потребу гніватися на мене за те, що я християнин?». Антіох 
мовив: «Не злісно, але просто питаю тебе, аби сказав нам, хто 
навчив тебе християнської віри. Ми всі знаємо тебе премудрого 
в наших книгах, і досі ти відкидав християнське учення, нині ж 
дивуємося, як ти дійшов до того, аби християнином себе наз-
вати». Був же у той час св. Левкій за градом напроти західних 
воріт, на місці зборів, і навчав людей вірити у Христа. І хрестив 
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тих, що приступили до Ісуса. Послав за ним Антіох, з честю 
прикликав до себе Левкія і, бачивши його, сказав: «Коли хочеш, 
аби ми повірили в Бога, якого ти проповідуєш, зроби молитвою 
своєю, щоб подав нам дощ, якого ми вже від двох років не бачи-
ли, і висохла земля наша, ані не може проростати плід, і весь 
люд у потребі і в нужді великій через бездощів’я». Святий же 
скликав своїх дияконів, учнів та всіх новоохрещених християн, 
і помолились вони з вірою до Христа Бога. І зразу захмарилося 
небо, і пролився дощ вельми великий, і лив доти, поки всю землю 
краю того не напоїв і вологою не зробив. Тоді повірив у Христа 
Антіох і цілий град його, й охрестилося 27 000 людей. І слави-
ли Христа, Бога нашого. Збудували ж посеред міста церкву на 
честь Пресвятої Богородиці, а другу церкву — на честь св. Йоана 
Хрестителя звели на тому місці, де люди були охрещені, — і так 
просвітився цілий Врунтисіополь світлом святої віри. Перебував 
же там св. Левкій якийсь рік, навчаючи й утверджуючи у вірі 
новоохрещених людей, і розхворівся до смерти, і Бог у видін-
ня об’явив йому, коли настане кончина його. І так упокоївся в 
Господі, якого правдиво наслідував і любив понад усе. Сталося 
це 180 року.

СВЯТИЙ СІЛЬВЕРІЙ, ПАПА РИМСЬКИЙ

Теодора, дружина імператора Юстиніана I (527–565), всупе-
реч церковним законам, посадила на архиєпископський пре-
стол у Константинополі єретика Антима. Папа Агапіт скинув 
його, але невдовзі помер, а Теодора намагалася і на папський 
престол поставити свою людину. Однак, проти її волі, був об-
раний Сільверій, муж праведний, який міцною рукою керував 
Христовим стадом. Імператриця намагалася улесливими сло-
вами прихилити його на свій бік, щоб він затвердив єретика 
Антима архиєпископом Константинополя, але папа відповів їй: 
«Я ніколи не затверджу явного єретика! Краще віддам 
своє життя, ніж зрадити істинну віру і схвалити те, що 
Церква відкинула».

Тоді імператриця розлютилася і наказала воєводі Велісару, 
щоб скинув Сільверія і посадив на папський престол піддатли-
вого Вігілія. Велісар опинився в скрутній ситуації. З одного боку, 
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він боявся гніву Божого, якщо скине благородного і правосиль-
ного папу, а з іншого — боявся помсти норовливої імператриці.

Тим часом до Риму прийшли готи і збиралися вигнати з мі-
ста імператорську армію. Імператриця взяла це як привід для 
переслідування папи Сільверія. На її розпорядження дружина 
Велісара Антоніна написала підроблений лист, який мав дове-
сти, що папа закликав готів виступити проти імператорського 
полководця і пообіцяв відкрити їм міські ворота. Перш ніж папа 
встиг захиститися, воїни забрали його папські інсигнії та одягли 
в чернечу ризу. Велісар обрав папою Вігілія, а Сільверія відпра-
вив на вигнання в місто Патара в Лікії на узбережжі Малої Азії.

Правовірний патарський єпископ шанобливо прийняв папу й 
вирушив до імператора, щоб захистити Сільверія. Він сказав: «У 
світі багато королів, але тільки один папа стоїть над Церквою 
всього світу, і цього папу вигнали з його престолу!». Імператор 
не знав, яку змову кує імператриця проти папи. Він жахнувся і 
наказав негайно відвезти Сільверія до Італії. Однак імператри-
ця змінила цей наказ. За її розпорядженням Велісар відправив 
папу, який щойно висадився на італійському узбережжі, у ви-
гнання на безлюдний острів Пальмарія в Тірренському морі. Там 
св. Сільверія заморили голодом.

Помер святий папа 2 грудня 537 року. Керував Церквою 
у 536–537 роках.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЮЛІАН ТАРСІЙСЬКИЙ

Святий мученик Юліан народився в місті Аназарб в Кілікії. 
Його батько походив з відомого сенаторського роду, але був по-
ганин. Мати ж його була християнка. Вона після смерті мужа 
свого переселилася до Тарсу Кілікійського й, охрестивши хлопця 
Юліана у святій вірі, виховувала його в книжному ученні і в хри-
стиянському благочесті. Коли ж хлопцю було 18 років, настало 
велике гоніння на християн за царювання Діоклетіана (284–305). 
Тоді взяли блаженного Юліана і до ігемона Маркіяна на допит 
привели. Довго його там допитували, то ласками зваблювали, 
то погрозами й муками до ідольських жертв примушували, але 
він не відрікся Христа. По різних градах кілікійських цілий рік 
його водили і всюди мучили всіляко — та він залишався твердий 
в ісповіданні Ісуса Христа.

Коли привели його в приморський град Егея в Кілікію, там 
бісівські слуги насилу відкрили святому уста і вклали м’ясо ідоло-
жертовне — хотіли мерзенними жертвами осквернити чистого і 
святого раба Христового. Коли його вкинули до темниці, прийшла 
до нього блаженна мати його, яка всюди здалеку ходила за ним, 
молячись до Бога, щоб укріпив сина її в подвигу страдницькому. 
Взяли її нечестиві і на допит поставили. Вона ж просила ігемона, 
аби дав їй сина на три дні, мовляв, переконає його поклонитися 
богам їхнім. І дозволив їй ігемон безперешкодно приходити до 
сина в темницю. Вона ж удень і вночі сиділа при синові, з вели-
кими сльозами, любими словами материнськими розмовляла з 
ним, переконувала його, аби терпів до кінця короткочасні муки 
за Христа, щоб вічних благ у лику святих мучеників від Господа 
сподобитися. Коли ж минуло три дні, поставлено святого разом з 
матір’ю перед судом ігемоновим. Сподівався ж ігемон, що мати 
переконала сина свого до жертв. Почав її похвалами прославля-
ти, але вона, відкривши чесні й богонатхненні уста свої, голосно 
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ісповідала ім’я Ісуса Христа, ідольське нечестя багатьма доко-
рами картала й осоромила. Те саме і св. Юліан зробив: сміливо 
Христа, єдиного Бога, прославляв, зневажав же поганське ба-
гатобожжя. Тоді розлютився ігемон і мучив обох немилостиво. 
Матір Юліанову довго бив, а опісля звелів відрізати їй п’яти ніг, 
якими ходила за сином своїм, і вигнати її.

Мученика ж Юліана звелів покласти у мішок з піском і отруй-
ними гадами повзучими та вкинути в море. І так св. Юліан при-
йняв кінець мук. Померла ж страдницьки і свята мати його — і 
прийняла вінець перемоги від Христа Бога. Тіло св. Юліана хвилі 
винесли на берег поблизу Антіохії, де їх знайшла одна благочес-
тива вдова і достойно поховала. За якийсь час перенесено було 
ті святі мощі до Антіохії.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ДУЛА1

У час той, коли було видано раба Христового Дулу з кілікій-
ського міста Зефірон, правив у Кілікії ігемон Максим. Він разом 
з іншими ідолопоклонниками поклонявся демонам, тому в місті 
панувало ідольське чарування і блуд. Дула ж, Христовий раб, що 
й означає його ім’я, був праведним і богобоязливим, добродійне 
життя мав і у всьому правду беріг. Тому намагався Максим пе-
реконати Дулу прийняти поганських богів, але той, не тільки не 
погоджувався на це, але й відкрито проповідував Господа Ісуса 
Христа, навіть під час побиття. І ще й голосно дякував Христові 
за страждання, що заради Ісуса може це зносити. Ігемон був 
великим прихильником демона Аполлона та всіляко прославляв 
його велич. Святий Дула ж сказав йому на це: «Аполлон перекла-
дається як звабник, бо хто серце своє до нього прихилить, душу 
свою згубить. І не лише свою, а й тих, яким радиш поклонятися 
йому. Знай, що сам істинний Бог на небесах питатиме з тебе 
за душі тих, кого ти згубив, примушуючи до ідолопоклоніння. 
Далі ж сповіщу тобі, яким нечестивим був Аполлон. Був він, як 
же й ти нині, нестримний, нечистою любов’ю до одної жінки, 
названої Дафна, охоплений. Багато золота їй віддав, обіцяного 
ж від неї не отримав. Тому питаю тебе, скажи мені: який він 

1 Його пам’ять вшановуємо 15 (28) червня.
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бог, що, нечистою любов’ю зранений, не зміг добитися любові 
такої ж розпусної жінки? То як можеш сподіватися, що щось від 
нього дістанеш? Справді розповідаєте про нього достойне сміху, 
більше ж достойне плачу: блудниця мерзенна і всілякої нечисто-
ти сповнена ні за що мала Аполлона і в лице йому плювала. Чи 
ти йому як богові поклоняєшся? Чи бачиш, що плачу достойні 
нечестиві ваші діла?».

Тоді розлючений кат звелів принести залізні ґрати й сказав до 
слуг: «Розжарте їх сильно і покладіть на них цього богів нашого 
насмішника». Коли ж кати тіло блаженного мало не до решти 
спалили, все одно нічого не досягли, бо ані улесливою радою, 
ані муками не змогли переконати раба Божого, щоби покинув у 
Христа віру. Тоді звелів ігемон воїнам стерегти обпеченого муче-
ника в найглибшій в’язниці, де ніхто не міг би йому допомогти.

Перебував святий у в’язниці тій, безперестанно славословлячи 
Бога і молячись, аби подав йому добре закінчити мученицький 
подвиг. Через п’ять днів, сівши на судищі, Максим спитав: «Чи 
живий той всезлісний послідовник нечестивого християнського 
мудрування? Приведіть його сюди». Відповів воєвода Атанасій: 
«Здоровий чоловік той, наче ні одної рани на тілі своєму не мав, і 
до захисту віровизнання свого готовий». Побачив же ігемон Дулу, 
тілом здорового і лицем світлого, та сказав до воїнів: «О, окаянні 
сторожі! Чи не заповідав я вам, щоб ніяк про нього не турбува-
лися?». На це відповів Пигасій, начальник в’язниці: «Присягаємо 
величністю твоєю, що, за велінням твоїм, у найглухішій тем-
ниці пильнували його, на шиї мав залізний образ Геракла, вагою 
триста літрів. Яким же чином зцілився, ніхто з нас не знає». 
Тоді мученик мовив: «О, безумний ігемоне, це Христос мій зцілив 
мене і на прийняття мук, які від тебе знову накладуть мені, 
тіло здорове й міцне дав мені, аби ти пізнав, що Бог наш — лі-
кар наш, який людей, що на Нього покладаються, дивним чином 
звик зцілювати. А також тому, щоб я прийняв подвійний вінець 
мучеництва. Ти ж вічні муки подвійно терпітимеш. Якби ти 
задля Аполлона свого такі муки перетерпів, чи зміг би той бог 
твій зцілити тебе так, як мене Христос мій зцілив?».

Максим не мав що відповісти. Святий Дула свідчив у силі 
Святого Духа про живого Бога і знову ганив бісів, що за фаль-
шивими поганськими ідолами ховаються. За це розлючений 
правитель наказав вдарити його по щоці.

Мученик святий мовив: «Чи мене, о пребеззаконний ігемоне, 
б’єш за те, що правду тобі кажу: Афродита твоя й інші богині в 
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похотях нечистих і блудодіяннях життя своє провадили. І Парі-
са, пастуха одного, у суперечці своїй, яка з них була б у любощах 
найкраща, суддею собі поставили. Чому гніваєшся, коли в мер-
зотних ділах твоїх богів викриваю? Мій Бог правдивий, захотів 
стати людиною і на хресті бути розіп’ятим. Був похований, 
воскрес у третій день і сів праворуч Отця, хоче прийти з вогнем 
і знищити богів твоїх». Почув те ігемон, сказав до святого: «Ба-
чиш, о окаянний, що й ти двох богів маєш». Відповів блаженний: 
«Не гріши ані не зваблюйся, говорячи про двох богів, — Трійцю ми 
шануємо». Сказав ігемон: «Отож трьох богів маєш». Відповів му-
ченик: «Трійцю сповідую і почитаю, вірю в Отця, ісповідую Сина, 
Святому Духу поклоняюся». Тоді сказав ігемон: «Розтлумач мені, 
як в єдиного віриш Бога, трьох ісповідуючи?». Відповів святий му-
ченик, кажучи: «Хоч тілесна людина й не розуміє, що Дух Божий 
є, проте задля людей, які тут стоять, скажу: як ти, людина, 
маєш слово і дихання, так і Бог Отець всесильний того ж єст-
ва — має Слово і Всесвятого Духа свого. Той Бог наш спочатку 
створив чоловіка і своїм образом вшанував його, вдихнув у нього 
духа живого і в раю його поселив. Коли ж сатана, який свою волю 
через тебе сповняє, постарався чоловіка до переступу заповідей 
Божих змусити, як же й нині через тебе чинить, і відторг його 
від заповідей Божих, тоді Бог, хотівши піднести упале діло рук 
своїх і заблукане на путь істинну привести, послав Сина Свого, 
тобто Слово. Те Слово Боже в Пречистій Діві вселилося і від неї 
народилося, через Нього Бог Отець дав спасення світові». Спи-
тав же ігемон: «Хіба слово якогось чоловіка народжує?». Відповів 
святий: «Не розумієш Божої тайни. Якби ти пізнав силу Всесиль-
ного Бога, довідався б, що з глини створив чоловіка, заснував на 
водах землю, утвердив небо і все єство створив — Він є Христос. 
Тому що єство людське божества бачити не може, тому Він, 
милосердний, зі своєї любові до людського роду і прийняв на себе 
людське смирення: щоб як через одного первозданного чоловіка 
смерть у світ увійшла, так і через одного чоловіка, Господа 
нашого Ісуса Христа, прийшло воскресіння мертвих». Сказав 
ігемон: «Кажеш, що буде воскресіння мертвих?». Відповів святий 
мученик: «Так, буде. Як Бог світ судити має, якщо не встануть 
мертві?». Сказав ігемон: «Не говори заплутано: як помремо, так 
мертві й лежатимемо». Мовив мученик: «Правду ти сказав, 
що ви мертві, бо в мертвих ідолів вірите, через те ніколи 
у воскресіння життя не прийдете, але перейдете у воскре-
сіння суду та у вічні муки. Годиться ж усім людям стати 
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перед судом Христовим і за все сподіяне дати відповідь». 
Тоді кат звелів воїнам зв’язати мученика залізними линвами і в 
темниці його пильнувати замкненого.

Наступного ж ранку звелів знову ігемон раба Божого Дулу по-
ставити перед судом. Коли ж той став, сказав ігемон: «Яка тобі, 
окаянче, користь богів наших безчесно ображати?». Відповів 
блаженний: «Велику прийму від Бога мого винагороду, коли тих 
ваших богів викрию, що не є богами. Тебе ж, іще живого, кара 
Божа знайде». Тоді Максим, хотівши святого ідоложертовним 
осквернити, сказав до слуг: «Вкладіть в уста його жертовне 
м’ясо і вино». Відповів блаженний: «Хоч і цілий богомерзенний 
свій жертовник в уста мої увіллєш, анітрохи тим Христового 
раба не оскверниш». Сказав кат: «Ось дивися, окаянний чоловіче, 
уже з наших жертовників жертовне ти скуштував». Святий 
мученик відповів: «Не зашкодить те мені, мерзенний і безумний 
ігемоне». Ігемон же звелів повісити святого на дереві, тіло його 
аж до нутрощів обдирати, щелепи ж і гортань вирвати. Мученик 
святий сказав: «Безумний, чи не знаєш, що батько твій сатана 
намовив тебе це робити?». Та Максим, усякої злоби сповнений, 
продовжував катувати мученика, а потім звелів знову вкинути 
до темниці. Після того рушив ігемон у Тарс, град Кілікійський, 
звелів і в’язнів за собою вести. Коли ж пройшли десь двадцять 
поприщ, святий мученик Дула, знаменням святого хреста себе 
загородивши, страдницьку свою душу передав Богові.

СВЯТА ЕММА1

Емма народилася 980 року в герцогстві Каринтія, що знахо-
дилось на півночі Священної Римської Імперії. Походила з шля-
хетного роду Пайлнштайнів. Дійшовши віку, вийшла заміж за 
графа Вільгельма з Фразаху. Чоловік Емми володів срібними та 
золотими копальнями в Каринтії. Тамтешні гірники мали високі 
доходи, тому жили розпусно. Навколишні мешканці казали про 
них, що вони заграють з дияволом. Граф вирішив відправити 
до них, як наглядачів, своїх двох синів. Цим молодим дворянам 
часто доводилося карати спалахи гнівної жорстокості й амораль-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 27 червня.



536

ності робітників. Одного робітника навіть засудили до страти 
за особливо тяжкий злочин. Гірники кипіли від гніву. Десять із 
них, родичі страченого, присягнули криваво помститися. Вони 
дочекалися графських синів і вбили їх. Біль їхньої матері Емми 
неможливо було описати, вона майже осліпла від плачу. Вдень 
і вночі вона залишалася на могилі своїх синів і не відходила 
від них. Але її біль ще не був повний. Її чоловік у гніві вийшов 
на гірників з військом. Вони забарикадувалися в лісі, але граф 
знищив їхні укріплення і суворо покарав винних.

Його помста була задовільнена, але серце не знаходило спо-
кою, бо залишився бездітним батьком. До болю від втрати синів 
додалися докори сумління. Він не знаходив спокою, поки одного 
дня не вирушив до Риму, щоб здійснити покаянну прощу і от-
римати розгрішення від Христового намісника. Отримавши там 
прощення, набув і внутрішній мир, але свого земного дому вже 
не побачив, бо на зворотній дорозі помер.

Так Емма стала вдовою, бідною серед багатства, грошей і 
достатків. Біль обтяжував її, як важкий камінь, і, здавалося, ста-
вало все важче й важче. Як не дивно, під тиском цього каменя 
витріснуло прекрасне джерело — джерело чистої любові до Бога 
і ближнього. Вона сказала собі: «Якщо я не маю чоловіка, якому 
могла б служити, якщо не маю дітей, яких могла б любити, то 
тим більше хочу служити вічному Богу, і тим більше любити 
своїх братів і сестер у Христі. Мої ближні хай будуть моїми 
синами». Тоді вона вирішила побудувати церкву і монастир для 
монахинь, а себе і своє майно пожертвувати Богу. І виконала 
те, що пообіцяла. Вона сама керувала будівництвом і платила 
робітникам. Коли храм і монастир були збудовані, вона вступила 
в монастир і там, як убога, але щаслива, служила Богу. Так при-
готувалася до блаженної смерті і відійшла до Господа 27 червня 
1045 року в містечку Гурка1.

«Кого Господь любить, того карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає» (Євр. 12, 6). «Вони, потерпівши трохи, великих благо-
дійств зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними 
Себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як 
жертву всепалення» (Мудр. 3, 5–6).

1 Містечко в регіоні Каринтія на півдні Австрії.
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СВЯТИЙ ЄВСЕВІЙ, ЄПИСКОП САМОСАТСЬКИЙ

Святий Євсевій став єпи-
скопом міста Самосати1 у той 
час, коли набирала силу Арієва 
єресь. Після смерті царя Кон-
стантина (306–337) син його 
Констанцій (337–361), аріан-
ською єрессю зваблений, при-
йнявши Східне царство, пома-
гав аріанам і прихильником 
їхнім був, і були тоді великі 
гоніння і кривда правовірним.

Коли Євдоксій, патріарх 
Антіохійський, аріанською 
єрессю зваблений, прийшов 
на престол Царгородського патріаршества задля багатства, в 
Антіохії відбувся Собор всіх сирійських єпископів щодо вибо-
ру патріарха на місце Євдоксієве. Мало ж тоді було серед єпи-
скопів та серед людей християн правовірних, але переважна 
більшість аріанствували, йдучи за зловірним царем. На тому 
Соборі св. Євсевій був серед головуючих. Знаючи ж добре про 
св. Мелетія2, що був єпископом Вірменської Севастії, що він 
правовірний і твердо тримається постанов першого Нікейського 
Вселенського Собору святих отців, радив усім вибрати на патрі-
аршество Мелетія. Ті-бо, що аріанства придержувались, не знаю-
чи правовір’я Мелетієвого, але думаючи, що він їхній однодумець, 
легко послухали ради Євсевія: склали на нього спільний присуд 
вибрання, утвердили підписом рук своїх, довірили св. Євсевію 

1 Головне місто стародавньої провінції і царства Коммагени на захід-
ному березі Євфрату; сучасне місто Самсат в Туреччині.

2 див. I том книги «Мученики та інші святі», 12 (25) лютого, ст. 279.
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і послали прохання до св. Мелетія з царською волею. Тоді при-
вели його до Антіохії з великою честю і зустрічанням народним. 
Прийнявши ж престол патріарший, Мелетій святий учив людей 
найперше добродійного життя і добрих звичаїв, вирівнюючи 
у серцях бунтівливих дорогу до правовір’я: сподівався святий, 
що коли спершу погані звичаї їхні виправить, легше посіє в них 
насіння правовір’я. Хотіли ж усі люди довідатися точно, якого 
ісповідання їхній новий патріарх, і тим йому докучали.

Склав св. Мелетій у церкві проповідь Божого слова до народу, 
прославляючи й ісповідуючи правовірну віру, на першому Все-
ленському Соборі в Нікеї утверджену, що Отець Синові завжди 
співсутній, співприродній, рівний, несотворений, але Творець 
всього творіння. Коли так святий голосно людей повчав, збен-
тежилися вельми й розгнівалися аріани, як же про те в житії 
Мелетієвому написано просторо. А правовірні возвеселилися 
радістю невимовною, бачачи на престолі апостольскому пра-
вовірного архиєрея. Засмутилися тому вельми аріани, вигнали 
з церкви Божої архиєрея на тридцятий день після прийняття 
патріаршества і почали хулити його всюди, називаючи його єре-
тиком Савеліяном. Тоді намовили царя, щоб засудив Мелетія на 
вигнання. І вивели святого вночі з Антіохії, й у вигнання заслали, 
а на його місце в Антіохії вибрали такого собі Єва, аріанина. 
Святий же Євсевій, єпископ самосатський, бачачи в Антіохій-
ській Церкві таке безчинство єретиків і без провини завдану 
кривду св. Мелетію, новому архиєпископові, засмутився вельми 
і вийшов з Антіохії, нікому про себе не розповідаючи, та пішов у 
град свій. Згадали аріани, що в нього на збереженні є складене 
спільним Собором вибрання на архиєпископство св. Мелетія, 
руками всіх утверджене. І побоювалися, щоб не викрили їх в 
тому, що, самі одноголосно архиєпископа вибравши, зразу його 
вигнали. Впросили тому царя, що в Антіохії тоді був, послати за 
Євсевієм, аби віддав довірений йому присуд той. Цар же зразу 
послав услід за Євсевієм найшвидшими кіньми. Коли наздогна-
ли посланці єпископа Євсевія і про царський наказ розповіли, 
відповів єпископ: «Спільного присуду, довіреного мені, не віддам, 
хіба коли ті, що довірили мені, зберуться разом». Повернувся 
посланець з порожніми руками до царя. Цар же розгнівався 
вельми і вдруге послав, написавши в посланні своєму твердо, 
що коли не схоче віддати того присуду, аби відтяли йому праву 
руку. Це написав, страшачи єпископа святого, а посланцеві 
не велів чинити такого діла. Догнав знову посланець царський 
Євсевія і царський лист з погрозою віддав. Євсевій, те прочитав-
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ши, зразу простягнув обидві руки на відтинання, кажучи: «Не 
лише правицю, а й лівицю відітни, присуду ж, що викриває явно 
аріанське зло і беззаконня, не віддам». І повернувся посланець 
знову без нічого. Цар же, слухаючи таку відповідь святого, зди-
вувався вельми безстрашній його мужності і міцній постійності 
та пізніше хвалив його перед багатьма.

За декілька років помер злочестивий цар Констанцій і після 
нього настав Юліан Відступник (361–363). Він повернув із вигнан-
ня на престол антіохійський св. Мелетія, та згодом знову вигнав 
його, бо за його царювання ще більше зло почала терпіти Христо-
ва Церква. До аріанської єресі, від якої терпіли всі правовірні, 
додалося гоніння від ідолопоклонників: цар, явно відрікшись 
Христа, приніс жертву ідолам і підняв гоніння на християн, а 
найбільше на духовенство. Тоді багато правовірних церков було 
без своїх служителів і святительські престоли без архієреїв. Багато 
їх було вбито або розігнано: одні аріанами за царювання Констан-
ція, а інші ідолопоклонниками під час Юліанового правління. І 
якщо б не припинив Господь Юліанове життя і царювання, за-
ледве яка церква зі служителями своїми залишилася б цілою. У 
такий лютий час св. Євсевій, утаївши свій святительський сан, 
у воїнський одяг одягнувся, обходив Сирію, Фінікію і Палести-
ну, утверджуючи християн у святій вірі. І де знаходив церкву 
без служителів, ставив єрея, дияконів й інших клириків, а десь 
і єпископів поставив із тих, хто відкидав Арієві догми й мислив 
правовірно. Таку ревність за Христом, такий труд, таке старання 
і піклування про Церкву Христову мав цей великий архиєрей Бо-
жий Євсевій. Коли загинув із шумом нечестивий Юліан і настав 
після нього Йовіан (363–364), благочестивий і христолюбивий цар, 
знову св. Мелетій на престол свій повернувся. Тоді і св. Євсевій, й 
інші правовірні архиєреї почали кожен явно посідати своє місце.

Тоді, за радою Євсевія, Мелетій зібрав в Антіохії помісний 
Собор, на якому було 27 єпископів, серед них же і Євсевій, пер-
ший після Мелетія. На тому Соборі був і св. Пелагій, єпископ 
Лаодикійський. Про його чисте і святе життя написано, що коли 
в юності батьки переконували його до шлюбу і до світлиці ввели, 
вмовляв наречену свою до збереження нерозтлінного дівства. І 
жив з нею під виглядом подружжя у дівстві нетлінному, як брат 
із сестрою. Сповнений був й інших багатьох чеснот. На тому 
помісному Соборі в Антіохії святі отці звеліли всім ісповідувати 
й правовірно тримати догму про єдиносущність Сина з Отцем і 
віру, на першому Нікейському Вселенському Соборі утверджену. 
Погодилися з тим і аріани й руками своїми підписали, проте ли-
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цемірно, служачи часові й догоджаючи цареві правовірному, ще 
ж і правовірних цих святих архиєреїв Мелетія, Євсевія і Пелагія 
боячись, велику-бо сміливість до царя вони мали. Благочестивий 
цар вельми цих стовпів церковних любив за їхнє правовір’я і 
святість, шанував їх і у всьому слухав. Тому страшні були єре-
тикам, і через страх приєднувалися єретики до Церкви право-
вірних. Коли ж помер скоро благочестивий цар Йовіан, а після 
нього Валент (364–378) настав, знову єретики до свого зловір’я 
повернулися, зманивши царя на аріанство через жінку його 
Домнікію, аріанку. І знову Церква правовірних терпіла кривду, 
і пастирів її виганяли. Вигнано було знову Мелетія до Вірменії, 
Пелагія — до Аравії, а Євсевія на вигнання до Тракії засудили.

Коли ж неправедний вирок царя про вигнання Євсевія при-
несли до Самосати, схилявся день до вечора. Довідався про те 
св. Євсевій, прикликав до себе царського мужа, що з присудом 
прийшов, і сказав йому: «Помовчи нині. Нікому не розповідай про 
причину приходу твого. Якщо народ довідається, зразу сповнить-
ся ревности, збунтується й уб’є тебе. І я буду винний у смерті 
твоїй». Те мовивши й відслуживши вечірню, коли настала ніч, 
розповів таємницю і намір свій одному з вірних слуг своїх. Як 
тільки всі поснули, встав та вийшов з дому архиєрейського з од-
ним слугою, що взяв покривало та книгу й ніс за ним. Прийшов 
до ріки Євфрат, що близько мурів міських текла, і сів у човен, 
аби відплисти до града, який Зевгма називається. Звелів гребцям 
рушати у водну путь, і цілу ніч трудилися, і день уже був, коли 
досягли того града.

Самосатійці ж, довідавшись про відхід від них святого архи-
єрея, сповнилися великого плачу і ридання, допитувалися, куди 
пішов. Хтось із тих, хто бачив, як святий сів у човен і звелів везти 
себе до града Зевгми, розповів людям, куди святитель пішов. 
І зразу багато людей сіло в човни, поспішили швидко за ним і 
догнали його в Зевгмі. Тоді підняли перед лицем його голоси свої, 
і ридали великим риданням, і намагалися повернути його у свій 
град, але святий не погоджувався, хоч скільки не вмовляли його, 
до ніг припадаючи і сльозами їх умиваючи, щоб до них на пре-
стол повернувся. А Євсевій нагадував їм апостольське слово, що 
говорить: «Всіляка душа владі вищій хай кориться, нема бо вла-
ди, що не від Бога. Влада, що є, від Бога, ті ж, що противляться 
владі, Божому велінню противляться, чинячи спротив, гріх собі 
приймають». Те апостольське слово їм кажучи, святий говорив: 
«Не можна мені царському велінню бути противником. Також і 
вам не минеться спротив царській волі». Бачили ж люди, що не 
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можуть повернути його, дали на дорогу йому одні золото, інші срі-
бло, одяг, ще інші — рабів своїх, бо в далекий край відходив. Але 
святий дуже мало від них узяв, всіх правовірної віри й апостоль-
ських догм триматися повчив, за всіх помолився і, благословив-
ши їх, пішов у дорогу, що перед ним лежала, бажаючи досягнути 
Тракійського краю, куди на вигнання засуджений був. Коли ж 
був в Істрі, розійшлася чутка, що Тракійський край готи завою-
вали і спустошили. Тому не йшов далі до Тракії, але в Істрі зали-
шився і перебував там аж до смерти зловірного царя Валента.

У град Самосатський на місце Євсевія послано було від аріан 
одного єпископа на ім’я Євномій, що їхнього блуду тримався. 
Коли він у град входив, ніхто не віддав йому належної єписко-
пові честі та не вийшов назустріч йому, ані одна людина — ні 
багата, ні бідна, ні майстер, ні землероб, ні чоловік, ні жінка, ні 
старий, ні молодий, ні жодна дитина. Цілий град був правовірний 
і не хотів зловірного єпископа вшанувати, ані благословення від 
нього прийняти, ані бачити його.

Коли загинув погано злий цар Валент, прийняв після нього 
царство правовірний цар Граціан (375–383). Він відразу всіх 
архиєреїв й інших богопосвячених осіб, які у вигнанні за право-
вір’я були, звільнив і своїм указом їм знову прийняти престоли 
звелів. Після прийняття свого престолу св. Євсевій, турбуючись 
з іншими архиєреями про церковне впорядкування і бачачи, 
що деякі архиєрейські престоли після скинення аріан порожні, 
поспішили, за радою і погодженням св. Мелетія, вибрати на 
них мужів достойних і у правовір’ї міцних. Так, освячуючи їх 
в архиєрейські сани, ставили на престоли. Коли ж останнього 
з поставлених його руками єпископів вибрав у град Доліхини, 
що аріанського зловір’я був сповнений, пішов сам у град той, 
бажаючи тамтешню Церкву з єресі очистити і посадити на пре-
стол правовірного архиєрея. Коли ж входив у той град, жінка 
одна, аріанка, глечик з даху на нього кинувши, влучила йому в 
голову й поранила дуже. І з тої рани розхворівся св. Євсевій і 
переставився до Господа. Помираючи ж, просив під присягою 
всіх, що з ним були, аби ніякої помсти не чинили жінці тій, 
наслідуючи Владику свого, який за тих, що розпинали Його, 
молився: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять». Також 
і св. Стефанові уподібнювався, який за тих, що вбивали його 
камінням, молився. Так помер по-мученицьки великий угодник 
Божий Євсевій, від руки аріанської постраждав за Сина Божого, 
з Отцем єдиносущного.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ АГРИПИНА

Свята діва Агрипина народилася і виросла в стародавньо-
му граді Римі. З малих літ віддала себе Богу і була, як каже 
апостол, Христовими пахощами серед тих, що спасаються. Як 
яблуко пахуче чи троянда запашна, так прикладом цнотливого 
і добродійного життя свого пахла, серцям вірних користь при-
носячи, і сморід пристрастей відганяла. Прикрасила душу свою 
дівственною чистотою й обручилася Христові, за Нього ж і на 
муки сміливо та мужньо пішла та на великі рани себе віддала 
задля любові нареченого свого Христа. Було це за царювання 
імператора Валеріана (253–260). Палицею по тілу бита була і 
костей ламання перетерпіла, одяг з неї зняли та путами зв’язали. 
Та вона звільнена була невидимою рукою Божого ангела, який 
укріпив її. Так свята діва ідольське нечестя зруйнувала і в муках 
передала дух свій Богові.

Інші ж рабині Христові — Васса, Павла й Агадоникія — таємно 
взяли тіло мучениці й вийшли з ним із Рима. З місця на місце 
переходячи й довго морем плаваючи, досягли Сицилійського 
міста Мінео. І там поховали святе тіло. Коли ж Сицилія прийняла 
ті чесні мученицькі мощі, зразу темної бісівської злоби позбула-
ся, ще ж і від сарацинів захистилася молитвами св. Агрипини. 
Коли сарацини прийшли на град, де була посвячена їй церква, 
і посміли його добиватися, бажаючи захопити, раптом скорій 
погибелі були передані.

Від чесного гробу мучениці подавалися зцілення всіляким 
хворобам, й очищувалися прокажені, що приходили з вірою, і 
всіляку недугу проганяли святі її молитви — благодаттю Христа, 
нашого Бога.
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СВЯТА БЛАНДІНА ТА ІНШІ СПІВМУЧЕНИКИ1

У середині ІІ століття учні св. Полі-
карпа Потін та Іриней прибули до пів-
денної Галлії. Завдяки їхній місійній 
праці християнство на цих територіях 
плідно поширилося. Проте за імпера-
тора Марка Аврелія (161–180) спалах-
нула нова буря переслідування Цер-
кви. Також в Ліоні було заарештовано 
багато християн. Не всім їм вистачило 
відваги та витривалості, щоб до дна 
випити гірку чашу, яку дав їм Господь. 
Близько десяти з них злякалися мук 
і смерті, відреклися від Христа і схи-
лились до ідолопоклонства, що неви-
мовно засмутило інших віруючих. Ба-
гато християн почали боятися, чи ви-
стачить у них сили в переслідуванні, щоб витримати у вірності аж 
до кінця. Усі вони підбадьорювали один одного залишатися стій-
кими у вірі і вдень та вночі молилися за себе і за відпалих братів.

У в’язницю також взяли тих слуг християн, які були поганами, 
щоб вони свідчили проти своїх господарів. Зі страху перед смер-
тю вони розповідали, що християни вбивають немовлят, їдять 
їхнє м’ясо та п’ють їхню кров, і що звершують огидні вчинки. Се-
ред заарештованих християн була слугиня Бландіна, дівчина на-
стільки крихітна, що ув’язнені християни боялися, аби жорстокі 
муки не похитнули її у вірі і не здолали. Однак вони раділи і про-
славляли Бога, коли слабка дівчина, яку з ранку до вечора страш-
но мучили, з дивовижною терпеливістю переносила всі болі. Вона 
залишалася спокійною, в той час як кати, один за одним, стом-
лювалися і відходили, поки, нарешті, усі не заявили, що вже не 
знають, якими новими муками здолати мужність християнської 
героїні. Щоразу, коли під час катувань суддя її допитував, вона 
відповідала: «Я християнка, у нас не діється нічого поганого». Цим 
визнанням вона отримувала полегшення в болях та нові сили.

У в’язниці також тримали і тих слабких християн, які зі стра-
ху мук відреклися своєї віри. Погани вважали їх злочинцями, 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 2 червня.
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зневажали і поводилися з ними ще гірше, ніж з вірними іспо-
відниками Христа. Однак була велика різниця між двома гру-
пами в’язнів. Вірні християни в терпіннях втішалися думкою, 
що переносять їх за свого улюбленого Спасителя і зміцнювали 
один одного небесною втіхою, в той час як відступники в тем-
ниці невтішно стогнали і мучилися від докорів сумління. Врешті 
імператорський легат у Ліоні визначив день страти християн. 
Спершу мучили Матуруса і Санктуса, а на кінець їх стяли мечем. 
Бландіну кинули звірам, але коли звірі не заподіяли їй шкоди, 
відвели назад у темницю.

Настав час щорічного ярмарку і знаменитих ігор. Легат от-
римав від імператор наказ вбити тих християн, які залишаться 
вірними своїй вірі. Римські громадяни хай будуть стяті мечем, 
а інших хай кинуть диким звірям. І так сталося. Відступників 
мали відпустити на волю. Їх привели для того, щоб вони ще 
раз публічно зреклися своєї віри. Мучені докорами сумління, 
усвідомлюючи власну провину й осоромлені, вони ішли, як бо-
ягузи, несміло схиливши голови перед судом. Але яким же було 
здивування легата, і як дивувався натовп поган, коли ці люди 
відкликали свої попередні твердження, гірко шкодуючи, що від-
реклися своєї віри через слабкість і страх. Вони визнали Христа 
і заявили, що готові за Нього померти! І їх негайно стратили.

Так залишилася одна Бландіна, яка з нетерпінням чекала 
моменту, коли їй дозволять досягти перемоги через мученицьку 
смерть. Коли настав останній день ігор, прийшла черга і на неї. Її 
збичували, посадили на розпечену лаву, потім згорнули в мішок 
і кинули дикому бику, який підкидав її, шарпав, колов рогами 
і врешті затоптав. Це сталося 177 року.

У 179 році ліонська громада віруючих написала лист про це 
переслідування общині у Фригії, звідки походила більшість за-
мучених християн. Євсевій Кесарійський, ранньохристиянський 
історик, включив цей лист до церковної історії.
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СВЯТИЙ ЕБЕРХАРД1

Святий Еберхард, архиєпископ Зальцбурзький, на схилі за-
служеної праці у Господньому винограднику, з Божого допусту, 
зазнав тяжкого випробування і великих терпінь. Його родич, 
імператор Фрідріх I Барбаросса, повстав проти законного папи 
Олександра III (1159–1181) і спричинив в Церкві сумний розкол. 
Еберхард вірно стояв на боці папи і тому зазнав переслідувань. 
1164 року імператор скликав у Вюрцбурзі імператорський со-
бор. Тут він поклявся, що ніколи не визнає папу Олександра III, 
і зажадав, щоб усі присутні князі та єпископи відреклися від 
цього папи й приєдналися до лжепапи Пасхалія III.

Єпископи хотіли радше втекти, ніж зрадити. Проте їх насильно 
затримали та змусили підкоритися. Тільки архиєпископу Майнцу 
Конраду вдалося таємно покинути місто. Єпископи, які не були 
присутні на соборі, отримали наказ протягом трьох тижнів присяг-
нути лжепапі. Хто відмовлявся, того мали скинути і прогнати геть.

Еберхард передбачив, про що будуть говорити на соборі, скли-
каному імператором, тому не з’явився у Вюрцбурзі. Коли йому 
наказали підкоритися волі імператора, він сміливо заявив: «Я 
краще хочу мати ворогом імператора, ніж Бога». Імператор 
довідався про це і наказав його переслідувати, хоча це був його 
родич. Він повелів спустошити його землі, підпалити Зальцбург, 
пограбувати монастирі, а маєтки архиєпископа відібрати і відда-
ти світським людям. Але навіть усім цим насиллям аж до смерті 
не зумів зламати апостольську вірність і несхитність великого 
пастиря. Помер св. Еберхард 1164 року.

БЛАГОВІРНИЙ КНЯЗЬ ІГОР ЧЕРНІГІВСЬКИЙ

Благовірний князь Ігор народився на початку XII століття у Ки-
ївській Русі. Він був сином Олега Святославовича, князя Чернігів-
ського, і правнуком великого Київського князя Ярослава Мудрого.

Середина XII століття ознаменувалась для України-Русі по-
ширенням князівських міжусобиць. Якраз тоді й загострилася 
боротьба за княжіння у Києві між двома князівськими родами: 
Мстиславичами й Ольговичами. У 1138 році Київський престол 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 22 червня.



546

посіли Ольговичі — його зайняв 
старший брат князя Ігоря Всево-
лод. Згодом, мабуть, відчуваючи 
свою близьку кончину, він заповів 
передати престол своєму молодшо-
му брату Ігорю, кажучи: «Якщо Бог 
мене візьме, то я даю після себе 
Київ брату моєму Ігорю». 1 серпня 
1146 року князь Всеволод помер і 
на великокняжий престол ступив 
Ігор, його молодший брат. Він з по-
божністю цілував хрест, присягаю-
чи на вірність народові. Проте його 
князювання на Київському престолі 
тривало лише 12 днів, бо із Пере-
яслава прибув князь Ізяслав з роду 

Мстиславичів, щоб і собі захопити престол. Через інтриги та 
зраду Ігор потрапив в полон і ледь не позбувся життя. Декілька 
днів його тримали у Видубицькому монастирі, а потім перевезли 
в темницю обителі св. Йоана в Переяславі. Тут князь знову пе-
реосмислив усе своє життя і почав задумуватися над вічністю. 
Бачачи марнотність світського життя і згубність братовбивчої 
боротьби за княжий престол, він вирішив посвятити своє жит-
тя Богові. Те ж саме зробив і його двоюрідний брат Микола 
Святоша, але 40 роками раніше, залишивши світську владу і 
постригшись у ченці. Тож, просвічений Божою благодаттю, Ігор 
звернувся до свого супротивника Ізяслава зі словами: «Вже дав-
но, ще у дні мого володарювання, хотів я посвятити душу свою 
Богу. Нині ж, у в’язниці і при дверях домовини, чи можу бажати 
іншого?! Я бажав мирського царства, а тепер бажаю лише не-
бесного». Ізяслав відповів йому: «Ти вільний, але відпускаю тебе 
лише через хворобу». Ігоря віднесли до келії, і лежав там він 8 днів 
майже мертвий. Хоч був замучений хворобою, став просити 
чернечого постригу. Сталося це напередодні свята Богоявлення 
Господнього. На подив усіх чернець Гавриїл (таке-бо одержав 
чернече ім’я) видужав повністю. Так благовірний князь став на 
шлях служіння Богові, переїхавши у монастир св. Теодора до 
Києва, де й згодом прийняв схиму з іменем Ігнатій. З юності 
полюбивши молитву, церковний спів і богослужіння, тепер міг 
віддатися їм усім серцем. У всьому вбачаючи Божу волю, став 
на шлях подвижницького життя, виконуючи всі монастирські 
устави та проводячи дні в пості й молитві.
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Тим часом чернігівський князь Святослав, брат Ігоря, бажав 
відвоювати престол брата, а тому князь Ізяслав, що князював 
в Києві, почав збиратися проти нього в похід. Підбурена юрба 
вигукувала до князя: «Ми підемо з тобою!». Знайшовся ж і один 
нечестивий муж, що мовив до народу: «Згадаймо, що й ворог кня-
зя і народу Ігор не у в’язниці сидить, а живе спокійно в монастирі 
св. Теодора. Уб’ємо його й тоді підемо на Чернігів». Збожеволілого 
натовпу вже не міг зупинити ніхто. Відчуваючи свою кончину, 
князь-чернець молився в той час перед своєю келійною іко-
ною Божої Матері, яку потім назвали Ігорівською: «Владичице 
і Мати моя, наближається кончина мого життя. Бачу 
свої гріхи і ницість перед Богом. Тож випроси мені у Свого 
Сина ласки щирого покаяння і прощення усіх гріхів, щоб, 
очищений Його кров’ю, міг з миром відійти в небесні оселі. 
Господи Ісусе, прости мені, коли жив для себе, гонився за 
славою світу і не мислив про Тебе, моє найбільше добро. 
Тепер, пізнавши Твою любов, віддаюся цілковито Тобі і 
прощаю своїм ворогам, як і Ти простив мені усі мої гріхи. 
Боже, прийми в Свої руки духа раба свого!».

Після цих слів він вийшов до своїх ворогів, які зірвали з нього 
чернечий одяг і виволокли з храму на вулицю. Найбільше нама-
гався захистити нещасного схимника брат князя Ізяслава Воло-
димир, який відбив його від натовпу і заховав у будинку своєї 
матері. Та нечестивці виламали ворота того двору, двері сіней 
вирубали, виволокли преподобного й убили немилостиво. Після 
того, зачепивши його шнуром за ноги, волочили по вулицях, 
насміхаючись, і кинули на торжищі мертвого. Так помер блажен-
ний Ігор у п’ятницю, співстраждаючи з Христом Господом, що 
за нас постраждав. І багато добрих і чесних людей приходило, 
плачучи над невинно убієнним. Тоді князь Володимир повелів 
ігумену Теодорівського монастиря поховати Ігоря. Ігумен з ри-
даннями вдягнув тіло мученика в одяг схимника і заніс в церкву. 
Звершуючи похорон, ігумен вигукнув такі слова: «Горе тим, що 
живуть сьогодні, горе віку суєтному і серцям жорстоким!». Слова 
ці супроводжувалися грізним знаменням — громом і страшними 
блискавками. Тоді народ вжахнувся і вигукнув «Господи поми-
луй!», та став плакати запізнілими сльозами. Усі зрозуміли, що 
було вбито невинну святу людину. Відбулося це 1147 року.

5 червня 1150 року святі мощі князя-страстотерпця Ігоря Чер-
нігівського та Київського з великими почестями були перенесені 
до Чернігова. Біля них, за заступництвом преподобного, Господь 
чинив численні чуда на прославу свого угодника.
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РІЗДВО СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Коли сповнився 
час, св. Єлизавета 
народила у своїй 
старості сина із 
змертвілої утроби, 
як же колись Сара 
Ісаака. І так перше 
чудо випереджало 
друге: швидше, ніж 
народить Діва Хри-
ста, народила похи-

ла у днях своїх Предтечу Христового — щоб ті, які бачитимуть 
надприродне народження від постарілої, повірили в надпри-
родне народження, що мало бути від чистої Діви, і сказали собі, 
що всемогутня сила Божа, яка розв’язала неплідність стариці, 
сильна й нетлінну Діву матір’ю зробити. І сповнилися слова свя-
того благовісника Гавриїла, що до Захарії мовив: «Жінка твоя 
народить сина тобі і багато хто Різдвом його утішиться». Раділи 
і родичі, і ті, що з великою надією чекали приходу Месії. Хоч і 
не відали, що вже настала тайна Христового воплочення, проте 
в час Різдва Предтечі Христового дух їхній у них на радість зру-
шився — звеселив Дух Святий серця їхні, наче вістка, що надію 
дає на сподіване.

На восьмий день прийшли священники і родичі в дім Захарії, 
щоб обрізати дитинча, і хотіли назвати ім’ям батька його — За-
харією, але не погодилася мати. Будучи дружиною пророка і 
матір’ю пророка, св. Єлизавета й сама дару пророкування спо-
добилася. І пророчо веліла наректи народжену від неї дитину 
тим ім’ям, якого не чула від мужа, бо він, повернувшись із храму 
додому, мав німотою зв’язаний язик і не міг сказати дружи-
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ні своїй, як бачив ангела, який про зачаття сина благовістив і 
сказав: «Назвеш ім’я йому Іван». Духом Святим наставлена, як 
пророчиця, мати назвала немовля Іваном. Так само й раніше 
пророчо пізнала прихід до неї Божої Матері, сказавши: «Звід-
ки мені це, що прийшла Мати Господа мого до мене». Ті ж, що 
мали обрізати немовля, знаками питали батька його, як би хотів 
назвати його. Той же попросив дощечку і написав: «Іван йому 
ім’я». І зразу відкрилися уста Захарії, і язик його від німування 
звільнився, і говорив, благословляючи Бога.

І була рука Господня з дитям, примножуючи в ньому благодать 
свою й оберігаючи його від меча Іродового. Про чудесне Іванове 
народження дійшла чутка й до Ірода, і здивувався Ірод, кажу-
чи: «Ким ця дитина буде?». Коли ж народився Господь наш Ісус 
Христос у Вифлеємі Юдейському, і прийшли зі сходу мудреці, і 
допитувалися про царя новонародженого, тоді Ірод послав вої-
нів до Вифлеєму повбивати там усіх дітей. Згадав й Івана, сина 
Захарії, про чудесне народження якого чув, і сказав собі: «Хіба 
він має бути царем юдейським?». І задумав вбити його, тому 
послав навмисно убивць в дім Захарії у Ейн Карем.

Проте не знайшли св. Івана посланці, бо, коли почалося без-
божне дітовбивство у Вифлеємі, галас і крик долинув до Ейн Ка-
рему, що лежав поблизу. Коли причина того крику стала відомою, 
зразу св. Єлизавета, схопивши дитину Івана, утекла в найвищі 
пустельні гори, а св. Захарія був тоді в Єрусалимі, служачи, як 
звичайно, у храмі в чині своєї черги. Іродові ж посли не знайш-
ли шуканого та повернулися до царя з порожніми руками. Тоді 
Ірод послав до Захарії у храм, кажучи: «Дай мені сина твого 
Івана». Святий же Захарія відповів: «Я нині служу Господу, Богу 
Ізраїлевому, і про сина свого не знаю, де він». Розгнівався Ірод, 
послав до нього вдруге і звелів: якщо Захарія не дасть сина, то 
його самого хай уб’ють. І пішли убивці, дикі, як звірі, й намага-
лися наказане їм здійснити, говорячи з гнівом до священника 
Божого: «Де ти сховав сина свого? Дай нам його, бо цар наказує. 
Якщо ж не даси сина, то сам зразу помреш». Відповів св. Захарія: 
«Ви уб’єте тіло моє, Господь же прийме душу мою». І зразу 
убивці кинулися на Захарію, як їм цар наказав, і убили його між 
храмом та вівтарем.
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СВЯТА ЛЮТГАРДА1

Свята Лютгарда народилася 1182 року в Тонгерні поблизу 
Льєжа в Брабанті. Походила з міщанської родини. Її по-світськи 
мислячий батько думав лише про земне щастя в розкошах, але 
мати — про духовні цінності. Щоб забезпечити майбутнє донь-
ки, коли вона була ще малою, батько віддав знайомому купцю 
20 гривень срібла, щоб зібрати прибуток їй на придане. Він 
виховував доньку в розкошах, задовольняв її примхи і не зава-
жав на помилки. Згодом у неї був великий вибір залицяльників 
і батько обіцяв їй вигідного нареченого та безтурботне життя. 
Однак за деякий час купець, в якого срібло мало принести при-
буток, збанкрутував і вони отримали не більше ніж одну гривну. 
Інтерес до бідної нареченої впав. 

Відтоді Лютгарда перестала розважатися і почала прислуха-
тися до порад матері. Вона роздумувала над своїм дотеперішнім 
життям, а в серці відчувала жаль, тому каялась і оплакувала 
змарновані роки юності. Одного дня їй з’явився Господь Ісус, 
вказав на рану у своєму боці й сказав: «Покинь бажання 
марної земної любові. Ось знак справжньої і святої лю-
бові, ось джерело невгасимої радості і блаженства!». У 
цей момент в її житті завершилося навернення. В думках вона 
постійно бачила кровоточиву рану в боці Ісуса і почала жити 
ревним духовним життям. Однак, хоч відреклася від світу, світ 
не перестав її тривожити. Тому вона вирішила кинути все і, за 
згодою матері, вступила в монастир. 

Прийнявши монашу рясу, почала жити з великою духовною 
ревністю. У віці 18 років вона склала монаші обіти і відтоді жила 
в надзвичайно тісній злуці з Ісусом, часто роздумувала про Його 
страждання та чинила покаянні вчинки. З великою услужли-
вістю і ласкавістю опікувалася також хворими монахинями і 
старанно виконувала всі обов’язки та різноманітні праці в мо-
настирі. У 1235 році Лютгарда осліпла і останні 11 років провела 
в темряві. У своєму серці вона зустрічалася зі своїм Спасителем 
і Він був для неї розрадою в усіх її стражданнях. Потім, після 
сильної застуди, переставилась до Господа. З 1827 року її остан-
ки зберігаються в парафіяльній церкві в Бас-Іттрі у Барбанії.

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 16 червня.
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СВЯТИЙ КАРЛ ЛВАНГА
ТА ІНШІ УГАНДСЬКІ МУЧЕНИКИ1

Хоча християнство поширилося уздовж узбережжя Північної 
Африки ще в апостольські часи, до Центральної Африки перші 
місіонери прибули аж 1879 року. Багато тубільців прийняли 
хрещення і намагалися привернути до віри й інших одноплемін-
ників. Так кількість християн почала швидко зростати. Це не по-
добалося місцевим чарівникам і вождям, які намагалися вороже 
настроїти короля до християн. В жовтні 1884 року новим коро-
лем став Мванга. Хоча спочатку він прихильно ставився до хри-
стиян, згодом, під впливом свого першого радника чародія-ка-
тіккіра, 18-річний король повністю змінив свою думку і почав 
ненавидіти християн. Цьому також сприяли його аморальність і 
гомосексуальні нахили, які суперечили християнському вченню.

Йосиф Мукаса Балікудембе, один із високопоставлених коро-
лівських чиновників, який і сам вірив в Христа, захищав христи-
ян і закликав короля не оскверняти свої руки невинною кров’ю. 
За це він був засуджений і страчений. Перед стратою він сказав до 
ката: «Скажи цареві, що він мене невинно засудив, але я прощаю 
йому всім серцем. Скажи йому також, щоб він покаявся за свій 
вчинок. Якщо ж він не покається, ми вирішимо нашу справу на 
Божому суді». Йосиф Мукаса також був вихователем королівських 
пажів. Він давав їм найкращий приклад і заохочував до добра. І 
це було не даремно — хлопці міцно вкоренилися у Христовій вірі.
1 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 3 червня.
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Наступником Мукаси став 25-річний Карл Лванга, який теж 
був християнином і продовжував навертати юних королівських 
слуг до Христа. Якось увечері король гуляв і побачив як паж 
Діонісій Себугваво навчав свого друга Катехизму. «Що ти ро-
биш?» — запитав король. «Я навчаю свого друга Катехизму», — 
відповів Діонісій. Король розгнівався і сказав: «Почекай, я викину 
з твоєї голови таке нахабство!». І пронизав хлопця списом. Це 
було початком загального переслідування християн. Наступно-
го дня король покликав пажів, суворо скартав їх і сказав: «Ті, 
які моляться, нехай вийдуть сюди!». І відразу на вказане місце 
вийшло 20 юнаків. Їх зв’язали і відвели в темницю. Потім їх по-
гнали на місце страти в Намугонг, віддалене на 16 миль. Вони 
йшли на смерть з радістю і любов’ю. Того дня вели на смерть і 
Якова Бузабалі, який хотів навернути короля до віри, тому ко-
роль побажав, щоб його стратили першим. Кожного з молодих 
Христових ісповідників зав’язали у сніп з очерету і поклали один 
біля одного. Потім їх підпалили, почавши від ніг, щоб вони більше 
і довше страждали. Кати насміхалися з них: «Хай вам допомо-
же ваш Бог і визволить вас від вогню!». Наставник юнаків Карл 
Лванга відповів: «Бідний безумче! Ти не знаєш, що говориш. Мені 
є так, наче б ти лив на мене прохолодну водою. Але Бог, над 
яким Ти насміхаєшся, вкине тебе у справжній вогонь». Головний 
кат хотів врятувати свого сина, маленького Мбагу Тузінде, тому 
домагався від нього обіцянки, що той перестане молитися, але 
хлопець наполягав, що він християнин і буде молитися, доки 
буде живий. За те, що був несхитний і не піддався спокусам від-
ступництва, батько вбив його ударом у спину, щоб врятувати від 
мук у вогні. Коли полум’я підіймалося, було чутно голоси юнаків, 
як вони молилися й підбадьорювали один одного, поки один за 
одним поступово не затихали. Наймолодшим з них був 13-річний 
Кізіто. Коли інших зав’язувати в снопи очерету, то і малий Кізіто 
закричав: «Де мій сніп? У кожного свій, я теж його хочу!». Тоді кат 
також обв’язав його навколо. Останніми словами Кізіто були: «До 
зустрічі, друзі. Ми на дорозі».Так 3 червня 1886 року, на свято 
Вознесіння, були заживо спалені Карл Лванга разом з іншими 
12 молодими християнами. Кілька хлопців були помилувані за 
заступництвом рідних. Інших дев’ятьох замучили різними спо-
собами в період з 26 травня 1886 року по 27 січня 1887 року.

Завдяки крові угандських мучеників саме в Уганді відбувся най-
більший розквіт християнства серед з усіх африканських країн. На 
пагорбі, де спалили мучеників, на їхню пам’ять було зведено храм.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ФЕВРОНІЯ, ДІВА

Було це за влади нечестивого імператора Діоклетіана (284–
305). Після смерті єпарха Антима, Діоклетіан закликав до себе 
його сина Лисимаха і стрия Лисимахового Селіна, якому Антим, 
вмираючи, довірив свого сина, та сказав: «Я, о юначе, згадуючи 
любов батька твого, хотів на його місце поставити тебе єпар-
хом. Але тому, що чую, наче ти любиш християнську віру, свій 
намір відклав, чекаючи, поки переконаюся, чи то правда, що 
кажуть про тебе. Нині ж хочу послати тебе на схід, аби ти там 
християнську віру винищував. І коли до нас повернешся, тоді 
єпаршеську від нас честь приймеш». Це чуючи, Лисимах нічого 
не смів відповідати цареві, був юний, мав лише 20 років. Взяв же 
Лисимах зі собою мужа одного з когорти комитів, на ім’я Прим, 
який був йому родичем, і вручив Лисимах тому Примові старій-
шинство над воїнами. Прийшли вони у Сирійську пустелю до 
оази Пальмира. Селін же, стрий Лисимахів, дуже жорстокий був і 
нелюд. Тож почав усіх християн, що були там, різними смертями 
страчувати: одних вогнем спалював, інших віддавав звірам, а 
ще інших мечем тяв і тіла мученицькі кидав псам на поїдання. 
Великий страх охопив східні краї через жорстокість його.

Лисимах же вельми співчував християнам, бо його мати була 
християнка, і від неї навчений був пізнання Христа. Одної ночі, 
прикликавши до себе родича свого комита Прима, сказав до 
нього: «Чесніший муже Приме, ти знаєш, що батько мій еллін був 
вірою і в еллінстві помер, але мати в християнстві упокоїлася. У 
житті своєму вельми дбала, щоб я був християнином. Але я через 
страх перед царем, ще ж і батька боячись, цього зробити не зміг. 
Маю ж від неї заповідь, щоб ні одного християнина не вбивати, 
але Христовим другом бути. Нині ж бачу, що згубник християн 
Селін, стрий мій, погано мучить їх і убиває, через те страждає 
за ними сильно душа моя. Хочу потай вберігати їх і тих, що в 
кайданах, випускати, аби втікали й ховалися, де можуть». Ко-
мит погодився з ним, й утвердили між собою раду, аби щадити 
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християн. Де-бо чули про церкви й монастирі християнські, по-
силали потай гінця, сповіщаючи про прихід ката, і радили хова-
тися. Ще ж і воїнам, однодумцям своїм, звелів комит, аби не бра-
ли християн на муки, більше ж — аби взятих відпускали втікати.

Пробули ж у Пальмирі досить часу. Коли Селін замучив ба-
гатьох християн, вирішив, що підуть до Сиваполя, що лежав у 
межах асирійських, які були під римським володінням. Був же 
в тому граді монастир жіночий, мав 50 посниць, серед них була 
ігуменя Врієна, учениця блаженної Платоніди — диякониси та 
ігумені. У тої Врієни-ігумені було двоє дівчат, яких вона вихову-
вала і на добродійне чернече життя наставляла, ім’я одній було 
Прокла, а другій — Февронія. Прокла мала від народження свого 
літ 25, Февронія — 20, була ж Февронія Врієні братовою донькою. 

Февронія була на вигляд благородна, тому Врієна вельми жу-
рилася нею, як би її зберегти у цноті від спокус світу цього. 
Але й сама Февронія бажала цілковито віддатися Христу, тому 
умертвлювала своє тіло. Віддавалася посту і такій повстримності, 
що ніколи до ситості хліба не їла, але завжди голодом і спрагою, 
ще ж і багатьма подвигами й трудами виснажувала тіло своє, 
також мало сну приймала. Ложем її була гола дошка, коротка 
та вузька. На тій дошці, а часом і на голій землі до сну корот-
кого схиляла багатотрудне своє тіло. І коли диявол намагався 
сонними привидами спокусити її, вона зразу, вставши, кидала 
себе хрестоподібно на землю перед Богом і з великими сльозами 
молилася, аби відігнати спокусника. А тому, що світські жінки в 
п’ятницю приходили до них до церкви насолоджуватися духов-
ними повчаннями, наказувала Врієна Февронії, аби читала за 
завісою, щоб не бачила образу й прикрас світських жінок. Тому 
вона їх ніколи не бачила. Розходилося добре слово про блаженну 
Февронію по цілому граді. І хвалили її учительство корисне і вид 
благородний, ще ж і добрі звичаї: була лагідна, покірна, цнотлива 
й усілякими чеснотами прикрашена.

Те чувши, одна дівчина з сенаторського роду, на ім’я Єрея, 
пройнялася великим бажанням побачити Февронію й порозмов-
ляти з нею. Вмовила на це Врієну і та погодилася, але переодягла 
дівчину в монарший одяг. Слухаючи богонатхненні слова Февро-
нії, Єрея стільки сліз пролила, що й земля скропилася сльозами 
її, адже бувши поганкою, ще ніколи не чула таких душекорис-
них слів. Після цієї зустрічі Февронія щиро молилася до Бога за 
Єрею, щоб навернув її на путь істинну і зарахував до вибраного 
Свого стада. Єрея ж, прийшовши до дому свого, розповіла все, 
що чула і чого навчилася від Февронії в монастирі. І впросила 
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батьків своїх покинути еллінський блуд і пізнати єдиного істин-
ного Бога, Ісуса Христа. Вони ж, послухавши душеспасительної 
поради благорозумної доньки своєї, повірили в Христа, а після 
того і святе хрещення усім домом своїм прийняли — спасення 
їхнє було плодом повчання Февронії і молитви її святої.

Тоді ж прийшла вістка в град, що Селін і Лисимах приходять 
до граду мучити віруючих у Христа. Тому багато християн, що 
були в граді, і священники, і клирики, все покинувши, сховалися, 
хто де міг, і сам єпископ града того через страх перед катами 
вийшов із града і переховувався. Довідалися про те черниці 
монастиря Врієниного, прийшли до ігумені своєї і сказали їй: 
«Мати, що робитимемо? Ось звірі ті, кати нечестиві, зближа-
ються до града, і всі вірні християни втікають, боячись мук». 
Сказала до них Врієна: «Що ви думаєте і чого хочете?». Вони ж 
відповіли: «Накажи, о мати, і нам сховатися скоро, і спасемо 
душі наші». На це Врієна сказала їм: «Ще війни не бачили, а вже 
про втечу думаєте. Ще не настав подвиг боротьби, а ви вже 
переможені. Ні, діти, прошу вас, не робіть цього, але станьмо 
на подвиг — і помремо за Христа, що помер за нас, аби жити 
з Ним навіки». Це чуючи, сестри замовкли. Зранку однак знову 
прийшли, просячи, щоб Врієна відпустила їх сховатись. Ігуме-
ня, бачачи, що стоять на своєму, сказала: «Кожна з вас нехай 
вибирає собі, що хоче і що вважає за корисне». Тоді всі сестри, 
боячися катів, що мали прийти, прощалися з ігуменею Врієною 
і Февронією, і з великим плачем і риданням, б’ючи себе в груди, 
вийшли з монастиря. Залишилися тільки Врієна, Томаїда, перша 
по ігумені, та Февронія, що тоді ще й хвора була та дуже слабка.

Сестри були готові до смерті, але сумували через молоду Фев-
ронію, боячись, що кати можуть її збезчестити. Врієна заридала, 
але Томаїда сказала їй: «Той, хто воскрешає мертвих, має силу 
і Февронію укріпити та зберегти від варварів неоскверненою». 
Тому утверджували хвору Февронію, а вона втішала їх, що хоче 
витримати усі катування і не зрадити Господа Ісуса. Говорила: 
«Прошу вас, помоліться за мене до Господа, аби зглянувся на 
смирення моє й укріпив неміч мою, і мужність мені подав, як же і 
всім рабам Своїм, що полюбили Його правдиво». Сказала до неї То-
маїда: «Дитино Февроніє, ось настав час подвигу. Якщо нечестиві 
кати почнуть заманювати тебе підступними словами, золотом 
же, і сріблом, і коштовним одягом, і якимись звабами суєтного 
світу цього, дивись, аби ти не підкорилася їм і не втратила ви-
нагороди за попередні труди свої. Дивися, щоб не була осміяна ти 
від диявола, аби не стала потіхою ідолам. Знай, що нема нічого 
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коштовнішого від дівства і велика за дівство винагорода. Наш 
Жених безсмертний і безсмертя подає тим, хто любить Його. 
Постарайся, дитино моя Февроніє, Його побачити, бо задля Нього 
кладеш життя своє. Пильнуй, щоб не відвернулася від хрещення 
святого і чернечої обітниці, страшний-бо явиться в день той, 
коли сяде на престолі слави Своєї судити всіх і віддати кожному 
за заслугами його». Февронія сказала: «Знайте же точно: коли б 
не мала волі померти за Христа, Жениха мого, то і я із сестра-
ми утекла б від страдницького подвигу ховатися. Але тому, що 
Його люблю і Йому душу і тіло своє обручила, насмілююсь піти 
до Нього стежкою мучеництва, якщо визнає мене достойною 
в Ім’я Його страждати й померти». І підбадьорювались сестри 
прикладами святих мучениць.

Ніч минула і день настав. Насвітанку стався розрух у граді: 
увійшли вже Селін і Лисимах з воїнами у град, і багато християн 
воїни взяли й до темниці кинули. Хтось же з поган сповістив 
Селінові про монастир жіночий. Той же послав воїнів, аби взяти 
всіх чорноризниць. І пішли воїни, обступили монастир навколо, 
сокирами двері розрубали, всередину, як звірі дикі, увійшли. 
І зразу схопили Врієну, бажаючи мечем її убити. Февронія ж, 
бачачи біду, що настала, кинула себе в ноги воїнам, кричучи 
до них: «Прошу вас, заради Бога, мене убийте швидше, щоб не 
бачила я смерті пані моєї!». Коли Февронія це казала, надійшов 
комит Прим. Розгнівався на воїнів, вигнав їх з монастиря і до 
Врієни сказав: «Де інші черниці, що в монастирі цьому були?». 
Відповіла Врієна: «Зі страху перед вами всі втекли». Сказав 
комит: «Краще б і ви з ними втекли. Проте й нині вільно вам 
втікати, куди хочете. Милосерджуся над вами». Те сказавши, 
вийшов з монастиря і воїнів за собою вивів. Але прийшов до 
Лисимаха та повідомив його, що є там дуже благородна інокиня, 
яка б могла стати йому дружиною. Лисимах відповів, що не лише 
кров християн проливати, але й навіть зваблювати їх не бажає. 
Попросив Прима якось вивести з міста монахинь, щоб не стратив 
їх Селін. Коли вони це між собою говорили, один зі лютих воїнів, 
що в монастирі був, почув розмову комита і Лисимаха, побіг до 
Селіна-ката і сповістив йому, що в монастирі жіночому знайшли 
дівчину, яку комит радить Лисимахові взяти в подружжя. Селін 
сповнився гніву, зразу послав воїнів, аби стерегли там знайдених 
чорноризниць, щоб кудись не втекли й не сховалися.

Коли ж схопили монахинь і перед Селіном поставили, почав 
мучитель говорити до Февронії, обіцяючи їй усі блага, якщо вона 
одружиться з Лисимахом. Свята діва відповіла: «Я, о судді, маю 
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на небі оселю нерукотворну. У ній же здійснюється шлюб, що не 
розривається навіки. Посаг маю — ціле Царство Небесне. Жени-
ха маю безсмертного. Не хочу з чоловіком смертним і тлінним 
єднатися. А того, що мені обіцяєш, ані чути не хочу. Не трудися 
тому, о судде, ані ласкою нічого не досягнеш, ані погрозами мене 
не злякаєш». Те розгнівало Селіна, і крикнув він до слуг: «Тому 
що жінка та сама хоче мук, вогню і ран не боїться, як же каже, 
розтягніть її на чотири боки і вогонь під нею запаліть, чотири 
ж мужі залізом по хребті її нехай б’ють». Різних найжорстокіших 
мук завдав Селін святій. Били її сильно, кігтями залізними тіло 
віддирали, різали, рани вогнем обпалювали, вирвали 17 зубів її й 
по-іншому жорстоко мучили. Свята ж непорушно віри тримала-
ся. Вже почав народ бунтувати, просити Селіна зупинитися, бо 
дуже огидні були його діяння, але кат ще більше розпалявся та 
ще жорстокіше мучив Февронію. Тоді комит Прим тихо сказав 
до Лисимаха: «Нащо юна ця дівчина такі люті терпить муки? 
Чому не перестають її мучити?». Відповів Лисимах: «Залиш, 
брате, бо страждання її багатьом, що дивляться на неї, буде на 
користь. Думаю, що й мені буде на спасення. Я такого багато від 
матері моєї чув, як прикладом мучеників інші спасалися. Тому 
хай закінчить і ця страждання на спасення багатьом».

Тоді Єрея, що раніше на розмову до Февронії приходила, кину-
лася з натовпу на захист мучениці, визнаючи Христа перед всіма. 
Хотів Селін і її стратити, але йому шепнули, що вона шляхетного 
походження, і тоді він відпустив Єрею, але ще гірше почав мучи-
ти Февронію за це. Прив’язали її до катувального кола. Тоді кат 
звелів, аби Февронії відрубали обидві руки. І зразу зброєносці, 
підклавши дерево під праву руку, вдарили сокирою і відтяли її. 
Також відрубали й ліву руку. І звелів кат ще відтяти їй праву 
ногу. Коли підклали дерево під ноги її, взяв воїн сокиру, з вели-
кою силою вдарив у п’яту і не міг відрубати ноги її. Подібно ж і 
вдруге вдарив — і нічого не досягнув. І був зойк великий серед 
людей, обурювалися всі таким катуванням. Воїн і втретє вда-
рив — й заледве міг відрубати ногу. Февронія ж усім тілом трем-
тіла від лютого болю, і хоч вже при кончині була, проте, скільки 
могла, простягала й другу ногу, кладучи на дерево, аби відтяли її. 
Багато з народу, вже не мігши на те дивитись, кричали на ката. 
Але злобний Селін чекав, щоб померла. Як же бачив, що душа її з 
тіла не відходить, звелів відтяти святу її голову. Воїн, взявши меч, 
другою рукою схопив її за волосся і зарізав її в шию, як ягня зарі-
зають. Тоді і святу голову відрізав. Лисимах, побачивши те, відій-
шов і в сльозах прославляв Господа за таке свідчення віри святої 
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мучениці Февронії. На стрия ж його, Селіна, нараз напав жахли-
вий страх, і бився він головою до каменя так, що життя позбувся.

Після цього багато людей відвернулися від поганських богів 
та прийняли Христа. Серед них першими були Лисимах та Прим. 
Єрея ж стала черницею. Лисимах звелів всі частини тіла і кров 
мучениці зібрати та віднести в монастир до раби Божої Врієни. 
Зробили і дорогоцінний гріб. Врієна з глибоким болем і сльозами, 
а водночас з великою вдячністю Господу прийняла святі останки 
своєї духовної доньки. Як настав вечір, відкрила монастирські 
двері і прийшло багато людей, які хотіли віддати шану святому 
тілу мучениці. Прийшов туди і єпископ міста зі священниками і 
клириками, і ченців багато, і відправляли всенічні славословлен-
ня Божі, зі сльозами і радістю духовною. Прийшов туди й Лиси-
мах із комитом, і сказав Лисимах до комита: «Я всіх батьківських 
звичаїв і кумирослужіння відрікаюся, усі свої багатства залишаю 
і йду до Христа приєднатися». Відповів йому комит: «І я з тобою 
також так зроблю. Хай згине Діоклетіан і царство його, не буду 
більше служити йому, але, все покинувши, послужу Христові». 
Так обидва погодилися і залишили імператорську службу.

Коли ж возсіяв день, принесли ковчег, прегарно влаштований 
для тіла мучениці, і поклали її в нього, кожну відрубану частину 
до суглоба приклавши, зуби ж на грудях положили. І поховали 
в церкві, славлячи Господа й дякуючи Йому. Подавалися ж із 
гробу її зцілення хворим, і багато з поган повірило в Христа, Бога 
нашого, й охрестилося. Також Лисимах і Прим-комит хрещення 
святе прийняли, і залишили сани свої, не поверталися до царя 
злочестивого, але цілком відреклися світу, пішли до архимандри-
та Маркела, чернече життя прийняли і, проживши богоугодно в 
посницьких подвигах, чесною кончиною до Христа перейшли.

Щороку в тому монастирі здійснювалася святково пам’ять 
мучениці Февронії у 25 день місяця червня, коли свята за Хри-
ста постраждала. І було чудо в день празника її: на всенічній 
являлася свята мучениця посеред сестер, що співали, і стала на 
своєму попередньому місці. Коли при першому явленні її поба-
чили, настрашилися всі. Врієна ж скликнула голосом великим, 
кажучи: «Ось донька моя Февронія до нас прийшла!». І кинулася 
до неї, хотівши її материнськими руками обійняти. І зразу ста-
ла та невидима. З того часу ніхто не смів торкатися до тої, що 
являлася, чи мовити слово до неї, лише з боязню і подивом ди-
вилися на неї і від явлення її радість і веселість у собі відчували. 
І розчулювалися серцями своїми, і плакали. Стояла ж вона, так 
що всі бачили, десь три години — і знову ставала невидима.
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ПРО ІКОНУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ОДИГІТРІЇ

Коли після Вознесіння Господа нашого 
Ісуса Христа і після Зішестя Святого Духа 
часу немало минуло, Лука, божественний 
євангелист, який в іконописній майстерно-
сті був вправний, написав на дошці зобра-
ження образу Пречистої Владичиці нашої 
Богородиці. І почали біля тої святої ікони 
відбуватися невимовні чуда благодаттю 
Божої Матері. Згодом цю ікону св. Лука 
послав до Антіохії до римського чиновника 
Теофіла, який прийняв Христову віру, і 
для якого Лука написав був своє Єванге-
ліє. І шанували ту чудесну ікону не лише 
Теофіл, але й усі християни, що там були.

Відтоді минуло багато літ, і перенесено 
було ікону спершу в Єрусалим, а тоді і до 
Константинополя. Згодом, за правління 
Іраклія (610–641), був напад персів і авар 
на Візантію. Воєвода Сарвар, син персько-
го царя Хозроя ІІ, також і аварський каган 
з багатьма полками оточили Константинополь і довго намагали-
ся здобути його. Тоді патріарх Сергій взяв чесні хрести і святі 
ікони, найперше ж ту, яку святий євангелист Лука написав, та 
разом з ризою Пречистої Богоматері ходив мурами міста, моля-
чись зі сльозами. І сталося велике чудо! За Божим милосердям і 
заступництвом Пресвятої Богородиці місто було врятовано від 
варварів. І здобули візантійці преславну перемогу над персами й 
аварами. Море, у яке занурили ризу Богородиці, закипіло Божою 
силою й потопило кораблі противників. Це налякало нападників, 
які були на березі, тому вони відразу ж вдалися до втечі. Тоді 
постановили спогадувати це чудо по всі роки співом вдячного 
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акафісту в п’яту суботу Великого посту. Відтоді мешканці Кон-
стантинополя почали називати ікону Богородиці Одигітрія, що 
означає Проводирка і Помічниця.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК БОНІФАТІЙ, 
АРХИЄПИСКОП МАЙНЦЬКИЙ

Боніфатій народився 680 року 
в місті Кредітон поблизу Ексетера 
в англосаксонському королівстві 
Вессекс на півдні Англії. При хре-
щенні отримав ім’я Вінфрід. Коли 
він вступив до монастиря, прагнув 
стати місіонером серед поган. З до-
зволу свого настоятеля він вирушив 
у подорож до поган-фризів1. Але не 
мав успіху. Фризи саме боролися за 
свою незалежність з християнськи-
ми франками і перенесли ненависть 
проти франків і на християнську 
віру. Побачивши, що нічого не в 
змозі зробити, він, засмучений, по-
вернувся до свого монастиря.

Його товариш, єпископ Даніель Вінчестерський, порадив йому 
поїхати до Риму і попросити благословення на місійну працю в 
наступника св. Петра, адже багато великих місіонерів приїздили 
до Риму, щоб отримати наснагу і силу біля гробу св. Петра. Тоді 
Боніфатій поїхав до Риму. Папа Григорій II переконався у його 
правовірності і надав йому владу поширювати Христову віру 
серед германців. На дорогу дав йому мощі святих, богослужебний 
посуд і книги. Відтоді він мав успіх у місійній праці. Він пропо-
відував фризам у Тюрингії та Гессені. Потім здійснив свою другу 
подорож до Риму. Папа зрадів такій успішній праці і 722 року 
висвятив Боніфатія на єпископа для германських країв на тери-
торії сучасної Німеччини. Тоді Боніфатій склав присягу, що зали-
шиться вірним і завжди буде проповідувати правовірне вчення.

1 Фризи — північно-германська народність на узбережжі Північного 
моря; заселяли частину сучасної території Нідерланд та Німеччини.
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У 723 році Боніфатій повернувся до Франкської імперії. Карл 
Мартел, франкський правитель, спочатку ставився до нього з 
недовірою, і навіть франкські єпископи не підтримали Боніфатія 
в його ділі. Та все ж Боніфатій почав проповідувати слово Боже в 
Гессені. З Гессена він повернувся до Тюрингії. Там у багатьох міс-
цях були неосвічені священники, які не знали церковного вчення 
і жили негідним життям. Деякі навіть були явними єретиками 
або змішали християнство з поганством. Боніфатій подолав цих 
звабників народу, поширив всюди правдиву віру і заснував мо-
настирі Ордруф і Бішофсхофен. Ці монастирі стали осередками 
віри та християнської освіти. Місія була настільки успішною, що 
з Англії йому довелося просити нових місіонерів. Звідти прибу-
ли священники, монахи і монахині, щоб допомагати у місійній 
праці. Священники і вчителі, художники і ремісники пропові-
дували слово Боже, виховували молодь, будували храми і монас-
тирі, засаджували пустинні угіддя. Монахині виховували дівчат.

У 738 році Боніфатій втретє відправився до Риму, щоб здати 
звіт за свою працю. Папа урочисто привітав його і призначив 
своїм легатом на широку місійну територію. Про освіту й вихо-
вання духовенства та про розквіт віри Боніфатій подбав, засну-
вавши декілька монастирів. Найвідомішим з них був монастир у 
Фульді. Цей монастир заснував за порадою Боніфатія його най-
вірніший учень Стурм, баварський монах. Він знайшов місце для 
монастиря біля витоків річки Фульда в Гессені. Опісля вирушив 
до Італії, щоб у монастирі Монтекассіно ознайомитися зі стро-
гим порядком монашого життя згідно з первісними правилами 
св. Бенедикта. Згодом його монахи перетворили пустинну околи-
цю в родючий край, а монастир став великим духовним центром.

Хоча Боніфатій був постійно зайнятий своєю місіонерською ді-
яльністю, проте не забув своєї батьківщини — Англії. Дізнавшись, 
що тамтешній король віддається розпусному життю, написав 
йому: «Подумай, як ганебно віддаватися тваринній пристрасті і 
ображати своєю нечистю пресвятого Бога. Навіть у поганських 
саксів чистота настільки цінується, що вони задушують дів, які 
вчинили перелюб, спалюють на вогнищі жінок, які були спіймані 
на перелюбі, і вішають їх спокусників. І слов’яни так ревно обе-
рігають подружню любов, що жінка не хоче жити, якщо помре її 
чоловік. Отож, коли погани, які не знають істинного Бога, так ці-
нують чистоту, то як про неї маєш думати ти — християнин?».

Боніфатій мав намір присвятити решту свого життя христия-
нізації фризів. З дозволу папи і короля Піпіна він передав архи-
єпископську владу в руки свого учня Лулля і 754 року вирушив до 
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Фрисландії. Однак повернувся, але вже наступного року, попро-
щавшись із Луллем, поплив на човні з кількома провідниками по 
річці Ейсел до затоки Зуйдерзе, а звідти — до міста Леуварден.

На П’ятидесятницю 5 червня 754 року він хотів у гаю уділити 
таїнство миропомазання новохрещеним. Однак замість побож-
ного співу новоохрещених удалині залунав зловісний гуркіт і 
бойовий клич. Раптом прибіг натовп озброєних поган і напав на 
місіонера. Молоді християни, які були з ним, хотіли протистояти 
нападникам. Однак Боніфатій не дозволив цього. Погани наки-
нулися на нього і Боніфатій, з книгою Євангелія над головою, під 
час молитви був звалений смертельним ударом. Усі його 52 су-
путники, включаючи єпископа Еобана, також були вбиті. Тоді 
погани почали шукати в наметах цінні речі, але не знайшовши 
нічого, крім богослужбового посуду, книг і святих мощів, поча-
ли усе руйнувати. Тіло св. Боніфатія згодом було перенесено до 
Фульдського монастиря. На місці убивства святого місіонера-єпи-
скопа виникло теперішнє місто Доккум у Північній Голландії.

БЛАЖЕННИЙ ЛЕО ДЮПОН1

Лео Дюпон народився на острові Мартиніка 24 січня 1797 року. 
Його батько походив з Бретані, а мати була креолкою. Вони були 
дуже багаті. Лео навчався в різних місцях, а на кінець в Парижі. 
Розв’язане життя його товаришів в університеті стало для нього 
небезпечним. Лео мав доступ до тогочасних аристократичних 
салонів, любив танці та інші розваги. Він жив світським життям, 
але не був зіпсутим. Невеликий випадок змінив його мислення. 
Якось Лео шукав свого малого слугу, а коли той нарешті прибіг, 
запитав: «Де ти був?». «На катехизації у пана Бордьєра», — від-
повів хлопець. Ця відповідь зацікавила Лео. Наступного разу він 
пішов з ним і побачив пана Бордьєра в оточенні натовпу хлопців, 
які слухали його науку. Це видовище засоромило і зворушило 
Лео. Бордьєр став його другом і взяв його з собою до Марійської 
дружини. Навернення Дюпона було цілковите. Відтоді він шукав 
честі в публічному визнанні своєї віри. Наприклад, в п’ятницю 
він любив ходити в готель і просити посні страви. Закінчивши 
навчання, він зайняв посаду в королівському суді на острові 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 23 липня.
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Мартиніка і одружився. Однак через п’ять років померла його 
дружина, залишивши маленьку дівчинку. Помираючи, побажала, 
щоб дитина виховувалася в монастирі урсулянок в Турі. Тому Дю-
пон переїхав туди. Людей дивувало, що багатий, освічений пан 
щодня відвідує Богослужіння і приступає до Святого Причастя, 
а іноді навіть прислуговує. Лео був присутній на всіх церковних 
процесіях і богослужіннях. Він завжди відстоював свою віру 
серед громадськості та сам любив починати релігійні розмови, 
при чому з таким завзяттям, що заохочував інших. Водночас 
був веселим і товариським співрозмовником.

Він був апостолом частого Святого Причастя. У своїх листах та 
розмовах завжди повторював: «Християнин без Святого Причас-
тя — як риба без води». В той час Герман Коен (відомий піаніст 
єврейського походження, який навернувся до Христа і вступив 
до чину кармелітів під іменем Августин Марія від Пресвятої Євха-
ристії) заснував братство всенічної адорації Пресвятої Євхарис-
тії. Дюпону це сподобалося, і він захотів створити таке братство 
і в Турі. Його відраджували, що, мовляв, це нікого не зацікавить. 
Проте Лео був настільки ревним, що за два місяці зібрав сімде-
сят чотири члени. Це було зворушливе видовище, як чоловіки 
усіх верств суспільства: студенти, робітники, купці, чиновники і 
військові точно дотримували свій час. Деякі з них заради цього 
приносили великі жертви. Для багатьох чоловіків ця нічна адо-
рація стала початком глибокого навернення та нового життя.

Коли його єдина дочка померла у віці 15 років, він голосно 
молився: «Магніфікат» («Величає душа моя Господа»). Присутні 
були вражені, але він відповів: «Насамперед я маю подякувати 
Богу, що дав моїй дочці таку прекрасну смерть і що покликав її 
до Себе, перш ніж світ зміг позбавити її невинності».

Він завжди святкував свято св. Марії Магдалини, бо в цей 
день отримав від Бога просвітлення, що для досягнення святості 
необхідне самоумертвлення. Відтоді його поглинула свята рев-
ність. Він тримав тіло під контролем і відрікався своєї волі. Гні-
вався лиш тоді, коли хтось його хвалив, вважаючи неправильним 
приписувати добро йому, коли все добре є ділом Божої благодаті.

Дюпон проживав у Турі разом зі своєю матір’ю. Після її смерті 
у 1860 році, більшу частину свого часу він проводив у молитві перед 
зображенням Христового обличчя з Хустини Вероніки. Згодом за-
снував і поширив товариство почитателів Пресвятого Лику Ісуса.

Лео Дюпон помер 1876 року у віці 79 років. Після смерті бла-
женного його дім було перетворено на Ораторій Пресвятого Лику.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК АНІКЕТ, ПАПА РИМСЬКИЙ1

Анікет керував Церквою з 155 по 168 рік. Він походив з Еме-
си в Сирії. Під час його понтифікату жив у Римі св. Юстин, 
який словом і пером захищав християнство від поган, євреїв та 
єретиків. Разом з ним проти гностичної секти в Римі виступав 
Таціан, християнський письменник-апологет з Асирії. У той час 
до Риму прийшов і св. Гегесіп — християнський історик, який 
обходив християнські громади та збирав джерела церковної 
історії. У 155 році прибув до Риму останній живий учень апосто-
лів — св. Полікарп Смирнський, щоб обговорити спірне питання 
щодо святкування Пасхи. Святий Анікет прийняв старенького 
Полікарпа, учня євангелиста Івана, з великою пошаною і просив 
його замість себе служити урочисту Святу Літургію.

Імператор Марк Аврелій був прихильником стоїчної філосо-
фії. Як імператор, він дбав про добробут держави. Але християн 
заклеймували як ворогів державної поганської релігії та самої 
держави. Тому він, як стоїк, вирішив спочатку використати всі 
помірні засоби і перевиховати християн.

Філософ Цельс видав антихристиянську книгу «Правдиве сло-
во». Він хотів перемогти християнство його власною зброєю — 
священними книгами, які прочитав. Сьогодні би це був типовий 
прихильник історико-критичного методу та випливаючих з нього 
єресей. Він заперечував правду Біблії про воскресіння Господа і 
закликав християн залишити релігійну та політичну самотність і 
приєднатися до поганської релігії заради так званого добробуту 
держави, яка, мовляв, ослаблюється релігійним розділенням. 
Він відкидав юдаїзм і християнство. Смішно, але він стверджу-
вав, що їх навіть не можна порівняти з грецькою філософією та 
їхніми релігійними уявленнями. У той же час так звані грецькі 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 17 квітня.
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релігійні уявлення є безглуздими поганськими міфами, повністю 
відірваними від реальності. Але йому подобалася християнська 
мораль і наука про Слово.

Християнське питання було висунуто на перший план і в Се-
наті, де на християн нападав найвідоміший оратор того часу, 
вихователь і довірена особа імператора Марк Корнелій Фронто. 
Він запитав: «Як довго римська влада думає толерувати і тер-
піти християн, щоб це брудне й ненависне плем’я далі поширю-
валося? Адже це люди, яких засуджують їхні власні догми віри, 
переконання та моральні засади. Нехай християни, які прагнуть 
смерті та кращого потойбічного життя, візьмуть це до уваги 
і самі позбавлять себе життя та звільнять римський світ від 
цієї невдячної праці: судів і страт. Бо нічого іншого їх не чекає і 
не може чекати. Їхній Бог їм не допомагає, отож Він або не пі-
клується про них, або не хоче їм допомагати, або зовсім не може 
їм допомогти. У будь-якому випадку незрозуміло, чому вони Його 
так тримаються і за Нього страждають. Не існує божества, 
яке піклується про окремих людей, бо все підпорядковується 
незмінним законам природи. Якби існував Бог, у якого вірять 
християни, то римляни вже давно мусіли б бути покарані».

Далі він стверджував, що промисел Божий — це пуста фраза. 
«Хто більше заслужив Божого захисту, ніж мудрий Сократ? А 
він закінчив як злочинець. Хто більше заслуговував покарання, 
ніж розбещений Сарданапал? А він був на вершині слави. Ні, не-
має покарання, немає нагороди, бо немає чесноти, немає гріха, 
бо немає вільної волі, все відбувається за вічними, незмінними 
законами природи. Зрештою, що це за мураха, що робить добро 
за винагороду, а остерігається зла, боячись покарання? Це для 
нерозумних дітей, довірливих бабусь, але не для людей, які ствер-
джують, що мають єдину правильну і правдиву філософію».

У виступі Фронто проявилась диявольська злоба. Сам він грубо 
бреше, правду самовпевнено заперечує, і на кінець показує смер-
тельні плоди своєї гордої позиції, стверджуючи, що християн по-
трібно знищувати і викорінювати. Фразами про незмінні закони 
природи він заперечує Бога-Творця, верховного Законодавця, а 
також і те, що в цих незмінних законах, які Він дав, Він має силу 
зробити виняток, який ми називаємо чудом. Як атеїст, Фронто 
заперечував чудеса. Але коли Бог чинив їх прямо перед очима 
мучителів, він лицемірно і оманливо назвав їх чаклунством. Він 
самовпевнено стверджує, що християнство начебто суперечить 
собі у віровченні. Таке його твердження — це, знову ж таки, ціле-
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спрямована брехня. Його філософія схожа на філософію Маркса 
і Ніцше. Фактично це демагогічна ідеологія, за якою стоїть той 
же дух брехні та смерті. Фронто висміює дотримання моральних 
законів, заперечує розділ між добром і злом, заперечує справед-
ливе і вічне покарання, а також відкидає винагороду праведним. 
Він висміює моральне життя, яке, мовляв, годиться лише для 
дітей. Вершиною всього є те, що свої злочинні мудрування він 
називає єдиною справжньою філософією.

Фронто додає: «Як за таких обставин освічена, розсудлива лю-
дина могла б аж так піддатися омані й стати християнином? 
Це абсолютно незбагненно. Але також не можна далі закривати 
очі і терпіти щось подібне в державі — це потрібно винищувати 
і викорінювати».

Правдою є протилежне: як освічена й розумна людина може 
аж так піддатися омані й прийняти суміш поганських супере-
чливих байок і приносити жертви ідолам та демонам? З цього 
насміялися всі мученики. Однак розумної відповіді вони не от-
римали. Відповіддю були нелюдські катування та смерть за те, 
що просто визнали Ісуса Христа. Отож винищувати й викорі-
нювати — це програма так званої розумної філософії Фронта.

Якби Оріген не занотував аргументи Цельса, якби Мінуцій Фе-
лікс не записав промову Фронта в «Октавію» (9, 2), ми б, можливо, 
навіть не повірили, що це фрази, якими нападали ненависники 
християн у 165 році. Ми часто чуємо їх і досі.

Коли стало відомо, що християн перевиховати не можна, ім-
ператор застосував насильство. На початку 166 року він видав 
наказ, в якому погрожує смертю і вигнанням кожному, хто є 
християнином. Після цього наказу почалися криваві гоніння 
на християн. Папу Анікета привели на суд і закликали зректи-
ся віри в Ісуса Христа та принести жертви поганським богам. 
Оскільки він відмовився, його мучили і на кінець вбили 166 року. 
Перед ним померли мученицькою смертю й інші наступники 
ап. Петра.
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ПРЕПОДОБНИЙ БЕРНАРД КЛЕРВОСЬКИЙ1

Бернард народився 1091 року 
в Фонтен-ле-Діжон в Бургундії. 
Його батьком був лицар Тецелін, 
а матір’ю — Алета з роду Монбар. 
Батько Тецелін, служачи при бур-
гундському дворі, залишив піклу-
вання про дітей своїй дружині. З 
юних років Бернард відрізнявся 
милосердною любов’ю до бідних, а 
також прагнув зростати в чесно-
тах і вгамовував свою природну 
жвавість. Одного разу він страж-
дав від сильного головного болю. 
Якась жінка хотіла його лікува-
ти, але Бернард побачив у її ру-
ках забобонні ліки та знаряддя і негайно відігнав її від себе. В 
монастирській школі в Шатійон-сюр-Сен він навчався поезії та 
ораторського мистецтва.

Після повернення додому з Шатійона його ревність трохи 
остигла. Якось, глянувши на вродливу дівчину, спокуслива краса 
якої на мить привернула його увагу, він відчув у собі різке, досі 
невідоме відчуття, але відразу ж опам’ятався, розбігся до став-
ка, вкритого слабким льодом, і стрибнув у нього. Так погасив 
чуттєвий запал.

Коли померла мати Бернарда, він вирішив відректися від 
світу і присвятити себе Богу. До нього приєдналися його четверо 
братів. Бернард вирішив вступити до цистеріанського монасти-
ря в Сіто, де правила св. Бенедикта дотримувалися з первинною 
строгістю. Коли Бернард ішов попрощатися з батьком, старий 
лицар Тецелін заплакав, почувши безкомпромісне рішення сина. 
Проте Бернард подолав відчуття болю і з батьківським благосло-
венням пішов в монастир разом зі своїми братами. На подвір’ї 
замку він зустрів свого молодшого брата Ніварда. Бернард ска-
зав йому: «Слухай, братику, цей замок і всі маєтки стануть 
твоєю спадщиною». Нівард відповів: «Отже, ви обираєте небо, 
а мені залишаєте землю? Це несправедливий поділ!». Так він не 
дав себе переконати і приєднався до Бернарда та інших братів.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 20 серпня.
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У 1115 році Бернард був призначений абатом і йому було 
доручено побудувати монастир в пустельній долині річки Об. 
Це була болотиста долина, оточена непрохідними лісами. Незва-
жаючи на всі перешкоди, молодому настоятелю це вдалося і він 
заснував там убогий монастир. Цю похмуру долину він назвав 
Ясна Долина (з лат. Clara vallis, з фр. Clair vaux). А цистеріан-
ський монастир під його керівництвом справді перетворив дику 
долину в Ясну Долину, звідки світло героїчних чеснот братів 
розповсюдилося по всій країні.

У монастирі була надзвичайно сувора дисципліна. Святитель 
постійно розширював сферу своєї діяльності. Він жив однією 
ідеєю: відродити Дух і мораль такими, якими вони були в перші 
століття Церкви. Він працював словом і пером. Слава про святого 
ігумена проникла у всі країни Західної Європи. Священники і 
можновладці обирали його за суддю у своїх суперечках, а князі 
та церковні сановники просили його поради в різних потребах. 
Святитель безстрашно підносив голос на захист правди і спра-
ведливості, завжди мав розраду для засмучених, допомогу для 
пригноблених, пораду для тих, що в сумнівах. Основну турботу 
він приділяв грішникам.

За розколу після смерті папи Гонорія II у 1130 році Бернард 
був змушений знову залишити монастирську самоту і рятувати 
корабель Церкви, розхитаний бурею. Під час сум’яття, виклика-
ного папою Анаклетом II, святитель розпочав величезну акцію 
з ліквідації розколу, чим назавжди увійшов в історію Церкви 
ХІІ століття. Святий ігумен був душею усіх переговорів, завдяки 
яким після років тяжких протистоянь і сум’яття до Церкви по-
верталася єдність і злагода. Авторитет святого зріс настільки, що 
сам папа Інокентій II радився з ним у питаннях про оновлення 
духовного життя та моралі духовенства й народу.

У 1140 році святий ігумен допоміг усунути хаос, викликаний 
блудною доктриною відомого учителя філософії і теології П’єра 
Абеляра. У 1145 році був возведений на папський престол один з 
його монахів Бернард Пізанський, який прийняв ім’я Євгеній III. 
Папа нічого не робив, поки не порадився зі своїм святим учи-
телем, якого продовжував шанувати як свого духовного батька 
і провідника. Авторитет святого ігумена був настільки великий, 
що багато хто вбачав у ньому властивого управителя Церкви. 
Але святий залишився скромним, покірним, мертвим для світу 
монахом і використав свій великий вплив на папу лише для від-
новлення духа в Церкві. Він написав до папи багато цінних ли-
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стів, в яких з апостольською прямотою дорікав за різні недоліки 
і давав поради, як по-Божому управляти Церквою. Ці настанови 
і повчання містяться в його книзі «Про роздуми», присвяченій 
Євгенію III. Коли у 1144 році турки-сельджуки завоювали Едессу, 
головний центр християнського королівства Єрусалиму, 54-літ-
ній, хворий і обезсилений суворим монашим життям, святий 
закликав до нового хрестового походу. Він вирушив у подорож 
і з великою жертвенністю прикладав усі зусилля для порятунку 
Святої Землі. 1147 року папа закликав його на церковний Со-
бор у Трірі, а невдовзі — на Собор в Реймсі, де він був душею 
зібрання. Святий Бернард був на вершині слави, якої старанно 
уникав все своє життя. Проте наприкінці життя він пережив 
ще багато болючих випробувань, особливо, коли хрестовий по-
хід через чвари й неєдність полководців закінчився нещасливо. 
До цього додалися і кривди, нанесені власними вихованцями. 
Святий дякував Богу за те, що наприкінці життя йому було дано 
багато страждань і прийняв ці терпіння як докази Божої любо-
ві. Постійним постом, хворобою шлунка, нічними чуваннями 
та надлюдськими зусиллями в далеких подорожах святий був 
настільки виснажений, що врешті-решт смертельно захворів і 
20 серпня 1153 року в колі своїх братів віддав свою святу душу 
в руки Господні. Було йому тоді 62 роки.
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СВЯТА ЄЛИЗАВЕТА УГОРСЬКА1

Єлизавета була дочкою угорсько-
го короля Андрія II. Вона народи-
лася 1207 року. В дитинстві була 
заручена з Людвігом, майбутнім 
тюрингським ландграфом. Свою 
юність провела з батьками сво-
го неповнолітнього нареченого у 
Вартбурку. За свою надзвичайну 
побожність вельми страждала від 
своєї майбутньої свекрухи. У 14 ро-
ків, 1221 року, вона вийшла заміж 
за свого 20-річного нареченого. 
Чоловік підтримував її і дав повну 
свободу, щоб вона могла жити по-
божним життям і чинити діла ми-
лосердя. Єлизавета була зразковою 

дружиною і матір’ю. З 1223 року у них народилося четверо дітей.
Найбільше свята відзначилася своєю милосердною любов’ю 

до убогих. Вона таємно здійснювала покутні вчинки, носила 
під верхнім одягом волосяницю і суворо постила. Її любов до 
убогості була надзвичайною, а особливо з того часу, коли почула 
про св. Франциска Асизького, який радив любов до убогості як 
головний шлях до досконалості. Під час голоду 1225 року героїчно 
і жертовно допомагала потребуючим.

Одного разу св. Єлизавета прийшла до хатини, де лежав бід-
ний хворий. Не було нікого, хто б міг йому послужити. Він на-
рікав, що хоче молока, але нема кому подоїти корову. Графиня, 
по своїй доброті, одразу поспішила до хліва, але її спроба закін-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 19 листопада.
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чилось невдачею, оскільки корова захищалася від незграбної 
«служниці», і їй довелося відмовитися від свого наміру.

Коли Єлизавета побудувала лікарню в Марбурзі, то дбала не 
лише про те, щоб хворі отримували належне лікування, але й 
сама щодня ходила до лікарні і служила їм. Яких же хворих 
вона обирала? Тих, які мали огидні рани й виразки і були свар-
ливої вдачі. Вона була настільки переконана в слові Ісуса: «Що 
ви зробили одному з Моїх найменших братів, те зробили Мені», 
що, служачи хворим, казала: «Які щасливі ми, що можемо так 
лікувати дорогого Спасителя».

У 1227 році її чоловік загинув під час хрестового походу в 
Отранті на півдні Італії. Тоді брат покійного, Генрі Распе, за-
хопив усе майно овдовілої графині і вигнав її геть. 20-річна 
вдова разом зі своїми дітьми-сиротами потрапила в найбільшу 
скруту. Певний час вона була як жебрачка, живучи в сараї, бо 
жадібний і жорстокий завойовник заборонив підданим давати 
їй притулок. Її любов до бідних була чистою і безкорисливою, 
тому не зменшувалася від людської невдячності.

Єлизавета, вигнана з замку, мусіла заробляти на життя, пра-
цюючи своїми руками. Одного разу хотіла перетнути болотистий 
рів через каміння. В цю мить з іншого боку прийшла жебрачка, 
яку Єлизавета колись доглядала в хворобі. Жебрачка не дочека-
лася по той бік рову, поки Єлизавета перейде, і також наступила 
на каміння і штовхнула свою колишню благодійницю так, що, 
слабка й голодна, вона впала в каламутну воду. А стара ще й ла-
ялася: «Так тобі і треба, ти й раніше не поводилась як графиня, 
тож лежи зараз у багнюці, я тобі не допоможу!». А як повелася 
Єлизавета? Розсердилася? Плакала через людську невдячність? 
Або мовчала від тихого болю? Ні. Вона посміхнулася і сказала: 
«Так мені належить за те, що колись я носила золото й дорого-
цінні камені».

Одного разу вона прийняла до себе якусь жінку, щоб догля-
дати за нею. Як тільки жінка одужала, то вночі втекла і вкрала 
одяг своєї благодійниці. Вранці Єлизавета не мала у що одягну-
тися. Вона стала на коліна і молилася: «Любий Господи, дякую 
Тобі, що можу бути подібною до Тебе, коли Ти лежав у яслах і 
висів на хресті».

Згодом Єлизаветою заопікувався її родич єпископ Бамберга 
Екберт і лицарі Тюрингії, які повернулися з хрестового походу. 
Тоді вона переїхала назад до Марбурга. Однак жила в самозре-
ченні та убогості як сестра III чину св. Франциска, перебуваючи 
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в бідній халупці. Вона продовжувала служити бідним і хворим, 
для яких заснувала велику лікарню і притулок св. Франциска. 
Переживши болісні випробування, ведучи покаянне життя і 
самовіддано служачи хворим, св. Єлизавета в молодому віці ві-
дійшла до Господа, маючи всього 24 роки. Сталося це 19 листопа-
да 1231 року. Відразу ж за чотири роки після смерті, 1235 року, 
її було проголошено святою. Наймолодша донька св. Єлизавети, 
Гертруда, згодом вступила до монастиря премонстранток в Аль-
тенберзі і також проголошена блаженною.

Свята Єлизавета Угорська є правнучкою української княжни 
Єфросинії, з роду князя Ярослава Мудрого, і тіткою блаженної 
Констанції, дружини Галицького короля Лева Даниловича. 

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ФРАНЦИСК КАН НГУЕН1

Блаженний Франциск Кан Нгуен був замучений у в’єтнамській 
в’язниці в Аннамі 20 листопада 1837 року. Хоч був дуже малого 
зросту, але у вірі був справжнім велетнем. Цей юнак служив у 
єпископа-місіонера і працював катехитом в західному Тонкіні у 
В’єтнамі. Його єпископ пише про нього: «Франциск завжди був зі 
мною, відколи я жив у Тонкіні. Він жив зі мною у сирих темних 
підземеллях, супроводжував мене вночі через ріки і багно рисо-
вих полів та боліт, ділив зі мною всі небезпеки, лікував мене 
від хвороб, допомагав мені в усіх службових обов’язках. Він був 
сповнений ревності проповідувати євангеліє поганам, підбадьо-
рювати християн і спонукати запеклих грішників навернутися 
до Божого Серця».

Під час однієї з таких небезпечних подорожей він потрапив до 
рук поліції. Він саме ніс лист єпископа до християнської громади, 
якій загрожувала небезпека. Щоб мати в чому його звинуватити, 
погани запхали йому в кишеню розп’яття та інші релігійні пред-
мети. Суддя хотів почути зізнання, що ці речі належать йому. 
Але Франциск не збрехав: «Навіть якщо б ви бичували мене до 
смерті, я не можу сказати інакше». «Що ж, — сказав підступно 
суддя, — якщо ці речі тобі не належать, то потопчи їх». Од-
нак Христовий ісповідник рішуче відмовився. Його жорсткого 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 20 листопада.
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побили. Кати розбили на ньому понад 40 бамбукових палиць. 
Потім його кинули в темницю. Довгий час він перебував там у 
величезних фізичних і душевних болях. Але його вірність Хри-
сту була непорушною. «Пройшло більше року, — сказав один із 
суддів, — а я з ним не просунувся далі, ніж першого дня». А один 
з тюремників засвідчив: «Він не більший, ніж кулак, але в його 
серці є незламна сила».

Нарешті наближалося 20 листопада, день визволення з в’яз-
ниці. Суддя зробив останню спробу зламати мужність христи-
янського мученика. Тому він поставив на землю простий хрест. 
«Поглянь, там є два куски дерева, — сказав він, — вони озна-
чають число десять. Переступи через них і будеш вільним». 
«Ні, — відповів Франциск, — тільки в твоїх устах вони означа-
ють число десять, а у моєму серці вони означають хрест». Тоді 
суддя велів йому закрити очі і переступити через хрест, наче 
б його не бачив. Але і це хлопець відмовився зробити, кажучи: 
«Ведіть мене на смерть, але я ніколи цього не зроблю!» Сам суддя 
признав: «Це незвичайний чоловік. Він не служить двом панам. 
Його вірність незламна». І видав вирок смерті. Святого мученика 
задушили, а опісля потяли мечем. Так несхитний і вірний воїн 
Христа перейшов у небесну славу.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ МАРКЕЛ І АПУЛЕЙ1

Святі Маркел і Апулей спочатку були послідовниками Симо-
на-мага, а потім стали ревними учнями ап. Петра. Вони були 
схоплені за віру в Христа.

Суддя закликав Маркела та Апулея: «Принесіть жертву богам, 
яких ви шанували з дитинства, і повернетеся до своїх домівок». 
Маркел відповів: «Ти змушуєш мене принести жертву бісам, щоб 
я став подібним до них, як і ви?». Суддя мовив: «Ти ображаєш нас. 
Чи не знаєш, що можу видати тебе смерті?». Маркел відказав: 
«Ображаю? Чи ти не хочеш бути подібним до своїх богів? Чи 
тебе ображає те, що ти подібний до них? Якими гидкими вони 
мають бути, що це тебе так ображає! А я, на відміну від тебе, 
хочу лише одного — бути подібним на мого Бога, Ісуса Христа! 

1 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 7 жовтня.
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Я прагну цього всім серцем! Якщо б хтось сказав, що я подібний 
до Нього, це було б для мене найбільшою честю».

Суддя, який сам розпочав промову, тепер розгнівався, не 
знаючи, що далі казати. Тому лише скрикнув: «Послухай, нік-
чемний, змилуйся над собою і принеси жертву богам!». Маркел 
заперечив: «Саме тоді я помилую себе, якщо не принесу жертви 
вашим богам і не відступлю від Істини». Суддя грізно сказав: «Я 
ще чекаю, коли ти передумаєш і принесеш жертву богам, щоб 
врятувати себе від мук». Маркел несхитно відповів: «Даремно 
чекаєш! Роби те, що маєш намір, виконуй волю свого батька — 
диявола, я цього не зроблю, бо Господь мій Ісус Христос, якому 
я служу всім своїм серцем, цього не допустить».

Кат наказав повісити Маркела і Апулея на катівню та пока-
зати їм залізні гребні для роздирання тіла. Суддя запитав: «І що 
тепер скажете? Принесеш ти жертву богам чи ні?». Апулей 
відказав: «Роздери наше тіло, як хочеш, ми тобі раз і назавжди 
сказали, що не принесемо жертву нікому, лише нашому єдиному 
Богу, за якого страждаємо».

Кати мучили їх так жорстоко, що під ними були калюжі кро-
ві. Тоді суддя востаннє закликав мучеників: «Змилуйтеся над 
собою, принесіть жертву богам, і уникнете цих жахливих мук, 
щоб не за пізно покаялися, бо, як бачу, у вас вже не багато часу 
залишилося». Маркел мовив: «Ці муки — ніщо, вони не завда-
ють мені справжнього болю, але якщо я відречусь мого Бога, то 
справді впаду в страшні й нескінченні муки». Суддя погрозив: «Я 
видам вас смерті!». Та Апулей з радісним обличчям відказав: «І 
саме цього ми прагнемо всім серцем — померти за нашого Бога!»

Так святі мученики Маркел і Апулей віддали своє життя за 
Христа. Згодом християни поховали їх при Аппієвій дорозі.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПЕТРО

Святий апостол Петро спершу називався Симон. Походив з 
Галилеї з невеликого містечка Витсаїди. Був сином Йони з роду 
Симона і братом ап. Андрія Первозванного. Взяв за дружину 
дочку Аристовула, який був братом ап. Варнави, мав одного 
сина й одну доньку. Вдачею був простий, ніякої Гамалаїлової 
школи не закінчив, але боявся Бога, беріг Його заповіді і у всіх 
ділах своїх остерігався гріха. Був убогим рибалкою і добував з 
труду своїх рук поживу для свого дому — годував жінку, і дітей, 
і тещу, ще ж і старого батька свого Йону.

Коли Івана Хрестителя посадили до темниці, Христос Господь 
при морі Галилейському ходячи, побачив Петра з Андрієм, бра-
том його, що закидали сіті в море. І сказав їм: «Ідіть за Мною, 
Я зроблю вас рибалками людей». Якими ж рибалками хотів Го-
сподь їх зробити, виявив пізніше чудесним уловом. Тоді увійшов 
у човен Симоновий і сказав: «Відчаліть на глибину і закиньте 
ваші сіті на ловитву». Петро, як досвідчений рибалка, відповів: 
«Наставнику, цілу ніч ми трудилися і нічого не зловили». Однак 
відразу додав: «Але на слово Твоє я закину сіті». І коли це зробив, 
взяли так багато риби, що сіть почала рватися. Це було прообра-
зом духовного апостольського ловлення: як сіттю слова Божого 
мали багатьох людей зловити на спасення. Бачив же те чудо 
Симон-Петро і припав до ніг Ісусових, кажучи: «Відійди від мене, 
Господи, бо я грішний чоловік». Жах охопив його і всіх, що з ним 
ловили рибу. Господь, бачачи покірне Петрове серце, не зважав 
на його слова «відійди від мене, Господи», які сказав зі страху, але 
покликав його, кажучи йти вслід за Собою: «Не бійся, відтепер 
будеш рибалкою людей». З того часу Петро став послідовником 
Христа, як же й Андрій, брат його, й інші новопокликані учні.

Коли Господь прийшов у край Кесарії Филипової, спитав учнів 
Своїх: «За кого Мене мають люди?». І казали: «Одні за Івана Хрес-
тителя, інші за Іллю, інші ж — за Єремію чи одного із пророків». 
І знову спитав: «Ви ж за кого Мене маєте?». Тоді Симон-Петро, 



576

убогий духом і відкритий серцем на Боже світло, відповів: «Ти — 
Христос, Син Бога живого». І похвалив те його правдиве іспо-
відання Господь, кажучи: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, 
бо не тіло і кров це явили тобі, але Отець мій Небесний». І в той 
час обіцяв йому Господь дати ключі від Царства Небесного. Мав 
же Петро любов гарячу до Христа — хотів, щоб ніколи ніяке зло 
не трапилося з Ним. І від передбачених страждань відмовляв 
Його через невідання, кажучи: «Господи, хай це не станеться 
з Тобою!». За такі слова Господь напоумив Петра, бо не мав він 
на думці те, що є Боже, але що людське. Бо Син Божий при-
йшов сповнити волю Отцеву і Своїм стражданням відкупити 
рід людський від загибелі. Коли ж Петро почув строгу Христову 
відповідь: «Відійди, сатано», не прогнівався, не мав злоби, не 
пішов від Нього, але прийняв з любов’ю те повчальне слово і далі 
пішов за Ним усім серцем. Багато з учнів, не можучи зрозуміти 
слів Господніх про Євхаристію, нарікали, що жорстоке те слово, 
і більше не ходили за Ним. І сказав Господь дванадцятьом: «І ви 
хочете відійти?». Тоді відповів Йому Симон-Петро: «Господи, до 
кого підемо? Ти маєш слово життя вічного, і ми повірили й пі-
знали, що Ти — Христос, Син Бога живого». Таку ревність і віру 
до Господа мав св. Петро. І навіть насмілився попросити іти за 
Ним по воді. Не боронив йому того Христос, і вийшов Петро з 
човна, і йшов водою, щоб прийти до Ісуса. Але тому, що перед 
прийняттям Святого Духа ще не був утверджений і досконалий 
у вірі, бачачи сильний вітер, злякався, почав тонути й закри-
чав: «Господи, спаси мене!». І зразу Ісус простягнув руку, схопив 
його і сказав йому: «Маловіре, чому засумнівався?». І не лише від 
потоплення, а й від маловірства визволив його. Пізніше сказав 
йому: «Я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, 
навернувшись, утверджуй братів».

Коли наблизився Господь до добровільних Своїх страждань 
і смерті хресної, Петро показав свою ревність як словами: «Го-
споди, з Тобою я готовий і в темницю, і на смерть іти», так і ді-
лом — витягнув меч і вдарив архиєреєвого раба Малха, відтявши 
йому вухо. Тоді з допусту Божого впав у трикратне відречення 
від Господа. Опісля гірко плакав і ціле життя в страсі Божому 
усвідомлював, який корінь зла є в людині. Коли Петро правдиво 
каявся, воскреслий Христос з великої Своєї ласки з’явився йому 
першому з усіх апостолів, як говорить про те євангелист Лука: 
«Господь дійсно воскрес і з’явився Симонові». І ап. Павло про те 
пише: «Воскрес у третій день, за Писанням, і явився Кифі (тобто 
Петрові), тоді одинадцятьом». Коли ж побачив Петро Господа, 
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сповнився невимовної радості, щастя 
і вдячності. І прийняв від Нього ми-
лостиве прощення своїх гріхів. Тоді 
те трикратне відречення винагоро-
див трикратним визнанням любові, 
коли на запитання Господа відповів, 
кажучи: «Так, Господи, Ти знаєш все, 
Ти знаєш, що Тебе люблю». І поста-
вив його Господь пастирем Свого ста-
да і ключником Небесного Царства.

Після вознесіння Господа нашого 
Ісуса Христа і зіслання Святого Духа 
св. Петро, як верховний апостол, був 
першим учителем слова Божого і про-
повідником. За одну годину в день 
П’ятдесятниці він словом Божим здо-
був 3 000 душ для Христової Церкви. 
Через нього Господь почав творити великі діла. Входячи в церкву 
з ап. Іваном на молитву, побачив мужа одного, кривого з лона ма-
тері своєї, що при красних воротах лежав. Петро сказав: «Срібла 
і золота в мене нема, але що маю, те тобі даю: в Ім’я Господа 
Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи». Взяв його за праву 
руку й підняв. І зразу кривому утвердилися стопи й суглоби, і 
скочив на ноги, і ходив. Увійшов з ними до храму, ходив, скакав 
і прославляв Бога. Тим чудом, ще ж і проповіддю слова, при-
єдналося до Христової віри 5 000 мужів. Коли ж Ананія і жінка 
його Сапфіра хотіли обманути Святого Духа, Петро, з натхнення 
Божого Духа, виявив брехню їхню, а коли викрив їх словом, впа-
ли перед ним мертві. Тоді всі сповнилися страху і боязні Божої.

У Лідді жив чоловік на ім’я Еней, який 8 років на ложі розсла-
блений лежав. Його Петро Божою силою оздоровив, сказавши: 
«Зціляє тебе Ісус Христос». Коли в Йоппії померла учениця, на 
ім’я Тавита, Петро, помолившись, воскресив її. Не лише через 
руки його Бог чуда творив, а й через слово, і навіть сама тінь 
його оздоровлювала. Куди він йшов, виносили туди люди неду-
жих своїх і клали на ліжках, щоб, коли Петро йтиме, принаймні 
тінь його впала на кожного з них.

Коли цар Ірод простягнув руку на Церкву вірних у Єрусалимі 
й убив мечем Якова, брата Іванового, то схопив і ап. Петра та 
посадив до темниці, поставивши біля нього сторожу і зв’язавши 
двома залізними ланцюгами. Всі вірні безперестанку молились за 
нього і Бог вчинив велике чудо. Ангел Господній вночі звільнив 
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його з пут і вивів з темниці. Після того Петро відійшов з Єруса-
лиму до Антіохії, де зростала і ширилася Божа Церква.

Верховний апостол перший відкрив двері віри поганам, 
охрестивши в Кесарії сотника Корнилія, римлянина, з цілим 
його домом. Перед тим бачив скатертину, з неба спущену, з чо-
тириногими та гадами. І голос був, що велів Петрові їх з’їсти, і 
що Бог очистив, того не називати нечистим. Це було знаменням 
навернення поган до Христа. Коли апостол почав свідчити в 
домі Корнилія про смерть і воскресіння Господа Ісуса, то на всіх 
присутніх зійшов Святий Дух і вони почали говорити іншими 
мовами та пророкувати. Брати з євреїв, які з ним прийшли, ди-
вувалися, що і погани отримали дар Духа Святого. Петро сказав: 
«Хто може боронити оцим, щоб христилися, якщо вони так 
само, як і ми, прийняли дар Святого Духа?». І наказав, щоб були 
охрещені в Ім’я Ісуса Христа. Згодом Петро викрив Симона-во-
лхва, самарянина, який лицемірно прийняв святе хрещення і 
сріблом хотів купити дар Духа Святого, кажучи: «Срібло твоє хай 
буде тобі на погибель, бо серце твоє не є праведним перед Богом. 
І бачу, що ти в жовчі гіркій перебуваєш і в путах неправди».

Після Собору в Єрусалимі Петро разом з Климентом та іншими 
братами вирушив з Антіохії в далеку місійну подорож. Через Ке-
сарію, Коринт і Рим вони прибули аж до Мілана. Тоді проходили 
міста східного побережжя Галлії та Іспанії, а звідти прибули до 
Північної Африки, де у великих портових містах звіщали Христа 
і засновували церкви. Петро висвячував священників та єписко-
пів для нових церков і утверджував вірних. Всюди Господь через 
нього чинив великі діла. В Африці дійшли аж до Карфагена, а 
звідти човном вернулись до Риму.

Петро, прийшовши до Риму, зв’язував словом нечистих духів, 
а кількість віруючих у Христа щодня зростала. В той час у Римі 
перебував і Симон-маг, який також називав себе Месією і чинив 
перед людьми багато фальшивих чудес. Брати просили Петра, 
щоб виступив проти Симона-мага і не дозволив далі зводити лю-
дей. Той чарівник вже замешкав в одного зведеного християнина 
Маркела. Петро розпалився ревністю і прийшов до Маркелового 
дому. Багато людей йшло за ним. Прийшовши, побачив великий 
натовп, який стояв біля його воріт, так що й всередину неможли-
во було пробратися. Ті люди говорили: «Симон не волхв, а сильний 
бог!». Апостол побачив великого пса на довгому ланцюгу, пішов до 
нього, відв’язав його і сказав: «Іди і посеред натовпу скажи Симо-
нові: “Петро тобі наказує: вийди назовні, розбійнику, що зводиш 
людські душі, через тебе я прийшов до Риму”». Пес відразу забіг 
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всередину, зробив замішання між гостями Симона, звів передні 
лапи і голосно візвав: «Симоне, Петро тобі наказує: вийди назовні 
розбійнику, що зводиш людські душі, через тебе я прийшов до 
Риму». Від такого вражаючого чуда Симону відняло мову, якою 
він зводив людей. І всі присутні вельми дивувалися. Коли ж Петро 
увійшов, Симон почав робити перед людьми всілякі ворожбит-
ські трюки. Проте апостол силою Христовою більші чуда чинив.

Одне з багатьох великих чуд згадує давній церковний історик 
Гегесіп, який жив поблизу апостола. Була в Римі одна благородна 
вдова з роду царського, в якої помер юний син, і плакала вона 
за ним невтішно. Ті, що втішали її, згадали про мужів, які є в 
Римі, — про Петра і Симона-мага, що нібито мертвих воскреша-
ють. І зразу одні Петра, інші ж Симона прикликали до померлого. 
Зібралися ж люди поважні та народу багато, щоб відпроваджу-
вати померлого до гробу. І сказав ап. Петро Симону-магу, що 
величався перед усім людом: «Хто з нас воскресить цього по-
мерлого, того учення істинне — хай усі повірять». І погодився 
люд зі словом Петровим. Симон же, уповаючи на чарівницьку 
свою хитрість, сказав до людей: «Якщо я воскрешу мертвого, чи 
уб’єте Петра?». Люди ж закричали, кажучи: «Живого спалимо 
перед очима твоїми». Тоді підійшов Симон до ложа померлого і 
почав робити свої чари, дією бісівською собі помагаючи. І вчи-
нив так, що мертвий поворухнув головою своєю. І зразу люди 
почали кричати, що живий юнак, що воскрес померлий. Петра 
ж хотіли схопити на спалення. Апостол же зробив рукою знак, 
просячи, аби затихли. Коли люди затихли, сказав: «Якщо живий 
юнак, то хай встане, говорить і ходить, а доки того не побачи-
те, знайте напевно, що Симон зваблює вас своїми примарами». 
Симон же довго навколо ложа ходив, бісівську силу прикликав, 
та нічого не міг досягти. І сповнившись сорому, хотів утікати. Але 
люди затримали його. Апостол же Петро, який і мертву Тавиту 
був воскресив й інших багато преславних чуд сподіяв Божою 
силою, стоячи здалеку, підняв руки свої до неба, очі вгору возвів 
і молився, кажучи: «Господи Ісусе Христе, Ти звелів нам, ка-
жучи: “Іменем Моїм мертвих воскрешайте”. Прошу тому 
Тебе: оживи юнака цього мертвого, аби пізнали люди ці, що 
Ти — Бог істинний. І нема іншого, окрім Тебе, що живеш і 
царюєш з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь». Так помо-
лившись, звернувся до мертвого, кажучи: «Хлопче, встань! Во-
скрешає тебе і зцілює Господь мій Ісус Христос». І зразу мертвий 
розплющив очі свої, встав, почав говорити і ходити. Воскреслий 
юнак припав до ніг Петрових і взивав: «Я бачив Господа Ісуса, 
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який наказував ангелам, щоб задля твоєї молитви повернули 
мене вдові, моїй матері». Тоді всі люди почали вигукувати, кажу-
чи: «Єдиний є Бог — Той, що Його Петро проповідує!». А Симон-маг 
чарами своїми зробив собі псячу голову і втік, проте люди схо-
пили його й хотіли одні камінням побити, інші ж спалити. Але 
Петро заборонив їм, кажучи: «Господь наш і Учитель не велів 
віддавати злом за зло. Відпустіть його, хай іде, куди хоче. 
Досить йому сорому та ганьби і пізнання немочі своєї, що чари 
його нічого не можуть». Через такий свій сором Симон цілий рік 
не з’являвся у Римі. Згодом лютий правитель Нерон (який після 
Клавдія настав) розшукав цього мага, вельми полюбив його і 
зробив собі другом. Та на кінець Божою силою Петро остаточно 
переміг цього звідника людських душ.

Після того Нерон ув’язнив Петра і 
Павла. За декілька місяців, 29 черв-
ня 67 року, Петро був розіп’ятий. 
Біля 9-ої години ранку відчинили-
ся двері Мамертинської в’язниці і 
вийшли в’язні, які стали в ряди за 
двома апостолами, готові відправи-
тися в останню путь. Першим виї-
хав сотник на коні, а за ним інші 
комонні, які тягли за собою засудже-
них на смерть. Поміж першими був 
ап. Петро, а за ним ішли Іродіон та 
Олімп. За деякий час похід розділив-
ся надвоє. Перший, разом з Петром, 
пішов до ватиканських садів, а дру-
гий, в якому вели Павла та інших 
християн, відправився до Остійсько-
го шляху. Християни, які зібралися 

біля в’язниці, також розділились на дві групи і швидким кроком 
супроводжували походи в’язнів. Зі св. Петром ішов Климент, 
його учень і перший наступник. Натовп, який супроводжував 
ап. Павла, очолював євангелист Лука. Петро з покори не хотів 
умирати так, як Господь Ісус, тому попросив, щоб його розіп’яли 
головою донизу. Після кількагодинного терпіння на хресті Він 
віддав свого духа Господу. Святий Климент зняв його з хреста — 
подібно, як колись Йосиф Ариматейський нашого Господа Ісуса 
Христа, а опісля, разом з декількома християнами, поховав його 
у ватиканських садах. Діяння ап. Петра записані в чотирьох 
Євангеліях та у книзі Діянь святих апостолів.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО

Святий апостол Павло перед своїм наверненням називався 
Савло. Був євреєм з роду Веніяминового, народжений у Тарсі Кі-
лікійському від батьків чесних, які спочатку жили в Римі, а потім 
в Тарс Кілікійський переселилися з почесним титулом римського 
громадянства, через що пізніше й Павло римлянином назвався. 
І віддали його батьки до Єрусалиму навчатися книг і всього 
Мойсеєвого закону. І був він учнем славного в Єрусалимі учителя 
Гамалаїла. Мав же в науці друга і співучня Варнаву, який пізні-
ше апостолом Христовим став. І навчився добре батьківського 
закону, і ревнителем був його понад міру, і до фарисеїв приєд-
нався. У той час у Єрусалимі та в навколишніх містах і краях 
святі апостоли поширювали благовістя Христове, і бувало в них 
багато суперечок із фарисеями, садукеями та з усіма книжника-
ми й законовчителями юдейськими. І терпіли від них ненависть 
і гоніння проповідники Христові. Ненавидів тому й Савло святих 
апостолів і проповідей їхніх про Христа навіть слухати не хотів. 
І коли каменували святого первомученика Стефана, не лише не 
жалів пролитої невинно крові, а й погоджувався з убивством і 
стеріг одяг юдеїв, що каменували його. Прийнявши ж владу від 
архиєреїв і старших, кривдив вельми Церкву Христову: у доми 
вірних вдирався, витягав чоловіків й жінок і віддавав до темни-
ці. Не досить йому було в Єрусалимі гонити вірних, але і в Дамаск 
з архиєреєвим писанням пішов, дихаючи погрозою і вбивством 
на учнів Господніх, хотівши й там, якщо знайде чоловіків і жінок, 
які в Христа вірять, взяти і, зв’язаних, привести до Єрусалиму.

Коли зближався він до Дамаску, осяяло його світло з неба — 
впав на землю і почув голос, що говорив йому: «Савле, Савле, 
чому Мене переслідуєш?». Той же у страху мовив: «Хто Ти, Го-
споди?». Відповів йому Господь: «Я — Ісус, якого ти переслідуєш. 
Встань, іди до міста і там тобі скажуть, що маєш робити». 
Налякані були воїни, що із Савлом ішли, і стояли онімілі: голос, 
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що до Савла промовляв, чули, а нікого не бачили. І встав Савло 
із землі, та розплющеними очима своїми нікого побачити не міг. 
І, ведений за руку, у Дамаск прийшов. Там три дні був невидю-
щим, не їв і не пив. Був же в Дамаску учень Ананія. До нього 
Господь у видінні сказав: «Ананіє!». Той озвався: «Тут я, Господи». 
Тоді Господь до нього: «Йди на вулицю, що зветься Простою, і 
шукай у домі Юди Савла, на ім’я Тарсянин: он він молиться». 
Ананія ж відповів: «Господи, чув я від багатьох про того чолові-
ка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі. Та й тут 
він має владу від архиєреїв в’язати всіх, що прикликають Твоє 
Ім’я». Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для Мене вибране 
знаряддя, щоб занести Моє Ім’я серед поган, царів і синів Ізраїля. 
Я покажу йому, скільки він має витерпіти за Моє Ім’я». Святий 
Ананія пішов, вступив до того дому, поклав на Савла руки і ска-
зав: «Савле, брате! Мене послав Господь Ісус, Який з’явився тобі 
в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим 
Духом». І вмить наче луска з очей у нього спала і він, прозрівши, 
охрестився. Тоді прийняв їжу та скріп на силах. 

Тоді Павло декілька днів перебував з дамаськими учнями і 
зразу почав проповідувати у синагогах Ісуса, що Він є Сином Бо-
жим, і дивувалися всі, що чули, й казали: «Чи не той це, який го-
нив у Єрусалимі тих, що призивали Ім’я Ісуса? І сюди він прийшов 
зв’язати таких і вести до архиєрея». Він же все більше міцнів і 
бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, сперечаючись з ними про 
Христа Господа. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його 
вбити, але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували 
вони при воротях, щоби його схопити, та учні взяли його вночі і 
в коші через стіну градську спустили. Тоді він, ні з ким не радив-
шись і не йшовши в Єрусалим до тих, що були апостолами перед 
ним, відійшов до Аравії і потім знову повернувсь до Дамаску.

Через три роки він пішов до Єрусалиму, бажаючи пристати до 
учнів, та всі його боялися, не вірячи, що він учень. Тоді Варнава 
взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив 
Господа, і що говорив до Нього, і як він відважно проповідував 
Ім’я Ісуса. Тоді Савло міг в Єрусалимі долучитися до апостоль-
ської праці, всюди відважно проповідуючи в Христовому Імені. 
Через його навернення святі апостоли сповнилися радості і сла-
вили Христа Господа. Павло проповідував також грекомовним 
євреям і змагався з ними, через те вони хотіли його вбити.

Якось, молячись в Єрусалимському храмі, він був у піднесенні, 
і бачив Господа, Який казав йому: «Вийди швидко з Єрусалиму, 
бо не приймуть тут свідчення твого про Мене». Він же сказав 
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до Господа: «Самі юдеї знають, що я був той, хто садив до тем-
ниці і бив на площах тих, що вірили в Тебе, і коли проливалася 
кров Стефана, свідка Твого, я був там і погоджувався з цим 
убивством, стерігши ризи убивць». Але Господь сказав йому: «Іди, 
Я пошлю тебе далеко до поган». Павло послухав, а коли брати 
довідались про те, провели його до Кесарії і відіслали до Тарсу.

Учні, які були розсипались після смерті Стефана, досягли аж 
до Фінікії, Кіпру та Антіохії. Як прийшли до Антіохії, почали 
благовістувати Господа Ісуса і поганам. Рука Господня була з 
ними, й велике число було тих, які увірували і навернулись до 
Господа. Чутка про це дійшла до вух Церкви, що в Єрусалимі, і 
вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив 
ласку Божу, зрадів і усіх підбадьорив. Тоді відразу вирушив у 
Тарс шукати Павла і, знайшовши його, привів до Антіохії. Вони 
цілий рік працювали у тамтешній Церкві і силу людей навчали. 
В Антіохії учнів вперше названо християнами.

Коли минув рік, Варнава та Павло пішли до Єрусалиму й спо-
вістили апостолам, як сильно в Антіохії діяла благодать Божа. 
Тоді вернулися назад до Антіохії, а звідти Божий Дух послав їх 
на місію. Пройшовши Кіпр, відправились до Пергії, а звідти до 
Антіохії Пісідійської, Іконії, Лістри та Дервії. Господь чинив через 
них чудеса і навертав багатьох поган. Тією ж дорогою вернулися 
знову до Антіохії.

Через якийсь час між юдеями, що повірили, й віруючими 
греками в Антіохії зчинилася суперечка про обрізання. Деякі 
юдеї казали, що неможливо спастися без обрізання, а поганам 
важко було його прийняти. Через те треба було Павлові з Варна-
вою іти в Єрусалим до апостолів і старших, аби спитати їх про 
обрізання і сповістити, що всюди, де була проповідь Євангелії, 
Бог і поганам відкрив двері віри. Святі апостоли і старші в Єру-
салимі дуже втішилися через навернення поган. Тоді всі разом, 
на першому церковному Соборі, ведені Святим Духом, вирішили, 
що старозавітнє обрізання не потрібне новій благодаті, а вірним 
заповідали відвертатися від нечистот ідольських, від розпусти, 
від задушеного та від крові. І послали з цим рішенням до Антіохії 
Павла та Варнаву, а супроводжували їх Юда і Сила. Апостоли, 
досягнувши Антіохії, потішили тією новиною братів, перебули 
там досить часу і знову до поган, розділившись, пішли.

Павло зі Силою проходив тими містами, де перед тим звіщав 
Євангелію, а потім йшов до Филип і Солуня. Якийсь час пробув 
у Атенах, а звідти пішов до Коринту і перебував там в одного 
юдея на ім’я Акила. Прийшов же до нього і Сила з Тимотеєм з 
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Македонії, і разом навчалися Божого слова. Акила був родом 
з Понту і недавно зі своєю дружиною Прискилою прибув до 
Коринта з Італії. Мали ж вони ремесло робити намети. Павло 
працював разом з ними, з труду рук своїх їжу добуваючи собі й 
тим, що з ним, як же і до солунян говорить: «Самі бо знаєте, як 
вдень і вночі ми тяжко працювали, щоб не утруднювати нікого 
з вас». І знову: «Потребі моїй і тим, що зі мною, послужили ці 
мої руки». Павло сперечався ж з юдеями на зібраннях щосуботи, 
свідчивши, що Ісус — Христос, істинний Месія. Коли ж вони 
йому противились і хулили, струсив порох, що прилип до його 
взуття, кажучи до них: «Кров ваша на голову вашу, чистий я. 
Віднині я до поган іду». Тоді відійшов з синагоги і навчав у домі 
Тита Юста, поганина, що увірував у Христа. Однієї ночі явився 
йому Господь у видінні, кажучи: «Не бійся, але проповідуй слово, 
не мовчи, тому що багато в граді цьому людей, які повірили в 
Мене. Я ж з тобою, і ніхто не зможе скривдити тебе». І пробув 
Павло у Коринті півтора року, навчаючи їх слова Божого. І бага-
то коринтян, що слухали Павла, повірили і охрестилися. Також 
і Крисп, начальник синагоги, зі всім домом своїм, повіривши, 
охрестився. Деякі ж із супротивних юдеїв напали на Павла і 
привели його на судище до проконсула Галліона (який був братом 
філософа Сенеки), але той не хотів судити Павла і сказав: «Якщо 
б якесь погане діло вчинив, то судив би його. Суперечці ж вашій у 
словах і законі вашому суддею бути не хочу». І вигнав їх із суду. 
Після того Павло ще досить днів пробув у Коринті і, з братами 
попрощавшись, відплив з Акилою та Прискилою до Сирії.

Тоді прибули до Ефесу. Звідти обійшов багато міст, відвідав 
Єрусалим і, повертаючись через Антіохію, Галатію та Фригію, 
прийшов знов до Ефесу. Там два роки пробув, звіщаючи Єван-
геліє, так що всі мешканці провінції Азії, євреї та погани, могли 
чути слово Боже. І чинив Господь через Павла великі чуда. Коли 
хворим приносили хустинку чи фартух, яких він торкався, злі 
духи покидали їх. Те бачили деякі з юдейських мандрівних за-
клиначів і насмілилися й собі Ім’я Господа Ісуса над біснуватими 
прикликати, кажучи: «Заклинаємо тебе Ісусом, якого ж Павло 
проповідує». Відповів же злий дух: «Ісуса знаю, і Павла знаю, ви 
ж ким будете?». І накинувся на них чоловік, в якому був злий 
дух, побив їх і поранив, що ледве нагі втекли з того дому. До-
відалися про те у всьому Ефесі юдеї та елліни, і напав страх на 
всіх, і величали Ім’я Господа Ісуса. Багато приходило з тих, що 
увірували, і перед усіма каялися за те, що вдавалися до закли-
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нань. Тоді ті, що волхвували у граді, зібрали свої книги (ціною 
5 000 срібняків) і спалили їх перед усіма — так сильно слово 
Господнє росло й міцніло.

Коли ж перебув Павло у Ефесі три роки, піднялося збентежен-
ня від робітників храму Артеміди. Тому Павло скликав учнів і, 
утішивши їх, розлучився з ними й пішов до Македонії, а звідти 
до Троади, де пробув сім днів. Коли зібралися учні в день не-
дільний переломити хліб, довго з ними бесідував, бо хотів зранку 
вийти звідти, і затягнув слово до півночі. Багато у тій горішній 
світлиці свічок горіло. Хлопець же один, на ім’я Євтих, сів у 
вікні та, обважнівши сном глибоким, упав з третього поверху і 
помер. Тоді Павло зійшов, склонився над ним, обійняв і сказав: 
«Заспокойтесь, бо душа його в ньому». І знову зайшов до світлиці, 
ламав хліб і їв. Так говорив з ними аж до ранку, а тоді відійшов. 
А хлопця привели живого й утішилися чимало.

І, прийшовши до Мілету, послав до Ефесу, щоб прикликати до 
себе старших Церкви. Сам не хотів туди йти, щоб не затримати-
ся, бо поспішав до Єрусалиму. Коли прийшли до нього старші з 
Ефесу, сказав їм: «Зважайте на самих себе і на все стадо, над 
яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб ви добре пасли 
Церкву Господа і Бога, яку Він здобув Своєю Кров’ю. Бо по моїм 
відході ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть ста-
да. Чувайте тому і пам’ятайте, як я три роки вдень і вночі зі 
сльозами наставляв вас на розум. Нині передаю вас Богу і слову 
Його благодаті, яке має силу вас перемінити і дати вам частку 
між всіма освяченими». І сказав їм свій намір: «Я, зв’язаний Ду-
хом, іду до Єрусалиму, що має там статися, не відаю. Говорить 
же мені Дух Святий, що пута і скорботи чекають мене в Єру-
салимі. Але нема мені через те жодної журби, ані не маю душу 
свою цінною для себе, хіба хочу з радістю закінчити свій шлях і 
службу, яку прийняв від Бога: звіщати Євангелію Божої благода-
ті». Тоді сказав до них: «Нині я знаю, що більше не побачите лиця 
мого всі ви». Сказавши це, клякнув з ними і помолився. Тоді плач 
був великий всім, і кинулися на шию Павлові та цілували його. 
Сумували ж найбільше через те, що більше не побачать його. І 
відпровадили святого апостола до корабля. Він же, як настав час 
від’їзду, розлучився з ними. І обійшов багато градів і країв, що 
при морях і на островах, і всюди вірних відвідав і утвердив у вірі.

Коли ж прибув Павло до Єрусалиму, євреї повстали проти 
нього, викликали бунт і схопили. Він же свідчив і боронився 
перед юдейською радою, правителем в Єрусалимі та намісни-
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ком Феліксом. Тоді Павла були змушені відвести до Кесарії, бо 
юдеї в Єрусалимі постійно бажали його вбити. Апостол свідчив 
перед Феліксом, його наступником Фестом і царем Агриппою. 
Сперечаючись з юдеями, покликався на кесаря. Тоді відвезли 
його до Риму, де два роки воїн сторожив його в найнятім домі, 
звідки він міг вільно звіщати Євенгеліє Христове. Його ревність 
за Господа Ісуса в путах не зменшувалась, а навпаки — той час 
він використовував для написання послань до окремих церков.

Через два роки його відпустили і він вирушив у місійну по-
дорож до Іспанії, а звідти пройшов східними землями Римської 
держави. З моменту свого навернення Павло звершував свій 
життєвий біг з поглядом, зверненим на Ісуса, борючись за Боже 
Царство, як про те сам написав у другому листі до Коринтян: 
«…куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами 
надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв 
п’ять раз по сорок ударів без одного, тричі киями мене бито, 
раз каменовано, тричі корабель зі мною розбивався, день і ніч 
перебував я у безодні. У подорожах часто, у річкових небезпеках, 
у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небез-
пеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, 
у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у 
праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, ча-
сто в постах, у голоді і наготі! Крім всього цього, моя щоденна 
настирлива думка — журба про всі церкви» (2 Кор. 11, 23–28).

Коли ж повернувся до Риму, за наказом Нерона, був ра-
зом з Петром схоплений і посаджений в Мамертинську в’яз-
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ницю .  Пам ’ятного 
дня, 29 червня 67 ро-
ку, він разом з верхов-
ним апостолом закін-
чив свій біг віри муче-
ницькою смертю. Че-
рез те, що мав римське 
громадянство, не був 
розіп’ятий, як Петро. 
Йому стяли голову. На 
ньому звершилось те, 
що сам написав про 
себе вірному духовному 
сину Тимотею: «Я боровся доброю борнею, біг скінчив, віру збе-
ріг. Сьогодні для мене приготовлений вінець справедливості».

Своїм життям Павло свідчив, що Господь Ісус був для нього 
усім: «А те, що було мені зиском, задля Христа я вважав за 
втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все заради най-
вищого пізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради Якого 
я все втратив і все вважаю за сміття, лиш би Христа 
придбати і опинитися в Ньому не з праведністю моєю, 
що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з правед-
ністю, що від Бога, від віри, щоб пізнати Його й силу Його 
воскресіння і участь в Його муках, уподібнюючись Йому 
в смерті, аби якось осягнути воскресіння з мертвих. Не 
те, щоб я осягнув уже мету чи був уже досконалим, але 
змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус 
і здобув мене» (Флп. 3, 7–12).
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Дев’ять мучеників з Кизику – ст. 191
Корейські мученики – ст. 139
Угандські мученики – ст. 551
Агав, прор. – ст. 56
Агапія, муч. – ст. 113
Агатопод, муч. – ст. 38
Агрипина, муч. – ст. 542
Акакій Мелитинський, єп. – ст. 120
Акакій, муч. – ст. 244
Акилина-діва, муч. – ст. 480
Альберт Єрусалимський, патр. – ст. 57
Амос, прор. – ст. 491
Амфіян, муч. – ст. 85
Анастасій Антіохійський, патр. – ст. 137
Анастасій Синайський, преп. – ст. 135
Андрій Критський, архиєп. – ст. 359
Андронік, ап., муч. – ст. 309
Анікет, Папа Рим. – ст. 565
Антипа, єп. Пергамський, свящмуч. – ст. 75
Антоніна, муч. – ст. 465
Анувій, преп. – ст. 431
Апулей, муч. – ст. 573
Аристарх, уч. ап. Павла – ст. 99
Аристоклій, свящмуч. – ст. 440
Арсеній Великий, преп. – ст. 248
Артемон, муч. – ст. 87
Архелая, муч. – ст. 438
Аскалон, муч. – ст. 334
Атанасій Афонський, преп. – ст. 389
Атанасія, преп. – ст. 81
Баландіна, муч. – ст. 543
Бенно, єп. Мейсена – ст. 181
Бернард Клервоський, преп. – ст. 567
Боніфатій Майнцький, свящмуч. – ст. 561
Борис, муч. – ст. 213
Вадим, преподобномуч. – ст. 64
Валентин, муч. – ст. 117
Варвар, колишній розбійник – ст. 241
Варвар-воїн, муч. – ст. 239
Варнава, ап. – ст. 467
Василиск, муч. – ст. 343
Василій Амасійський, свящмуч. – ст. 174
Василій, батько св. Вас. Вел. – ст. 389
Василій, єп. Парійський – ст. 81
Васіян Лавдійський, єп. – ст. 460
Віктор, муч. – ст. 91
Вінсент Ферер, преп. – ст. 66
Віссаріон, преп. – ст. 435
Віт, муч. – ст. 492
Войтех (Адальберт), свящмуч. – ст. 164

Гавриїл Поссенті, преп. – ст. 285
Генезій, муч. – ст. 131
Георгій Безмовник, преп. – ст. 37
Гликерія-діва, муч. – ст. 278
Гліб, муч. – ст. 213
Дада, муч. – ст. 187
Джемма, блаж. – ст. 76
Доміцилла, муч. – ст. 305
Донат Еврійський, єп. – ст. 200
Доротей Мирський, свящмуч. – ст. 433
Дула, муч. – ст. 532
Дула, преп. – ст. 502
Еберхард, архиєп. Зальцбурзький – ст. 545
Егідій Асизький, преп. – ст. 190
Едесій, муч. – ст. 85
Еліконіда, муч. – ст. 371
Емелія, мати св. Вас. Вел. – ст. 389
Емма, блаж. – ст. 535
Епіфаній Саламінський, архиєп. – ст. 271
Євпсихій, муч. – ст. 62
Євсевій єп. Самосатський – ст. 537
Євтихій Константиноп, патр. – ст. 44
Євфросинія Полоцька, преп. – ст. 349
Єлизавета Угорська, блаж. – ст. 570
Єлисей, прор. – ст. 485
Єремія, прор. – ст. 207
Єрмій Команський, муч. – ст. 397
Єфрем Антіохійський, патр. – ст. 446
Зеферин, Папа Рим. – ст. 128
Зіта, блаж. – ст. 25
Зосима Кілікійський, преп. – ст. 425
Зосима Фінікійський, преп. – ст. 451
Зосима-воїн, муч. – ст. 449
Іван Епірот, муч. – ст. 125
Іван Старопечерник, преп. – ст. 130
Іван Хреститель, Різдво – ст. 548
Іван, преп., уч. Григор. Декапол. – ст. 124
Ігор Чернігівський, преп. – ст. 545
Ізмаїл, муч. – ст. 508
Іларіон Новий, преп. – ст. 436
Іпатій, муч. – ст. 513
Ірина, великомуч. – ст. 230
Ірина, муч. – ст. 113
Іродіон, ап., муч. – ст. 56
Ісая, прор. – ст. 253
Ісидор Севільський, єп. – ст. 132
Ісидор, муч. – ст. 283
Йов, праведник – ст. 236
Йосиф Піснеписець, преп. – ст. 31
Казимир, королевич Польщі – ст. 183
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Каліопій, муч. – ст. 51
Карл Лванга, муч. – ст. 551
Карпо, ап. – ст. 364
Квінтиліян, муч. – ст. 187
Квірін Сесійський, свящмуч. – ст. 411
Керкира-діва, муч. – ст. 185
Кирило Білозерський, преп. – ст. 453
Клотільда Бургундська, блаж. – ст. 421
Конкордій, муч. – ст. 424
Константин Великий, рівноапост. – ст. 337
Крискентія, муч. – ст. 492
Левкій, єп. Врунтисіопольський – ст. 525
Лео Дюпон, блаж. – ст. 563
Леонтій, муч. – ст. 513
Ліберат, муч. – ст. 30
Лідвіна, блаж. – ст. 122
Лукиліан, муч. – ст. 416
Лукіан, свящмуч. – ст. 418
Людовік де Монтфорт, преп. – ст. 376
Лютгарда, преп. – ст. 550
Мавра, муч. – ст. 259
Максим, муч. – ст. 187
Мануїл, муч. – ст. 508
Марин, муч. – ст. 263
Марія Єгипетська, преп. – ст. 14
Маркел, муч. – ст. 573
Маркел, Папа Рим. – ст. 441
Марко, євангелист – ст. 168
Марта, мати Симеона Стовпника – ст. 361
Мартин Ісповідник, Папа Рим. – ст. 92
Марцелін, Папа Рим. – ст. 506
Мехтильда, преп. – ст. 48
Микита Ісповідник, єп. Халкедон. – ст. 376
Микита Ісповідник, преп. – ст. 26
Митрофан, патр.Констант. – ст. 428
Модест, муч. – ст. 492
Мокій, свящмуч. – ст. 327
Моніка, блаж., мати св. Авг. – ст. 193
Никифор Ісповідник, патр. – ст. 412
Олександр Римський, муч. – ст. 309
Олександр, муч. – ст. 465
Олена, цариця, рівноапост. – ст. 337
Онуфрій Великий, преп. – ст. 474
Павло, ап. – ст. 581
Паїсій Великий, преп. – ст. 518
Пасикрат, муч. – ст. 117
Патрикій Пруський, свящмуч. – ст. 325
Пахомій Великий, преп. – ст. 290
Пелагія з Тарсу, муч. – ст. 225
Петро Афонський, преп. – ст. 477
Петро, ап. – ст. 575
Петро, муч. – ст. 315
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