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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ-7

СУТЬ СВЯТОСТІ — СМИРЕННОМУДРІЄ1

Щирий християнин, особливо після того, як переживе навер-
нення, наполегливо шукає, які наступні кроки слід робити на 
шляху за Ісусом. Однак часто потрапить в різні пастки, однією 
з яких є і переконання, що тепер Бог мусить йому у всьому 
служити, тобто що Він зобов’язаний у всьому його т. зв. благо-
словляти. Таке мислення відділяє людину від суті християнства, 
якою є заклик Ісуса: «Зречись себе, візьми свій щоденний хрест 
і йди за Мною». Але суть святості не полягає в односторонньому 
аскетизмі, який стає самоціллю і може бути джерелом духовної 
гордості. І індійські йоги та факіри дотримуються надзвичайно 
суворих постів, але не для того, щоб очистити себе від впливу 
первородного гріха та духа, що стоїть за ним. Навпаки, вони ро-
блять це для того, щоб звільнити психічні сили, які перебувають 
під контролем первородного гріха, т. зв. «старої людини». Їхня 
мета — стати знаряддям демонічних сил. Ці сили не допоможуть 
їм стати на шлях спасіння і пізнання нашого Господа, Ісуса 
Христа, але спонукатимуть твердо виступити проти Спасителя, 
завдавши собі дочасної і вічної шкоди.

Святість не полягає навіть в надзвичайних жертвах, як каже 
апостол: «Якби я роздав бідним усе, що маю, і якби віддав моє тіло 
на спалення, але не мав любові (Ісуса), то я не мав би жодної ко-
ристі» (1 Кор. 13, 3). Людина переживе навернення, потім пере-
живе і досвід П’ятидесятниці, прийме повноту Святого Духа, але 
всього цього недостатньо. Тоді кожну навернену людину чекає 
важкий шлях суворої боротьби за своє спасіння і спасіння тих, 
яким маємо свідчити про Ісуса. Настає шлях духовного очищення 
і вкорінення у правді та любові, тобто в Христі. Святість полягає 
у прийнятті добрих і болючих речей та подій, подібно, як чинив 
старозавітній Йов. Він за все дякував. Щоб могти це робити з 
внутрішнього переконання і з глибини душі, людині потрібно 
мати світло пізнання, а також силу, яку черпає з особистого 
з’єднання з Ісусом. Тому і молитва має бути зосереджена на 
єдність з Христом, а своє терпіння і безсилля маємо з’єднувати 
з безсиллям Ісуса на хресті. Але спершу ми повинні очистити 

1 З церковнослов’янської «смиреномyдріе» означає покірне мислення 
(див. Кол. 3, 12).
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свою душу через покаяння за свої минулі гріхи, і навіть якщо 
вони вже були нам прощені. Коли хтось скривдить нас, обмане, 
обкраде, і ми безсильні, тоді потрібно внутрішньо усвідомити 
своє минуле і використати теперішній біль. Це означає, що в цей 
момент я не піддамся смутку чи гіркості щодо тих, які завдали 
мені болю чи принизили, але прийму цю ситуацію як великий 
дар, як допуст Божий, навіть якщо за цим була зла людина, 
яка скривдила мене. Своїм духовним поглядом дивлюся на це 
з перспективи вічності як на можливість перенести чистилище 
вже тут, на землі, за гріхи, які мені вже були прощені. Але слід 
розрізняти прощення гріхів і надолуження за гріхи.

Звичайно, якщо маємо великий біль над гріхами, то надолу-
ження полягає в тому, що даємо цей біль Богу. Один злочинець 
щиро і розкаяно посповідався. Тоді як покуту, тобто надолужен-
ня, отримав 7 років посту на хлібі та воді. Він розплакався, тому 
священник сказав йому покутувати лише рік. Він плакав ще біль-
ше. Тоді священник сказав йому покутувати лише 40 днів на хлібі 
та воді. Він не переставав плакати. На кінець священник запитав 
його, чому плаче. Він сказав: «Що таке 7 років посту на хлібі та 
воді? Адже я за свої гріхи заслуговую на вічне пекло». Священник 
сказав: «Тоді як надолуження помолися 5 разів “Отче наш” до п’я-
ти ран Христових». Священник пішов, а повернувшись, побачив, 
що каянник лежав у храмі під хрестом мертвий. Тієї ночі священ-
нику приснився сон, у якому йому було об’явлено, що через вели-
ке каяття і любов до Бога цей злочинець, як і розбійник на хресті, 
ще того ж дня був перенесений ангелами прямо до Божої слави.

Суть т. зв. смиренномудрія полягає 
в глибокій покорі, в усвідомленні того, 
яким великим злом є образа святого 
Бога, чим є невдячність Йому за Його бла-
га, які Він нам дає, і чим, власне, є гріх.

Один монах-старець пояснював 
смиренномудріє так: Коли я усвідом-
люю свій борг перед Богом і перебуваю 
в правдивій покорі, тобто у світлі, то в 
своїх думках не осуджую ближнього, 
навіть якщо він чинить зло. Я співчу-
ваю йому, знаючи, що він був обма-
нений «старою людиною» або духом 
брехні, і цим шкодить собі і ображає 
Бога. Коли така людина несправедливо 
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скривдить мене, я з вдячністю прийму це і прошу Бога, щоб про-
стив їй, а водночас усвідомлюю свої минулі гріхи і прошу, щоб 
і мені Бог простив. Таким чином я реалізую прохання з «Отче 
наш»: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим». Тоді я переживаю глибокий внутрішній спокій, хоча й 
надалі мене принижують і висміюють, але я приймаю внутрішній 
біль з радістю, що можу щось пожертвувати Богові як надолу-
ження за своє минуле, за свою літеплість, за витрачений час, 
за різні свавілля та інші гріхи. Тоді реалізую і Христове слово з 
Євангелія: «Вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, 
як вийняти з ока брата твого скалку» (Мт. 7, 5). А також слово: 
«Коли брат твій має щось проти тебе, ти спершу піди та поми-
рись з братом своїм» (Мт. 5, 23–24). Тут не сказано, хто винний, 
а хто невинний. Перший крок переважно має зробити невинна 
сторона, а коли його зробить, отримає благодать і світло, так що 
усвідомить і свої власні провини щодо брата, які проявилися, 
наприклад, в тому, що думками його засуджувала чи, навіть, 
словесно обмовляла тощо.

Багато християн скаржаться, що переживають душевну кри-
зу, що є наче в пустелі. Спочатку мали побожні відчуття, їм добре 
молилося, а тепер — лише сухість, і навіть відпір до молитви. 
Відчувають себе повними атеїстами.

Що робити? Молитися витривало. Оплакувати свої гріхи (на-
віть якщо не течуть фізичні сльози) і бачити їх з погляду вічності, 
смерті та Божого суду. Ходити у вірі, навіть коли почуття, зда-
валося б, зникли, розум наче затьмарився, воля ніби повністю 
паралізована. Так, це своєрідна ніч, ніч на шляху очищення 
душі, і в ній треба залишатися вірним своєму особистому від-
ношенню до Ісуса. Усвідомити, хто є Він, що для мене витерпів 
і чому. Він — Син Божий, Він витерпів за мене найбільші муки, 
щоб здобути мені найбільше щастя — вічне життя. А я? Як можу 
бути до Нього байдужим? Як можу бути байдужим до такої Його 
великої любові до мене?

Усвідомлюючи це, можна робити або покаянні поклони, або 
приймати упокорення при тому, коли свідчимо ближнім про 
Господа Ісуса, або жертвувати певну частину ночі для нічних 
чувань і молитов — просто витривати на шляху за Ісусом, давати 
Йому свої, навіть малі, проблеми, говорити з Ним як з Тим, Хто 
тут присутній, Хто знає мене і любить. А Ісус каже: «Я з вами по 
всі дні вашого життя», а що більше: «Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою 
Кров, той перебуває в Мені, а Я в ньому».
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПОТИТ

За правління імпера-
тора Антоніна Пія (138–
161), коли повсюди на 
християн налягло гонін-
ня, був у Сардинії1 муж 
один, що ідолопоклон-
ницького нечестя три-
мався, на ім’я Гилас. У 
нього був єдиний син, 
13-літній юнак на ім’я 
Потит. Уміючи читати 
книги, дістав христи-
янське Святе Писання, 
прочитав його і сповнився духовної премудрості та розуму. I 
таємно від батька пішов до християн, прийняв святе хрещення 
і відвернувся від мерзотних ідольських жертв. Довідавшись про 
це, розгнівався батько, замкнув його в окремій кімнаті і звелів 
домашнім, щоб ніхто не смів подавати хлопцеві хліб чи воду. I 
казав йому: «Побачимо, чи твій Бог, якого шануєш, подасть тобі 
їжу і пиття». Святий же отрок Потит, схиливши коліна, молився 
Богові, кажучи: «Взиваю до Тебе всім серцем за батька мого. Дай 
йому пізнати істину Твою і розуміння віри, відкрий йому розум, 
щоб він пізнав Тебе, Творця свого, і Тобі одному служив».

Небагато ж часу минуло, коли раптом з’явився перед ним 
ангел темряви у вдаваному сяйві світла і сказав до нього: «Ось 
я прийшов до тебе, о незлостивий юначе, щоб не знемагав ти 
душею і тілом від голоду та спраги, але щоб послухав батька 
і наситився з ним бенкетом. Я — Христос, змилосердився над 

1 Сардинія — острів у Середземному морі, входить до складу Італії.
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тобою, бачачи твої сльози, і прийшов відвідати тебе». Святий же 
юнак Потит відповів: «Відійди від мене, сатано, вороже правди, 
не звабиш раба Божого, ти не Христос, але антихрист. Якщо 
ти Христос, то схили коліна на молитву зі мною». Це мовивши, 
святий почав молитися, кажучи: «Господи, Ісусе Христе, віджени 
цього нечистого ворога від мене і скинь його в безодню, на яку він 
зі слугами своїми засуджений». Диявол же, що перед тим при-
йшов в ангельській подобі, перемінився і став, наче велетень, 
зростом десь до 15 ліктів. Тоді перетворився у великого вола і 
заревів голосно: «Піду ввійду в єдину доньку царя Антоніна і в 
ній покажу силу свою. Намовлю царя і проти тебе, о Потите, 
і великими муками він тебе закатує». Святий же відповів: «О 
вороже, у які б я не увійшов муки, всюди переможу — не я, але 
Господь мій, Ісус Христос». I втік диявол, викрикуючи: «Горе мені, 
бо юнак мене переміг!».

Після того батько Потита Гилас вивів його з домашнього ув’яз-
нення і змушував до ідолопоклонства. Коли хлопець не хотів, 
сказав йому: «Ти-бо покладаєшся на Бога свого, а чи готовий ти 
за Ім’я Його все витерпіти?». Відповів святий: «Вірю Творцеві мо-
єму, Отцеві, Сину і Святому Духові, єдиному у Тройці Богові, що 
укріпить мене не лише витерпіти всі муки мужньо, а й померти 
за Нього безстрашно. Тих, що вірять у Нього і служать Йому 
правдиво, Він прославляє в Царстві Своєму на небі, але й на землі 
славними імена їхні робить, збагачуючи їх чудесною благодат-
тю, щоб вони робили знамення та чуда. Говорить-бо: “Тим, що 
повірили, будуть знамення такі: Ім’ям Моїм бісів виганятимуть, 
мовами говоритимуть новими, гадюк руками братимуть, і хоч 
би що смертельне випили, не пошкодить їм. На недужих руки 
покладуть — і здоровими ті стануть”». Коли юнак це говорив, 
дивувався батько його Гилас і мовив: «Нині я пізнав, що істин-
ний Бог християнський. Те, що промовляли твої уста, я ніколи 
раніше не чув». Згодом батько Потита Гилас охрестився. А його 
святий син відійшов зі Сардинії, своєї батьківщини, пізнавши, 
що Бог кличе його до апостольської праці.

Припливши в Італію, почав проповідувати там Христа. Звідти 
пішов у град, що називався Валерія. Там була одна жінка, на 
ім’я Киріякія, дружина сенатора Агатона, прокажена сильно, 
яку жодні лікарі не могли зцілити. Святий же Потит до дверей 
дому її прийшов і сів при них, як один з жебраків. Трапилося, 
що вийшов з того дому один євнух, і покликав його св. Потит, 
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просячи води напитися. Євнух же мовив йому: «Ти прийшов сюди 
води просити?». Відповів святий: «Не так води від дому цього, 
як же спасення душ прагну. Нехай буде благодать Господа мого, 
Ісуса Христа, на домі цьому». Здивувався ж євнух словам свято-
го, спитав його: «Звідки ти, хлопче, і як називаєшся?». Відповів 
Потит: «Із землі народжений, як і ти. Ім’я моє — Потит, раб 
же Владики мого, Ісуса Христа, Спасителя душ людських, які 
повірили в Нього, і Цілителя тілесних недуг. Він прокажених очи-
стив, розслаблених із ліжок підняв, сліпих просвітив і мертвих 
воскресив словом». Спитав євнух: «Якщо ти Його раб, чи можеш 
прокажених очищати?». Відповів святий: «Де буде віра, там 
буде зцілення. Владика-бо мій, Ісус Христос, за вірою подає кож-
ному, хто просить у Нього». Спитав євнух: «Чи можеш ти пані 
нашу зцілити від прокази?». Відповів святий: «Якщо повірить у 
Христа, Бога мого, стане здорова». Сказав євнух: «Коли зцілиш її, 
паном всіх маєтків її будеш». Відповів святий: «Я не хочу золота 
ані срібла, ані маєтків її, але шукаю, щоб душу її приєднати до 
Христа, Бога мого».

I зразу євнух сповістив те своїй господині, і привели до неї 
Потита. Коли ж входив до її спочивальні, мовив: «Мир Господа 
мого, Ісуса Христа, нехай буде дому цьому». I сказала до нього 
Киріякія: «Зціли мене, прошу тебе, якщо можеш зцілити». Від-
повів святий: «Віруй у Бога, якого я проповідую, прийми святе 
хрещення — і будеш здорова». Сказала жінка: «Навчи мене, 
як вірити». Святий же повчив її про Христа Бога, показуючи їй 
праведний шлях спасення. Тоді сказала жінка: «Вірю, що нема 
іншого Бога, лише Той, якого ти мені проповідуєш. I покладаю 
надію на Нього, що зцілить мене. Ти ж роби, що маєш робити». 
Святий же Потит схилив коліна до молитви та почав говорити 
зі сльозами: «Господи, Ісусе Христе, Царю ангелів, Спасите-
лю душ, Ти мовив учням Своїм: “Ім’ям Моїм прокажених 
очищайте, мертвих воскрешайте”. Почуй і мене, Влади-
ко, раба Твого, і зціли жінку цю, хай буде благодать Твоя 
на ній, щоб всі люди визнали, що Ти — Бог, і нема іншого, 
окрім Тебе».

Так помолившись, приготував усе для хрещення. I коли жін-
ка охрестилася, зразу очистилася від прокази своєї і вийшла з 
води здорова: мала тіло, як у малої дитини. Те бачивши, чоловік 
її Агатон і всі домашні повірили у Христа й охрестилися. Багато 
інших громадян міста, довідавшись про те, прийняло святу віру. 
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I благословили Бога, кажучи: «Воістину велике світло побачили 
ми через юнака цього, що вивів нас із пітьми ідольської». Святий 
же Потит сказав їм: «Ось побачили ви велич Божу, бережіть 
тому заповіді Його і спасенними будете навіки». I вийшов-
ши звідти, пішов на гору пустельну, що називалася Гаргано, і 
там зі звірами, як з вівцями, жив: Божим-бо велінням корилися 
йому звірі, збиралися й ходили за ним.

Тим часом увійшов біс у доньку царя Антоніна, на ім’я Аннія 
Галерія, і мучив її. I був цар у печалі великій, і молився за неї до 
марнотних богів своїх, обітниці складаючи й говорячи: «О боже 
Юпітере, боже Аполлоне, боже Асклепіє, зціліть доньку мою, і 
приведу вам у жертву волів із позолоченими рогами». Біс же уста-
ми дівчини викрикав, кажучи: «Якщо не прийде сюди Потит, 
що на горі Гаргано живе, я звідси не піду». Цар же послав зразу 
одного сановника свого, на ім’я Геласій, із 40 воїнами на ту гору 
шукати Потита. Ті ж пішли туди і, проходячи пустелю Гаргарій-
ську, знайшли раба Христового, що на горі сидів, а навколо нього 
багато звірів стояло. Те побачивши, воїни налякалися і хотіли 
втікати. Звірі-бо, обернувшись, вже хотіли кинутися на них, але 
святий заборонив звірам, кажучи: «Ідіть на місця свої, нікому 
шкоди не завдавайте». I пішли звірі. Святий же мовив до Геласія: 
«Нащо з такою кількістю воїнів прийшов до мене?». Геласій же 
спитав його: «Чи ти Потит?». Той відповів: «Я — грішний раб 
Господа мого, Ісуса Христа». Геласій сказав: «Цар Антонін тебе 
потребує, щоб ти прийшов до нього з нами». Запитав святий: 
«Яка потреба цареві нечестивому до християнського чоловіка?». 
I взяли воїни Потита святого, повели до Риму. Коли ж приве-
дено його перед царя, спитав цар: «Якого ти роду?». Відповів 
святий: «Я — християнин, від християнських батьків народже-
ний». Сказав Антонін: «Чи ти не знаєш наших царських наказів, 
що кожен, хто не поклоняється богам нашим, смертю нехай 
помре?». Відповів святий: «Я цього і бажаю, щоб померти за 
Христа, Бога мого». Сказав до нього цар: «Чутка про тебе до 
мене дійшла, що ти можеш зцілити доньку мою. I якщо це зро-
биш, багатьма тебе вшаную почестями й багатствами». Сказав 
до нього святий: «Боги твої чому її не зцілюють?». Запитав цар: 
«Чому так зарозуміло відповідаєш мені?». Потит мовив: «Якщо я 
зцілю доньку твою, чи повіриш у Бога, в якого я вірю?». Цар же 
обіцяв вірити. I сказав йому святий: «Знаю, як озлоблене серце 
твоє, і не увіруєш, але задля людей, що тут стоять, зроблю 
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те силою Бога мого, щоб побачили і увірували, і прославили Ім’я 
Ісуса Христа».

Тоді привели доньку цареву і перед ним поставили. I сказав 
устами її диявол до святого: «Що, Потите, не казав я тобі, що 
зроблю так, що, хоч і не хотітимеш, прийдеш до царя?». Святий 
же подув у лице дівчині та сказав до біса: «Господь мій, Ісус Хри-
стос, Син Бога живого, Йому ж всіляке творіння небесне і земне, і 
підземне скоряється, зв’язує тебе, нечистий духу, і наказує, щоб 
ти вийшов із цього творіння Його і щоб не мав більше влади увій-
ти в неї». Те мовивши, святий вдарив правицею дівчину в лице. I 
зразу всім стало видно змія страшного, що з уст її вийшов і щез. 
Ті, що стояли там і бачили, жаху сповнилися і казали: «Справді, 
великий Бог хлопця цього». I багато з них повірило у Христа.

Здивувався і цар, те бачивши, і мовив: «О, яке велике чаклу-
вання християнське!». Сказав йому святий: «Горе тобі, безумний 
царю, що, бачивши велич Божу, не віриш у Нього». Цар же мовив: 
«Дяку віддаю богам моїм, що зцілили доньку мою». Сказав святий: 
«Брешеш, царю, не боги твої, але Христос, Господь Бог мій, 
зцілив її». I сказав цар: «Покинь ті слова свої і принеси жертву 
богам моїм, і зроблю тебе великим у царських моїх палатах, і 
дам тобі золото, срібло та багатство». Відповів святий: «Не 
буде тобі добра, о царю, обіцяєш мені те, що я маю за гній 
земний. Маю-бо багатства нетлінні й невимовні на небі, 
що Христос, Господь мій, приготував усім, які люблять 
Його. Золото ж твоє і срібло, і всі твої багатства з’їсть 
вогонь». Сказав цар із гнівом: «Чи ти ще і з гордістю говориш 
супроти мене?!». Відповів святий: «Говорю, бо не боюся тебе. 
Господь мій, Ісус Христос, забере мене з рук твоїх». Ска-
зав цар: «Допікаєш і безчестиш мене, але терплю, шкодуючи 
молодості твоєї. I раджу тобі богам принести жертву, щоб 
зразу не почав я тебе мучити». Відповів святий: «Пожалій себе 
самого, бо велике пекло готується для тебе. I згинеш ти 
та царство твоє, і спалений будеш вогнем невгасимим 
разом з батьком твоїм, дияволом, навіки». Тоді сповнився 
люті цар і звелів св. Потита залізом бити жорстоко. Святий же, 
битий, говорив: «Дякую Тобі, Господи мій, бо сподобив Ти 
мене задля Імені Твого страждати».

Цар же сказав мученикові: «Чого хочеш, Потите? Чи померти, 
чи принести жертву богам, щоб живим і цілим бути?». Сказав 
святий: «Яким богам хочеш, щоб я жертву приніс?». Цар же звелів 
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перестати бити мученика, запитав: «Чи не знаєш великого бога 
Юпітера, Асклепія і Мінерву?». Святий же Потит усміхнувся й 
мовив: «Щоб всі бачили, якими є ті боги, зроблю, що велиш». Цар 
же з радістю повів його до храму ідольського. Та коли святий 
помолився до Всевишнього Бога, зразу впали ідоли й розбилися 
на малі частини. I сказав святий до царя: «Якщо вони справжні 
боги, то чому впали? I, впавши, чому не встають, ані не по-
можуть собі? Знай-бо, о царю, яка сила Бога мого». Сповнився 
цар сорому і гніву, звелів обкласти мученика важким залізом і 
вкинути до темниці.

Сидів святий у темниці й молився, аж явився йому Божий 
ангел, зміцнюючи і втішаючи його. I розтануло на ньому важке 
залізо, наче віск, і сповнилася темниця світлом, хоч була північ, 
і пахощі невимовні прилинули. Сторожа ж, відчувши пахощі, 
дивувалася, і питалися одні в одних, звідки вони виходять. I, 
заглянувши через віконце до темниці, побачили світло чудесне 
і святого, від заліза вільного, що радів, хвалив Бога й розмовляв 
з ангелом. I сповнилися страху й жаху.

Коли ж світало, пішли сповістили цареві. I зразу звелів цар 
приготувати місце зборів і проголошувачам кричати, щоб люди 
на видовище збиралися. Багато зібралося люду, прийшов цар і 
на звичному суді сів, звелів вивести мученика з темниці й по-
ставити перед судом своїм. Коли ж був приведений мученик на 
видовище, вчинив на собі хресне знамення і зі світлим лицем 
став перед царем. Антонін же, гнівом лютуючи і грізно на нього 
поглядаючи, запитав: «Де нині, Потите, здається тобі, стоїш?». 
Відповів святий: «Бачу себе, що стою на землі Бога мого». 
Сказав цар: «Нині погибель тобі буде. I який бог забере тебе з 
рук моїх?». Мовив святий: «Хай сповниться сорому лице твоє, 
о царю, бо більше розуміння має пес, аніж ти. Він-бо, з чиїх рук 
хліб бере, до того лащиться, ти ж, отримавши зцілення доньки 
своєї від Бога, ображаєш Його».

I зразу цар наказав повісити мученика на катівні й свічками 
обпалювати. Тоді кігтями залізними звелів обдирати тіло його. 
Святий же все те, наче в чужому тілі терпів і насміхався з царя, 
кажучи: «Де погрози твої, о царю? Хвалився ти, що здолаєш 
мене муками. Я ж, мучений, ніякого не відчуваю болю. Знай-бо і 
розумій, що ці муки не тілу моєму, але серцю твоєму біль при-
носять, бо перемагаю їх терпінням моїм і більше веселюся в них».

Цар же ще більше гнівався через осоромлення своє і звелів 
мученика, знявши з катівні, віддати на поїдання звірам. Коли 
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ж були випущені на нього звірі, прибігли, припали перед ним і 
лизали ноги йому. А святий взивав до царя: «Що нині скажеш, 
поганий кате? Хіба ще не бачиш сили Христа, Бога мого?». Цар 
же звелів відвести звірів, а до слуг, що мучили, мовив: «Розру-
байте його на частини і псам на поїдання розкидайте». I коли 
слуги взяли сокири й почали рубати святого, тоді чудесною силою 
Божою тіло його стало настільки міцним, що анітрохи не могли 
сокири пошкодити його, був-бо твердий, наче камінь чи залізо. 
Слуги самі ж себе і один одного сокирами ранили. Те бачивши, 
люди дуже дивувалися, і повірило багато в Христа Господа, десь 
до двох тисяч. I взивали, кажучи: «Воістину, той самий Бог 
діє в цьому юнакові, що раніше діяв у Петрові і Павлі, які 
постраждали в цьому граді».

Те бачачи й голос людей чуючи, кат захитався і застогнав 
із серця, кажучи: «О, які великі чари робить цей християнин!». 
I звелів приготувати сковороду залізну, олію в ній розварити і 
мученика, на ній покладеного, палити. Сказав же й олово розто-
пити і ним поливати тіло його. Святий же, наче в якій прохолоді, 
веселився і прославляв Бога. А до царя говорив: «Заклинаю тебе 
честю твоєю царською, щоб ти ще додав мені олова цього роз-
топленого, дуже-бо велику прохолоду від нього маю».

I не знав цар, яку би ще лютішу на нього винайти муку. Тому, 
забравши святого зі сковороди, звелів принести залізний довгий 
цвях і, розжаривши його, у голову зверху вбити мученикові. Коли 
ж це зроблено, мученик, прийнявши в голову цвях, Божою силою 
перебував живий і здоровий, і без болю. Біль же той, який мав 
би він відчувати, перейшов на цареву голову. I так розболілася 
царева голова, що взивав він до мученика, кажучи: «Помилуй 
мене, рабе Христовий, і від болю цього вирятуй. Нині пізнаю силу 
Бога твого». I сказав святий: «Боги твої нехай зцілять тебе». Цар 
же, не перестаючи, просив мученика про своє зцілення. I сказав 
святий: «Допоки ж не прийде сюди донька твоя, яку Христос мій 
здоровою зробив, ти зцілитися не зможеш». I зразу приклика-
но доньку цареву, що, припавши до ніг мученикових, казала: 
«Прошу тебе, рабе Божий, охрести мене в Ім’я всесильного Бога 
твого, якого проповідуєш». I звелів святий зразу приготувати 
хресну купіль й сам охрестив її перед усіма, бо неможливо було 
в той час знайти ієрея, ховалися-бо вони через гоніння.

Після хрещення доньки царевої простягнув мученик руки 
свої до Бога, помолився за зцілення царя — і зразу той став 
здоровим. Але, о горе сліпоті й безумству ідолопоклонницькому! 
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Замість того, щоб пізнати істинного Бога й подякувати Йому, 
почав нечестивий цар своїм нечистим богам віддавати дяку, 
кажучи: «Дякую вам, боже Аполлоне, боже Асклепіє й богине 
Мінерво, що зцілили мене». Тоді святий почав вельми докоряти 
цареві, безчестячи його безумство й озлобленість, що віддався 
цілком бісівській звабі. Цар же, наче біснуватий, розлютився, 
звелів відрізати святому язик і виколоти очі. А мученик Христо-
вий і після відрізання язика говорив виразно, славлячи Бога й 
кажучи: «Благословляю Господа повсякчасно, завжди хвала Його 
на устах моїх. Благословляю Того, Хто вклав нову пісню в уста 
мої, і заспіваю Богові моєму у веселості й радості». А до царя 
мовив: «Чого досягнув ти, нечестивче, відрізавши язик мій? Чи 
ти сподівався відняти з язиком і слово з уст моїх? Ось бачиш і 
чуєш мене, що говорю ясно — благодаттю Христа, Бога мого, 
що переможе тебе, як же колись фараона». Цар же, бачивши 
себе переможеним і осоромленим, наче втратив розум, не зна-
ючи, що ще зробити мученикові. Хотів же вирятувати себе від 
людської зневаги, тому звелів мученика мечем обезголовити. I 
відтяли святому голову, і так 160 року закінчив він свій муче-
ницький подвиг.

Так святий Христовий мученик Потит у юні літа за Христа 
поклав свою душу і царює з Ним в небі у безсмертному житті. 
Хай же і ми сподобимося життя вічного його святими молитвами.
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ПОКЛАДЕННЯ РИЗИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У ВЛАХЕРНІ

У дні благочестивого Лева (457–474), 
правителя Візантії, і жінки його 
Верини були в Царгороді два чесні 
мужі сенаторського роду — Ґалвій і 
Кандид, рідні брати. Вони, порадив-
шись, просили царя, щоб відпустив 
їх до Єрусалиму поклонитися святим 
місцям. Отримавши дозвіл, вируши-
ли в дорогу. Досягнувши Палестини, 
пішли в Галилею, щоб побувати в На-
зареті, побачити святий дім Пречи-
стої Діви Богородиці, у якому благо-
вістям архангела і зісланням Святого 
Духа зачала невимовно Бога Слово. 
Там були і поклонилися, відтак спо-
чили в одному малому селі, що там 
трапилося, бо схилився вже день 
до вечора. За Божим Провидінням, 
зупинилися вони в домі одної неза-
міжньої жінки, єврейки родом, що була літами стара і чистим 
життям чесна. I коли готували для них вечерю, побачили в гли-
бині двору окрему комірчину, де було запалено багато свічок, і 
тиміан кадився, і пахощі ароматні виходили. Там-бо була схована 
чесна риза Пречистої Богоматері. Лежало ж при тій комірчині 
і хворих немало.

Те бачивши, Ґалвій і Кандид дивувалися цій незвичній речі 
й думали, що там зберігається щось старозавітнє. Тому пере-
конали чесну ту жінку вечеряти з ними й питали, що є в тій 
хатині, свічками освітленій і запахом кадила сповненій, і чому 
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недужі при ній лежать. Вона ж спочатку таїла ту річ, що в неї 
була схована, — чудес же втаїти не могла. I сказала їм: «О чесні 
мужі, як бачите, тут лежать хворі, всі вони на зцілення недуг 
своїх сподіваються. Бо на цьому місці сліпі прозрівають, кри-
ві виправляються, біси з людей виганяються, глухі починають 
чути, німим язики розв’язуються і всілякі невиліковні хвороби 
тут легко зцілюються».

Ґалвій же і Кандид, те почувши, почали наполегливіше допи-
тувати її, з якої причини місцю тому така благодать чудотворен-
ня і сила були подаровані. Вона ж і далі таїла правду, кажучи: 
«Розповідають у нашому єврейському народі, що одному з давніх 
отців наших на цьому місці явився Бог, і з того часу місце це 
сповнилося благодаті Божої і чуда на ньому бувають».

Вони ж, повіривши словам жінки, ще більше розпалювалися 
сердечним бажанням з’ясувати істину, як колись Лука і Клеопа, 
мовивши: «Чи не палало наше серце в нас?». I говорили до неї: 
«Просимо тебе в Ім’я живого Бога, о чесна жоно, розкажи нам 
правду, ми-бо заради цього із Царгорода такий шлях здолали 
сюди, щоб побачити всі святі місця в Палестині і молитви наші 
на них віддати Богові. А тому, що у твоєму домі, як чуємо, є свя-
те і чудотворне місце, тому хочемо точно про нього довідатися: 
як освятилося і чому чуда відбуваються на ньому».

Жінка, в Ім’я Боже упрошена, зітхнула з глибини серця, сльози 
з очей пролила і сказала до них: «О мужі найкращі, аж до цього 
дня ніхто не знав про цю божественну тайну, що мене нині роз-
повісти примушуєте, але бачу, що ви благочестиві й боголюбиві, 
тож розповім вам сокровенну таємницю, сподіваючись, що, по-
чувши її від мене, берегтимете в собі, нікому не оповідаючи. Тут 
я заховала ризу Пречистої Діви Марії, що Христа Бога народила. 
Коли-бо Вона переставилася із землі до небес, була при її похо-
ванні одна з прародичок моїх, вдова, їй же чесна Богородична риза 
за заповітом самої Пречистої Богородиці далася. Взяла вона ту 
ризу і берегла її в себе чесно у всі дні життя свого. Помираючи 
ж, доручила на збереження одній дівчині з роду свого, заповівши 
їй під присягою, щоб не лише ту чесну Богородичну ризу, але й 
дівство своє берегла чисто на пошану самої Богородиці. Діва ж 
та також у всі роки життя свого з великою пошаною ризу бе-
регла. Коли ж наблизилася до своєї кончини, іншій чистій і чесній 
дівчині з роду свого вручила її. I так від діви до діви багато років 
та свята риза переходила, дійшовши й до мене, смиренної, що в 
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безмужньому житті чистою зістарілася. А тому, що вже нема 
в роді моєму такої дівчини, якій би я могла ту таємницю дові-
рити, тому розповідаю про неї вам, аби ви довідалися, що через 
ту чесну ризу, яка в мене у внутрішній комірчині зберігається, 
тут чуда відбуваються. Прошу ж вас, щоб ви нікому про цю 
таємницю не розповідали в Єрусалимі і де б ви не були».

Почувши про ризу Пречистої Богоматері, Ґалвій і Кандид 
жаху, невимовної радості та сліз сповнилися й обіцяли берегти 
повідану їм тайну. Просили ж її, щоб не боронила їм цілу ніч у 
комірчині тій при ризі святій у молитві перебувати. I не боро-
нила вона їм. Вони ж усередину ввійшли, побачили ковчег, у 
якому свята риза чесно лежала, і лампади горіли навколо нього, 
і пахощі ароматів великі були. I почали ревні молитви творити 
до Бога та Богородиці зі сльозами.

Була ж у них двох одна думка: як би той дорогоцінний скарб 
опинився в Царському граді. I вирішили виміряти ковчег у ши-
рину, і в довжину, і у висоту, і всю його подобу, і з якого був 
дерева, і в пам’яті своїй те записали. Коли світав день, закінчили 
молитви свої і вийшли зі святої комірчини тої, дякуючи жінці, 
що не боронила їм всенічного при чесній ризі стояння. Дали ж 
жебракам, що там були, милостині доволі й пішли до Єрусалиму 
наміреним шляхом. Відпроваджувала їх жінка та, їй же обіцяли 
знову прийти на поклоніння святій Богородичній ризі, коли бу-
дуть додому повертатися.

Коли ж були в Єрусалимі й поклонилися животворному Хресто-
ві та Гробу Господньому, і всі навколо Єрусалиму святі місця від-
відали, прикликали теслю і звеліли йому зробити ковчег зі старого 
дерева, за всією мірою і подобою, яку вони йому сказали. Коли 
ж був готовий ковчег, купили на нього золототкане накриття і 
повернулися, шляхом своїм ідучи, до жінки тої. Дійшовши до її 
дому, показали їй золототкане накриття, просячи, щоб покрила 
ним ковчег чесної ризи Пречистої Богоматері. I знову просили її, 
аби дозволила, як же й раніше, при ковчезі здійснити всенічне 
стояння з молитвою. Діставши дозвіл, впали перед ковчегом 
ниць і змочили землю сльозами. Молилися до Пречистої Діви 
Богородиці, щоб не боронила їм торкнутися ковчега свого з ри-
зою і взяти з собою.

Коли ж була північ і всі спали, взяли ковчег зі страхом Бо-
жим і винесли його з хатини та в колісниці своїй сховали. А 
замість нього внесли той ковчег, який у Єрусалимі зі старого 
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дерева за подобою першого зробили, і на тому місці поставили 
й покривалом золототканим покрили. I перебували там аж до 
світанку, молячись. Коли ж засіяв день, подякували чесній тій 
жінці, попрощалися з нею і, жебраків милостинею вдовільнив-
ши, вирушили в дорогу. Повертаючись додому, ішли поспіхом з 
невимовною радістю.

Коли ж дійшли до Царгорода, спершу нікому про принесену 
святу Богородичну ризу не розповідали, хотіли-бо в себе сховати 
той безцінний скарб. I збудували в домі своєму малу церкву в ім’я 
святих апостолів Петра і Марка та поставили в ній не явно, але в 
таємному місці ковчег той зі святою ризою. Але коли побачили, 
що не можуть втаїти такої святині — ризи Богоматері, — через 
чуда, що бували від неї, пішли сповістили про те цареві Левові 
Великому і Верині, цариці його, також і святішому патріархові 
Константинопольському. Ті ж, почувши, який скарб вони пере-
ховують, невимовної радості сповнилися. Пішли в дім Ґалвія і 
Кандида та в церкву їхню, відкрили чесний той ковчег і поба-
чили святу ризу Пречистої Божої Матері, після стількох років 
нетлінну, й благоговійно торкалися до неї зі страхом, устами і 
серцем з любов’ю цілуючи. Тоді, взявши її звідти, несли славно 
із всенародним торжеством до церкви Пречистої Богородиці 
у Влахерні, і поклали там у ковчезі, прикрашеному золотом, і 
сріблом, і дорогоцінними каменями.

За два роки Ґалвій і Кандид знову подорожували до Єрусалиму 
і відвідали жінку, яка з’явила їм таїнство укритої ризи Богома-
тері, та сповістили їй, що на славу Божу і честь Богородиці риза 
покладена у Влахернській церкві в Константинополі. Жінка зро-
зуміла, що це було Боже провидіння, щоб такий великий скарб 
християнський люд достойно вшанував, і що тепер вона може 
спокійно померти.

В Константинополі було встановлено щороку святкувати По-
кладення Ризи Пресвятої Богородиці у 2 день місяця липня на 
честь і славу Преблагословенної Діви Марії і народженого від 
неї Христа, Бога нашого, з Отцем і Святим Духом славленого 
навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ ЮВЕНАЛІЙ,
ПАТРІАРХ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

Святий Ювеналій прийняв 
престол Єрусалимського патрі-
аршества за правління благоче-
стивого царя Теодосія Молод-
шого (408–450). В той час у Па-
лестині сяяли великі світила — 
святі отці Євтимій, Теодосій, 
Герасим з-над Йордану, якому 
ж служив лев, та багато інших. 
Проте не обійшлося без сум’ят-
тя від єретиків: у ті-бо часи 
піднялася єресь Несторієва1, 
що ображала нашого Спасите-
ля і Пречисту Діву Богородицю. 
I 431 року зібраний був ІІІ Все-
ленський Собор святих отців у місті Ефесі, на якому св. Ювеналій 
зі св. Кирилом, патріархом Олександрійським, й іншими святими 
отцями передали анатемі Несторія і його єресь. Після кончини ж 
царя Теодосія, коли воцарився Маркіян (450–457) з Пульхерією, 
постала інша єресь — Діоскорова і Євтихієва, які злорікували, 
що Христос має лише одну природу. I був IV Вселенський Собор 
2святих отців у Халкедоні 451 року. I на тому Соборі св. Ювена-
лій сяяв благочестям посеред святих отців, наче посеред зірок 
зоря ранкова, пітьму єретичного зловір’я розганяючи. Коли ж 
повернувся він із Собору на престол свій, прийшов у Палестину 

1 Несторій, Константинопольський патріарх, навчав, що в Ісусі 
Христі є не тільки дві природи, але й дві особи — людська і Божа. 
Цим він заперечував правду, що Діва Марія була Матір’ю Божою, 
бо стверджував, що Вона народила лише людину — Христа. Єресь 
Несторія засудив Ефеський Собор 431 року і проголосив Матір Ісуса 
Христа Богородицею — Тією, яка в одній особі породила правдивого 
Бога і правдивого чоловіка.

2 IV Вселенський Cобор засудив Діоскора, Олександрійського 
лжепатріарха, та Євтихія, архимандрита одного Константинопольського 
монастиря. Вони навчали, що у Христі лише одна природа (єство) — 
Божественна, яка після втілення повністю поглинула людську природу. 
Звідти й прозвано цю єресь — монофізитство (з грец. mоnо — одна, 
physis — природа).
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єретик один, Теодосій, образом чернець, а вдачею чарівник. Він 
був Євтихієвого злочестя. Того єретика з монастиря вигнано 
було, і він в Олександрії до злочестивого Діоскора приєднався. 
Але і той за підступ та злість багатьма ранами його обклав і, як 
бунтівника на верблюда посадивши, через місто з наругою вів. 
Тоді він утік до Палестини, почав бентежити Церкву, богохульні 
єресі розсіваючи.

Була тоді в Палестині цариця Євдокія, дружина благочести-
вого царя Теодосія Молодшого, яка по смерті чоловіка свого 
перебувала на святих місцях. Спершу царицю Євдокію той Те-
одосій-єретик звабив до відкинення Халкедонського Собору. 
Тоді й багатьох недосвідчених ченців єрессю своєю заразив 
та однодумцями своїми зробив. Підняв з багатьма звабленими 
ченцями бунт на патріарха Ювеналія, переконуючи його, щоб 
відкинув Собор Халкедонський. А що той не погоджувався, то 
був вигнаний із престолу. I пішов Ювеналій до Константинополя 
до царя Маркіяна. А єретик Теодосій, маючи помічницею ца-
рицю Євдокію і силу ченців, єрессю осліплених, сам на престол 
патріарший зійшов і багато біди правовірним чинив. Серед єпи-
скопів і клириків, що не хотіли до нього приєднуватися, одних 
скидав, інших же мучив і убивав, розграбовував їхнє майно й 
доми їхні руйнував. Так зробив зі Скитопольським єпископом 
Северіаном, який не захотів скоритися його єресі, — вигнав його 
з престолу й убив.

I була ціла Палестина у великому збентеженні. I святий град 
Єрусалим виглядав так, наче варвари його захопили і спустоши-
ли. Святі ж палестинські отці, не мігши дивитися на таке гоніння 
і руйнування Церкви, ще ж і рук ката боячись, у найдальших 
пустелях ховалися, зі сльозами молилися Богові за винищення 
єресей і за швидке відродження Церкви.

Був тоді у причті Єрусалимської церкви диякон на ім’я Ата-
насій, у слові добромовний і ревний у благочесті. Він, бачачи в 
Церкві на місці патріаршому єретика, лжепатріарха Теодосія, 
що стояв, як мерзота запустіння на місці святому, став перед 
ним і голосно скликнув: «Припини, о Теодосію, таким убивством 
сповнювати град святий! Припини піднімати боротьбу на Хри-
ста і стадо Його, як розбійник, що виганяє овець з божественної 
загороди». Коли це Атанасій мовив, зразу зброєносці Теодосієві 
схопили його, з церкви витягли і мучили всілякими муками, ба-
гато ран завдавши, а накінець вістрям меча убили. Тіло ж його 
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за ноги шнуром зчепили й по цілому місті волочили, а врешті 
псам на поїдання кинули.

Воєводи Доротея, якого цар поставив управляти Палестиною, 
не було на той час у Єрусалимі, він зі своїми полками був на війні 
проти моавитян. Довідавшись, що діється у святому граді, зразу 
скоро з воїнством повернувся і прибув до Єрусалиму. Але озбро-
єні воїни Теодосія і цариці Євдокії, за їхнім велінням, замкнули 
градські ворота перед воєводою, не даючи йому увійти. I не 
впустили його, поки не пообіцяв бути однодумцем їхнім у вірі.

Так той лжепатріарх Теодосій, бентежачи Церкву, перебував 
на престолі патріаршества єрусалимського 20 місяців, аж поки 
не прийшов наказ до воєводи від царя взяти його і, як бунтаря 
й убивцю, на суд до Царгорода послати. Але Теодосій наперед 
довідався про той царський наказ, утаївся від усіх, утік на гору 
Синайську і сховався, щоб ніхто про нього не довідався.

Тоді святіший патріарх Ювеналій, що за свої чесноти мав у 
Царгороді велику шану від царя Маркіяна і цариці Пульхерії, ще 
й від святішого Царгородського патріарха, пішов із царським 
дозволом до Єрусалиму, і знову зайняв свій престол, і все роз-
бещене виправляв.

Почувши про його повернення, пустельні отці радості вели-
кої сповнилися і повернулися у свої обителі. Цариця ж Євдокія, 
Теодосієм тим у Євтихієву єресь зваблена, вагалася, не відаючи, 
якого ісповідання триматися. I послала в Антіохію до преподо-
бного Симеона Стовпника, просячи від нього корисної поради 
й настанови. Той же написав до неї, велівши примиритися зі 
святішим патріархом Ювеналієм і його учення благочесного три-
матися. I зробила те цариця, не вагаючись, і відкрито відреклася 
єресі, ставши спільницею вселенської Церкви.

Те бачачи, багато мирян і монахів, що були єретиком Теодо-
сієм зваблені, повернулися до правовір’я за прикладом цариці. 
Після цього св. Ювеналій подальший час життя свого прожив у 
мирі, словом і життям прикрашаючи святу Церкву.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЯКИНТ

Коли царював Траян (98–117) у Римі, було гоніння велике на 
християн: наказ-бо царський вийшов, аби всі, що були під його 
владою, приносили жертви богам, а тих, що не хотітимуть того 
робити, щоб передавали на муки. У той час був у палатах цар-
ських один юнак із найкращих, на ім’я Якинт, родом із Кесарії 
Каппадокійської, мав від народження 20 літ. Стояв завжди пе-
ред лицем правителя, сану кувикуларія удостоївшись. Вірою ж 
і цнотливим життям був справжнім християнином, але таємно 
служив Христу Богові, прикрашаючись чистотою, повстримні-
стю, лагідністю і всілякими добрими ділами.

Коли надійшло свято одного з нечистих богів, цар Траян 
привселюдно приносив кумирам жертви. Юнак же Якинт не 
пішов із царем до кумирів, а зостався в палатах, в окрему одну 
малу комірчину увійшов і молився до єдиного істинного Бога. 
Те бачивши, інший одноліток його, на ім’я Урвикій, що в тому ж 
сані перебував, підслухав його молитву й пішов розповів цареві, 
що Якинт переступає царський наказ, молиться якомусь Ісусові 
Христові і називає Його своїм Богом. Цар же Траян обідав тоді 
на нечистому святкуванні зі всім людом. Велів привести Якин-
та і подав йому з ідоложертовного м’яса, наказуючи перед ним 
їсти. Доблесний же Христовий воїн Якинт, знаменувавши себе 
хресним знаменням, сказав до царя: «Не буде такого, щоб я, 
християнин, нечисте їв. Я хотів би, щоб і ти відступив від зваби 
ідольської, від бісівського святкування і нечистих жертв, та щоб 
пізнав єдиного правдивого Бога і Йому служив». Таку сміливість 
юнака Якинта бачивши, всі, що обідали з царем і прислуго-
вували, розлютилися на нього гнівом. А цар сказав: «Юність 
твоя, Якинте, гордим тебе робить. I чи ти мене вчитимеш, 
недостойний, щоб не служити батьківським богам, але якомусь 
Христові, якого ж ми не знаємо ані батьки наші не знали?». 
Відповів св. Якинт: «Не знаєш Його, бо ти недостойний пізнати 



25

Того, Хто істинний Бог, що створив небо, і землю, і море, і все, 
що на них, влаштував світила небесні на просвітлення людей і 
створив людину на Свій образ. Правду кажеш, що не знаєш Його, 
бо ти й батьки твої, що дітьми гніву були, не пізнали Його. Я 
ж, від благочестивих і христолюбних батьків народжений і ви-
годуваний, служити Йому і поклонятися навчений». Розгнівався 
цар через таку відповідь святого, звелів слугам, що там стояли, 
бити його в уста. Ті ж зразу на Христового мученика кинулися, 
не лише в уста і по щоках його сильно били, але й ногами, коли 
впав на землю, штовхали жорстоко, кажучи: «Так цареві дерзно-
венно відповідаєш?». Тоді звелів цар перестати бити мученика. 
I лежав святий на землі, не мігши встати від лютих ударів і 
топтання ногами. Траян же велів святому, що лежав, насилу в 
уста страви жертовні вкладати. Але святий мученик Христовий 
уста і зуби міцно зціпив, ніяк не даючи вкласти ідоложертовну 
нечистоту. Звелів тому цар зв’язати його залізними путами, і в 
темниці тримати, і ноги в колоди забити.

Наступного дня цар із народом знову святкував той нечистий 
празник. Звелів же на місці зборів все знаряддя катування по-
класти і привести з темниці мученика Якинта для допиту. Коли 
ж привели святого, сказав до нього Траян: «Чи скоришся ти, о 
юначе, велінню нашому, чи ще впертим залишаєшся? Бачу, що 
гордий твій розум у гіркі приводить тебе муки. Але, послухавши 
мене, принеси жертву богам, щоб не загинути погано». Христо-
вий же раб, наче діамант, міцний душею і тілом був, маючи 
Господню силу, що йому допомагала. Сказав же Траянові: «Я — 
християнин, Христа шаную і Йому поклоняюся, і приношу 
Йому жертву живу — себе самого. Бісам же твоїм жертви не 
принесу і погроз твоїх не боюся, ані не зважаю на муки. I не схи-
лиш мене до нечестя вашого, бо я — раб Христовий. Не звабиш 
мене задля тимчасового життя покинути вічне. Роби, що хочеш».

Сповнився гніву цар, звелів спершу на землі простягнути 
святого юнака і бити довго без жалю, тоді на катівні повісити й 
залізними кігтями обдирати тіло його. Мученик доблесно терпів, 
говорячи до царя: «Я — християнин, Христовий раб, і не 
відречуся Його. Ти ж немале мені чиниш благодіяння, му-
чачи мене за Христа, але ще більші муки на мене винайди, 
бо більше страждати за Господа мого бажаю, допоки не 
переможу катування твого терпінням моїм, допомогою 
Владики мого Христа, що помагає всім, хто пресвяте Ім’я 
Його вірно прикликає». Коли ж була 7 година і всі, що були на 
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видовищі, терпінню мучениковому вельми дивувалися, звелів 
цар зняти його з катівні і зв’язаного знову вести до темниці, 
заповівши сторожі, щоб не давали йому іншої їжі і пиття, тільки 
ідоложертовне, щоб, голодом і спрагою змушений, їх скуштував. I 
виконували сторожі наказ царевий, щодня із жертовників ідоль-
ських приносили їжу, ставили в темниці перед святим, але зран-
ку, коли приходили, знаходили все ціле й ані не торкане, бо муче-
ник святий на ідоложертовну ту їжу, наче якусь жахливу мерзоту, 
ані поглянути не хотів. I перебував багато днів у голоді і спразі, 
молячись до Бога безперестанку. I веселився духом, наче на яко-
мусь пребагатому бенкеті: благодаттю-бо Духа Святого годувався.

Траян же, посилаючи слуг, питав сторожу, чи їсть Якинт із 
жертовного, що ставлять перед ним. Ті ж повідомляли, що ані 
пальцем не торкається до того, що приносять йому, без їжі і пиття 
перебуває, радіє і молиться до Бога свого. Траян же, те чуючи, 
гнівався на сторожу, думаючи, що іншу їжу хтось приносить 
йому, і погрожував сторожі смертю. Ті ж присягали, що ніхто 
інший до нього не приходить, і пильнували темницю ретельно, 
ані підійти до неї нікому не давали.

Коли ж був 38 день, один зі сторожі, як звичайно, увійшов до 
темниці, несучи ідоложертовне, щоб поставити перед мучеником. 
I побачив, що темниця наповнилася невимовним світлом, і два 
ангели при святому страстотерпцеві стояли, один покривав тіло 
мученика пресвітлим одягом, а другий клав на голову вінець пре-
чудесний. Те бачивши, сторож великого страху сповнився, кинув, 
що ніс, побіг до царя і сповістив йому, що бачив. Цар же, не ві-
рячи сказаному, думав, що то примари якісь волхвуванням вчи-
нено, і хотів лютішими муками мучити Христового страждальця.

Через два дні сів Траян на привселюдному суді, послав у тем-
ницю вивести в’язня на муки і сказав: «Хай побачу, як допомо-
же йому Христос його, чи забере його з рук моїх». Коли увійшли 
слуги до темниці, побачили, що мученик святий помер у Господі 
й ангели в подобі юнаків пресвітлих навколо тіла стоять, свічі 
в руках тримають. I наповнилася темниця світлом і пахощами 
невимовними. I втекли слуги з темниці, охоплені страхом, і спо-
вістили цареві. Сповнився ж цар сорому і люті, послав більше 
слуг витягнути геть із темниці тіло померлого. Вони ж, до тем-
ниці увійшовши, нічого іншого не побачили, лише мертвого, що 
лежав, і витягнули його звідти. I звелів цар те чесне мученикове 
тіло витягнути за град і викинути на пустирі на поїдання зві-
рам, псам і птахам. Звелів і сторожі стерегти, щоб християни не 
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викрали тіло. I лежало так тіло те, довго ніщо йому не шкодило: 
ангел Божий беріг його.

Раз уночі пресвітерові одному чесному, що був родичем му-
ченикові, на ім’я Тимотей, явився ангел і звелів взяти тіло муче-
никове. Він же, взявши одного вірного зі свого дому, пішов на 
місце те пустельне, коли пітьма нічна запала, і взяв те святе тіло, і 
нікого не було, щоб йому боронив. Тоді поклав його в домі своєму, 
у внутрішній кімнаті, обгорнув чистою плащаницею з ароматами 
і запалював щодня лампаду при ковчезі його й тиміан кадив.

Прожив же пресвітер той ще декілька років. Коли ж наблизив-
ся до кончини своєї, передав мощі святого мученика одній вдові 
чесній, життям святій і старій літами. Вона безцінний той скарб 
із радістю прийняла і пильнувала в себе з шаною, також щодня 
лампаду запалювала й кадила. Виходили ж від мощів святих па-
хощі великі й наповнювали ту світлицю. I нікому не розповідала 
жінка та про мощі святого, бо цілий град ідолослужителів був, 
але сама при них вдень і вночі зі сльозами молилася.

Часу ж багато минуло, і вдова та при кончині була. Трапилося, 
що один знатний муж від хвороби голови осліп і не бачив світла 
цілий рік, не знаходячи від лікарів ніякої допомоги. Йому свя-
тий мученик Якинт явився в нічному сонному видінні і мовив: 
«Чоловіче, чи хочеш зцілитися від болю і сліпоти очей?». Він же 
спитав: «Хто ти, що говориш мені це?». Відповів святий: «Я — раб 
Христовий Якинт, лікар усіляких недуг». Сказав йому чоловік 
той: «Прошу тебе, візьми все майно, яке маю, лише щоб я побачив 
світло, бо в біді я і страждаю, у пітьмі сидячи». Святий Якинт 
сказав йому: «Задарма зцілить тебе Бог мій, лише вчини те, що 
тобі звелю: тіло моє, покладене у тої вдови, що поблизу тебе 
живе, візьми й відішли на батьківщину мою, у край Каппадокій-
ський, у град Кесарію. А очі свої помасти олією з лампади, що 
при ковчезі моєму горить, і прозриш». Встав же чоловік із ложа 
свого і в бачене повірив, попросив, щоб його привели у дім тієї 
вдови та розповів їй про мученикове явлення і веління. Вона ж 
ввела його у внутрішню кімнату, у ній же лежав святий, і дала 
йому олію з лампади. Коли сліпий помастив нею свої очі, зразу 
прозрів ясно. Але із виконанням наказаного від святого заба-
рився. Минув певний час і знову темрява темна найшла на очі 
його, та й осліп. Тому знову пішов, ведений, до мощей святого 
мученика, просячи зцілення. I, входячи в ту кімнату, почув го-
лос, що промовляв зверху до нього: «Той, що погорджує, погорди 
зазнає». Він же впав перед мощами святого і говорив зі сльозами: 
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«Дай мені нині прозріння, о угоднику Божий, і зразу виконаю те, 
що ти наказував». I, вставши, помастив знову олією очі свої, і 
знову прозрів пресвітлим прозрінням, бо не лише тілесні, а й 
душевні очі його відкрилися, і повірив у Христа й охрестився 
святим хрещенням.

Тим часом переставилася блаженна вдова, а новоохрещений 
муж, взявши ковчег із мощами святого і запечатавши його, по-
слав з вірними людьми до Кесарії Каппадокійської. І зібралися 
всі християни міста, сповнені великої радості від принесення 
останків мученика. З пошаною вклали святі мощі в мармуровий 
ковчег в його рідному домі та прославили Господа Ісуса Христа.

ПРЕПОДОБНА КРЕСЦЕНЦІЯ ГЕСС1

Кресценція Гесс народи-
лася в Кауфбойрені у Баварії 
20 жовтня 1682 року. Її батько 
був бідним ткачем, але дуже по-
божним. Змалку дівчина хотіла 
вступити в місцевий монастир 
францисканок, але не могла, бо 
батьки не спромоглися дати їй 
приданого. Врешті сестри-фран-
цисканки прийняли її і без при-
даного. Тоді в тому монастирі 
панував не дуже добрий дух. 
Бог допустив, що настоятелька 
та деякі з черниць поводилися 
з молодою сестрою неприязно і 
несправедливо. Знову й знову 
докоряли за те, що її прийняли 

лише з милосердя, що вона не принесла жодного приданого і що 
ні до чого не є придатною. Їй доручали найнеприємнішу і най-
важчу роботу. Мала лише поношений залатаний одяг, мовляв, 
кращого не заслуговує. На їжу часто отримувала лише шматок 
запліснявілого хліба. Свята зносила це все з радістю і ще й про-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 5 квітня.
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сила Бога, щоб тисячекратно винагородив сестер за те добро, 
яке їй вчинили, прийнявши до монастиря.

Одного разу настоятелька прийшла до келії Кресценції і забра-
ла усе, що могла, а також образ Розп’ятого, який свята дуже лю-
била. Тоді Кресценція сказала: «Слава Богу! Я нарешті досягла 
того, чого хотіла. Тепер можу сказати зі своїм духовним 
отцем Франциском: “Мій Бог — моє усе!”».

Коли до монастиря вступила дівчина з «кращої» родини, Крес-
ценції наказали звільнити свою келію для нової сестри. Вона з 
радістю це зробила і була змушена довший час щовечора просити 
якусь сестру, щоб дозволила в неї відпочити хоч в куточку на 
землі. Коли нарешті отримала темну й вологу комірчину, покірно 
дякувала за цю незаслужену ласку. Диявол вельми розлютився 
на святу за її чеснотливе життя. Він перешкоджав її праці. Якось 
вирвав у неї з рук глечики і полумиски та розбив їх. Сестри при-
писували це її незграбності і зловмисності. Деякі вважали Крес-
ценцію чародійкою і уникали її або й прямо хрестилися перед 
нею. Якось сказали їй: «Ти — чародійка, і тебе треба спалити на 
багатті». Свята відповіла: «Слава Богу, я нічого про це не знаю. 
Але за свої гріхи я заслуговую ще гіршого покарання».

Згодом, коли несправедливу настоятельку було скинуто, Крес-
ценція стала воротаркою, потім вчителькою новичок, а на кі-
нець — настоятелькою. Проте аж до смерті її супроводжували 
страждання і хвороби. У всіх цих болях свята була весела. Вона 
не хотіла приймати в монастир сумних похмурих осіб, навіть 
якщо б вони принесли з собою цілі гори золота. Вона часто го-
ворила сестрам: «Радуйтеся, любі дочки! Той, хто нічого іншого 
не шукає і не любить, крім Бога, у того радість, наче вроджена. 
Веселий слуга милий Богу».

Вона виділялася багатством внутрішнього життя. Так набула 
таку мудрість, що багато людей приходило до неї за порадою, 
потіхою і допомогою, серед них були кардинали, єпископи і князі. 
Навіть найнахабніший насмішник замовкав, коли вона дивилася 
на нього, і навіть найзатверділіший грішник опускав погляд, 
коли йому докоряла.

Лише декілька років Кресценція була настоятелькою, але за 
цей короткий час відновила дух монастиря. У лютому 1744 року 
важко захворіла. Терплячи жахливі болі, сама потішала спів-
сестер, які над нею співчутливо плакали. Коли на Великдень 
5 квітня 1744 року задзвонили дзвони, Бог визволив її від тер-
пінь, забравши до Себе у небесну славу.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПРОКОПІЙ САЗАВСЬКИЙ

Святий Прокопій народився 
985 року в Хотуні поблизу міста Кур-
жім у селянській родині. З молодого 
віку бажав служити Богу в духовному 
стані. В той час у Чехії були священ-
ники латинського та слов’янського 
обрядів. Прокопій обрав священство 
у слов’янському обряді. Він вивчав 
слов’янську писемність у Вишеграді і 
деякий час перебував у слов’янському 
монастирі в Угорщині, щоб поглибити 
свої знання про слов’янську Літургію. 
У той час був звичай, що ревним і 
освіченим братам-монахам дозволя-
лося жити на самоті як пустельникам. 
Прокопій також провадив пустель-
ницьке життя. Згодом у Моравії був 
висвячений на священника.

Коли минуло доволі часу, Прокопій 
повернувся на батьківщину. Він знай-
шов відповідний притулок в лісистій 
місцевості на стрімкій скелі над рікою 
Сазавою. На краю скелі, куди лише 
через щілину пробивалося світло, 
влаштував собі житло. Навколо почав 
викорчовувати ліс і обробляти землю. 
Так, озброївшись небесною зброєю, 

мешкав в покинутій печері, де досі перебувала тисяча демонів. 
Там протистояв нападам злих сил і, огородившись силою Божого 
Імені, наче захисним муром, захищався від стріл спокус. Пере-

Святий Прокопій
з Кирило-Методіївським 
хрестом, з’єднаний з Ісусом,

який є Переможцем
(по-грец. NІКА) і Який дав 
йому владу над демонами

(т. зв. негативними
духовними енергіями).
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буваючи в молитвах, чуваннях та постах, мужньо вів духовну 
боротьбу, неустанно звертаючи свої думки до Скелі, якою є Хри-
стос (1 Кор. 10, 4). Так він боровся проти бісів та їхніх пасток, 
поки остаточно не вигнав їх з печери. Покладаючись на Бога, 
очікував того часу, коли зможе здійснити задумане і заснувати 
тут слов’янський монастир.

Одного разу (був це 1030 рік), князь Ольдріх зі своєю свитою 
вирушив на полювання в сазавські ліси. Коли мисливці проникли 
глибше в ліс, князь залишився сам і побачив кремезного оленя. 
Він їхав за ним до верхнього краю глибокої ущелини, поки не 
став перед печерою, де помітив відлюдника, одягненого в чер-
нечу ризу. Прокопій саме рубав сокирою дуб біля своєї печери. 
Переслідуваний олень сховався за його спиною, кинувся на зем-
лю, повернув голову до князя і ліг біля ніг святого. Здивований 
мисливець, забувши про оленя, запитав Прокопія: «Хто ти, з якої 
країни прийшов і чому вирішив жити на цьому пустирі?». Святий 
смиренно відповів: «Я — недостойний грішник, називаюсь 
Прокопій. З любові до Бога і заради нагороди Небесного 
Царства я зрікся світу і, якщо Бог дозволить, залишуся 
тут до самої смерті». Ці прості слова сильно заторкнули кня-
зя, а згадка про власні гріхи сколихнула його совість. Знаючи, 
що Прокопій є священником, він зійшов з коня, визнав усі свої 
гріхи і просив уділити йому розгрішення. Після цієї сповіді серце 
Ольдріха було сповнене радості. Він дякував Богові і сповіднику 
за його батьківські настанови. Потім вони ще довго вели душе-
корисну розмову.

Прокопій, здобувши прихильність князя Ольдріха, намагався 
переконати його у великій цінності й потребі слов’янської Літургії 
та необхідності того, щоб ця спадщина св. Методія була збере-
жена і звеличена в чеському народі.

Прокопій зібрав навколо себе інших слов’янських священни-
ків, і 1030 року в долині річки Сазави заснував відомий монас-
тир, звідки поширювалась слов’янська Літургія і жива віра. Сам 
став його настоятелем. Святий Прокопій керувався засадою: 
«Все для Тебе, Боже! Все для Тебе! Для себе не хочу нічого!». Він 
дуже любив своїх братів-монахів, а тому також картав їх і, у 
разі потреби, карав.

Якось один ієромонах служив у монастирському храмі в при-
сутності вірних співану Літургію, і літургічні співи провадив 
таким пишномовним голосом, що було видно його прагнення 
здобути похвалу людей. І справді — люди казали, що він співав, 
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як ангел. Святий ігумен Прокопій не пропустив цього прояву 
гордості. Він скликав братів і скартав перед ними марнослав-
ного співака: «Нам шкода, любий брате, що, бажаючи людської 
похвали, ти позбавляєш себе заслуги смиренного служіння Пре-
святої Жертви і навіть наражаєш свою душу на небезпеку. Ти 
знаєш наше правило, що ніхто не повинен бути жадібним люд-
ської похвали. Кажуть, ти співав, як ангел. За це прийми нині 
кілька ударів прутом, щоб гіркота покарання вилікувала тебе 
з жадання людської похвали».

Святий ігумен мав таку духовну силу, що одного разу зв’язав 
ланцюгом диявола, прив’язав його до плуга і, держачи у правій 
руці хрест, поганяв його і так виорав на правому березі річки 
ущелину, яка називається «чортова борозна». На іконах та скуль-
птурах св. Прокопія зображають з ланцюгом, на якому він три-
має зв’язаного демона. Це показує, що він отримав від Христа 
силу перемагати й виганяти демонів. Літописець зазначив, що 
з печери, в якій оселився, він вигнав 1000 демонів.

Через св. Прокопія Бог вчинив багато чудес, щоб люди пізна-
ли, якою великою благодаттю Він винагородив святого за його 
любов до Нього.

У період між Великоднем і П’ятдесятницею один чоловік на 
ім’я Мена, який мешкав у Сазавській долині по лівому березі 
річки, дуже прагнув взяти участь у процесійній ході в монас-
тирі. Він прийшов на берег річки, але не було перевізника, щоб 
відвезти його до скиту святого мужа, а також не було човна, 
щоб дістатися до протилежного берега. Тим часом святий отець 
Прокопій у відповідний час розпочав звичний обряд святкової 
процесії. Мена ж побачив, що під монастирем на березі річки 
стоїть човен, прив’язаний до вбитого в землю стовпа. Він почав 
палко кликати до Бога: «Боже, Ти робиш нам великі благодіяння 
заради заслуг Свого обранця Прокопія, за його заступництвом 
вчини, аби цей човен приплив сюди, щоб я міг вчасно прийти на 
Богослужіння». Як тільки це сказав, раптом човен зі стовпом, 
до якого був прив’язаний, приплив до нього, так що він міг пе-
реплисти річку і взяти участь в урочистій процесії. Тоді Мена 
з вдячністю сповістив про це Прокопія, але святий відмовився 
від подяки і сказав: «Не думай, що Господь зробив це задля мене, 
негідного, але вчинив це за відданість твоєї віри. Твоя міцна віра 
стала причиною чуда. Сам Христос сказав: “Якщо ви будете 
мати віру, як зерно гірчичне, для вас не буде нічого неможливого”. 
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Щоб сила твоєї віри залишалася непохитною, Бог зробив це чудо. 
Він нехай буде благословенний і прославлений навіки. Амінь!».

За заступництвом св. Прокопія відбулось багато чудес і багато 
хворих одужувало. Тому жителі сусідніх сіл часто приходили до 
нього і просили допомоги у своїх недугах. Тоді святий, за при-
кладом покірного Спасителя, наказував оздоровленим, щоб за 
його життя нікому про це не розповідали.

Одна дівчина, на ім’я Клара, була сліпою від народження, 
а також на неї часто нападав злий дух. Але вона приховувала 
це від батьків. Одного дня лукавий загадково вивів її з дому. 
Батьки обшукали весь дім і всі околиці, та не змогли її знайти. 
Мати подалася шукати доньку в більш віддалених місцях. На-
решті знайшла її біля колодязя. Вона, тремтячи від холоду, сиділа 
скулена, начеб зовсім позбавлена розуму, і навіть не знала, де 
знаходиться. Заледве впізнала матір. Нещасна мати не знала, 
як допомогти дочці. Вона постила за неї 3 дні і привела до най-
ближчого храму. Коли сліпій і одержимій дочці нічого не допо-
могло, вона вирішила звернутися за допомогою до Сазавського 
монастиря. Прибувши туди, впала перед св. Прокопієм на коліна 
і благала заступитися перед Всемогутнім Богом. З болем показала 
йому свою сліпу дочку, мучену злим духом. Як тільки розповіла 
про їхнє горе, святий вчинив над дівчиною хресне знамення 
і промовив коротку молитву. У цю мить її очі розплющилися 
і вона, сліпа від народження, вперше побачила матір, монас-
тир і св. Прокопія. Нечистий дух, який був причиною сліпоти, 
відійшов і вже не повертався. Мати зі своєю зціленою дочкою 
повернулися додому і всім серцем з великою радістю дякували 
Богові за зцілення та визволення.

Якою жахливою річчю є одержимість, коли диявол терзає 
людину, день і ніч мучить її, не даючи ні хвилини спокою! Щоб 
визволити людей з такої неволі, наш Спаситель, Ісус Христос, 
дав апостолам владу над злими духами, аби виганяли їх з цих 
бідних людей. Цю силу мав і св. Прокопій. За його життя і після 
смерті багато людей на території Сазавського монастиря були 
звільнені від темних демонічних сил.

Одного дня до святого привели чоловіка, одержимого дияво-
лом. Він з такою силою кидав його, що лише з великим зусил-
лям кілька сильних чоловіків могли його спутати. Біснуватий 
був сповнений гніву і жахав усіх страшним криком. Коли поба-
чив св. Прокопія, почав сильно кричати: «Що я тобі роблю, мій 
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вбивче Прокопіє? Чому ти виганяєш мене звідси? Якого насил-
ля і гноблення хочеш мені завдати? Я вибрав собі це місце, то 
чому виганяєш мене звідси? Чому забороняєш мені перебувати 
тут?». В цю мить він почав корчити бідолаху. Прокопій спів-
чував нещасному і знав, що ця боротьба не буде такою легкою. 
Він довірив одержимого одному із своїх духовних синів, щоб 
над ним молився екзорцизм, а сам постив і молився за нього 
протягом тижня.

Тоді злий дух затряс цим бідолахою і з його уст вилетів чорний 
птах. Він сів на даху церкви, а коли св. Прокопій продовжував 
молитися, птах упав вниз мертвий, розпався на 4 частини, а 
потім зник. Звільнений чоловік дякував Богу і св. Прокопію, і 
аж до самої смерті цей дух його більше не мучив.

Річка Сазава, що протікає біля монастиря, дуже спокійна. 
Але достатньо, щоб поблизу випало більше дощу, і рівень води 
небезпечно підвищиться. Один чоловік, що жив по той бік річки, 
намагався дістатися через річку на Богослужіння до монастиря 
маленьким човном. Під час плавання перевернувся, течія знесла 
його і він втопився. За кілька десятків метрів нижче річка мала 
спокійнішу течію, ніж під монастирем. Там випадково стояло 
кілька чоловіків, і коли вода несла утопленого, їм вдалося його 
витягнути. На жаль, він уже був мертвий. Один з них, просвіт-
лений Духом Божим, отримав думку: «Принесімо його до свято-
го отця в монастир». Вони негайно взяли мертвого і принесли 
на подвір’я храму. Прокопій, монах святого життя, побачивши 
мертвого, що лежав на землі, і просту віру селян, з вірою глянув 
на небо і з глибини серця промовив: «Мій Господи і Боже, Ісусе 
Христе, що хочеш, щоб я зробив?». І зразу чув відповідь: «Не 
бійся, це сталося, щоб Я був прославлений! Не сумнівайся і вір!». 
Прокопій підійшов до мертвого, сповнений Божої віри, даної 
йому в цю мить. Він усвідомлював, що Ісус є тут, що Він той 
самий вчора, сьогодні і навіки. Тоді склонився над мертвим і з 
живою вірою та довірою промовив Ім’я Спасителя. Вчинив над 
мертвим знамення хреста і сказав: «В Ім’я нашого Господа Ісуса 
Христа, встань і ходи!». На подив присутніх мертвий відкрив очі, 
поворухнув правою рукою, начеб пробуджувався зі сну, і встав. 
Велика радість і вдячність переповнила усіх, і вони прославляли 
Бога за те, що такі великі речі робить через Своїх святих слуг!

За два дні Прокопій прикликав до себе двох монахів, свого 
племінника Віта і благочестивого Імрама, аби сповістити, що 
станеться найближчими роками. Він сказав їм, що в майбутніх 
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випробуваннях слід твердо стояти у вірі і в нещасті не втрачати 
відданості Богу: «Мої сини, я виростив вас, як курчат. Знайте, 
що мені пора вмирати. На третій день, за волею Божою, покину 
це тіло і тому передаю вас Богові. Після мого відходу будете при-
давлені лавиною зневажливих наклепів та бурею переслідування, 
і на шість років станете вигнанцями на чужині».

Наступного дня прийшов до святого один важкохворий. Свя-
тий Прокопій покликав його до себе і сказав: «Я не маю що тобі 
дати, я вже все роздав, не маю нічого». А тоді з веселим обличчям 
додав: «Прошу тебе, побудь ще тут. Завтра буде день Господній, 
приходу якого я очікую. І після моєї кончини буде тобі дана моя 
ряса». Прокопій помер в неділю, 25 березня 1053 року, а хворий, 
якому святитель залишив свою одежу, одягнувши її, повністю 
одужав від тяжкої хвороби.

Після смерті св. Прокопія Бог здійснив багато чудес за його 
заступництвом. З багатьох згадаймо хоча б такі:

Влітку замерзла річка
Один із слуг князя Вратислава II (XI століття) на ім’я Лабеш, 

був перед своїм паном грубо очорнений несправедливими об-
мовами. Вони були спричинені заздрістю інших слуг, бо за свою 
доброту, щирість та вірність Лабеш користувався більшою при-
хильністю князя. Лабеш злякався несправедливого вироку, тому 
вирішив тікати. Він швидко доїхав до берега річки Сазави, охо-
плений страхом від своїх переслідувачів. Напередодні випав 
сильний дощ, тож, хоча було літо і світило сонце, води Сазави 
значно піднялися. Лабеш не зміг потрапити на другий берег до 
гробу св. Прокопія. Через високі води там не було навіть пере-
візника. Утікач стояв на березі, тримаючи за вуздечку коня й 
безпорадно озираючись. Він знав, що переслідувачі йдуть по його 
слідах і невдовзі наздоженуть його, бо тепер перебуває в пастці, 
з якої не дасться втекти. Тоді почав з усього серця взивати до 
Господа: «Боже, Боже, Ти є джерело безмірної любові й милосер-
дя, за заслугами й молитвами св. Прокопія, зглянься наді мною 
і допоможи мені! Врятуй мене від великої скорботи, що налягла 
на мене, за заступництвом св. Прокопія! Амінь!».

Він вірив, що для Бога немає нічого неможливого. Тоді озир-
нувся і раптом спинив свій погляд на поверхні ріки. Придивив-
шись уважніше, побачив, що вода, яка щойно текла руслом і 
підмивала береги, замерзла на лід. З великого подиву він стояв 
на березі заціпенілий, не розуміючи, що має означати таке вели-
ке чудо, нечуване й небачене від початку світу. Нарешті Лабеш 
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прийшов до тями і зрозумів, що це вчинила Божа всемогутність 
і милосердя через заслуги та за заступництвом св. Прокопія. Ні 
на мить не сумніваючись, він з вірою сухими ногами перейшов 
річку разом з конем, якого вів за собою. Коли озирнувся, то 
побачив, що вода знову тече, як завжди. Він був врятований!

Зцілення сліпої жінки
Одна жінка 4 роки страждала від сліпоти і хвороби тіла, яка 

вразила її настільки, що майже всі члени відмовлялися їй слу-
жити. Її привели до Сазавського монастиря, де вона довго та 
невтомно перебувала на молитвах. У день славного празника 
Різдва Христового, під час урочистого Богослужіння в храмі 
Животворного Хреста, Бог, завдяки заслугам св. Прокопія, по-
вернув світло її очам і здоров’я тілу. Сазавський святець з’явився 
їй і вчинив над нею знамення хреста. В цю мить вона прозріла і 
була оздоровлена від усіх недуг. А святий відразу ж зник. Жінка 
вигукнула: «Святий Прокопіє, святий Прокопіє!». Почувши це, 
присутні запитали, що це означає і чому вона перебиває Бого-
служіння. А зцілена з радістю засвідчила, що вже бачить і пов-
ністю одужала. Тоді додала: «Хіба ви не бачили св. Прокопія, як 
він вчинив наді мною знамення святого хреста?». Всі дивувалися 
цьому і разом з нею радісно прославляли милосердного Бога.

Слід замислитися над тим, якою великою славою Бог наго-
родив св. Прокопія в небі, коли за його заступництвом чинить 
стільки великих чудес на землі. Нехай же буде Бог благословен-
ний, прославлений і возвеличений навіки!

З’явлення Прокопія Папі Римському
Хоча світська та духовна влада дізналася про ці та інші чуде-

са, що відбулися за заступництвом св. Прокопія, ніхто не дбав 
про його канонізацію. У 1203 році св. Прокопій з’явився сазав-
ському абату Блажею, тричі настановив його, наказав зібрати 
й записати свідоцтва і чудеса та якнайшвидше їхати у Рим до 
папи з проханням про канонізацію. Так були записані свідчення 
про життя засновника Сазавського монастиря та про чудеса, що 
відбувалися на його могилі, а абат Блажей поїхав до папи Інокен-
тія III. Але папа не надавав значення ні словам, ні документам, і 
не хотів оцінити святості такого великого мужа. Тому однієї ночі 
абат виїхав з Риму додому ні з чим. Саме в той час, коли Блажей 
виїжджав з міських воріт, св. Прокопій з’явився папі Інокентію 
в його спальні з пастирським посохом й сказав: «Чому ти вага-
єшся? До чого ці твої затримки? Чому ти допустив, щоб мій 
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духовний син відійшов з порожніми руками? Якщо не накажеш 
йому негайно повернутися, то… — і в цю мить святий підняв 
свій пастирський посох, — так битиму тебе, доки не провчу!». 
Папа прокинувся зі сну і в страху, наче напівмертвий, тремтячим 
голосом запитав, хто він і як його звати. Божий муж відповів: 
«Мене звати Прокопій», і зник. Папа встав, скликав 13 кардина-
лів, які були в Римі, та негайно наказав закликати Блажея назад. 
Він уважно вивчив свідоцтва і провів урочисте Богослужіння на 
честь блаженного отця Прокопія. Потім послав кардинала Гвідо, 
щоб на Сазаві провів урочисту канонізацію останків блаженного 
мужа. Це відбулося в неділю, 4 липня 1204 року.

Під час цієї канонізації Бог показав багато чудесних доказів 
Своєї всемогутності. Сліпі прозрівали, прокажені очищалися, 
хворі зцілювалися, одержимі звільнялися, глухі чули, німі гово-
рили, а інші численні хворі зцілювалися за заслугами святого 
отця Прокопія. Коли ж відкрили його гріб, з нього розлилися 
приємні пахощі, так що всі присутні сповнились подиву. Кар-
динал Гвідо бачив ці чудеса і записав їх. Тоді надав монастирю 
право особливих відпустів.

Святий Прокопій, якому Бог дав владу над демонічними 
силами, може і сьогодні своїм заступництвом випросити усім, 
хто шукає правду, не лише звільнення з духовних пут, але й 
фізичне оздоровлення.

У книзі «Святий Прокопій чудотворець» перераховано декіль-
ка десятків чудесних оздоровлень, які записані у стародавніх 
хроніках. Такі оздоровлення та інші чудеса за заступництвом 
св. Прокопія відбуваються і сьогодні. Особливо люди, які поне-
волені демонічними залежностями, повинні з вірою звертатися 
до св. Прокопія, могутнього заступника перед Богом, з прохан-
ням про звільнення.
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СВЯТІ КИРИЛО І МЕТОДІЙ, АПОСТОЛИ СЛОВ’ЯН

Кирило і Методій походили з 
македонського міста Солуня. Їхній 
батько Лев був високим військовим 
сановником, а мати називалася Ма-
рія. У сім’ї було 7 дітей.

Методій народився 815 року і 
при хрещенні отримав ім’я Миха-
їл. Був найстаршим з усіх дітей. 
Завдяки своїм здібностям і впливу 
свого батька став імператорським 
намісником у Стримонському краї 
на північ від Солуня. Коли з’явилася 
можливість, він звільнився з високої 
державної посади і пішов у монас-
тир на горі Олімп. Це було близько 
845 року.

Костянтин (монаше ім’я Кирило), 
народився 827 року і був наймолод-
шим. Закінчивши навчання, став 
бібліотекарем при соборі св. Софії.

У 851 році халіф Мутавакіл, 
вождь сарацинів у Самаррі1, надіслав до Константинополя таке 
послання: «Якщо ви можете ясно пояснити вчення про Трійцю, 
пошліть нам людину, яка зможе переконати і перевершити 
нас». Від цього запрошення не можна було відмовитись, інакше 
сарацини казали б, що християни не можуть захистити свою 
віру. Тому імператор Михаїл покликав Костянтина і сказав йому: 

1 Місто в Іраку на східному березі Тигру, на північний захід від Багдада.
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«Чуєш, філософе, що агаряни1 говорять проти нашої віри? Ти, 
як слуга Пресвятої Трійці, піди, щоб протистояти їм! Бог дасть 
тобі благодать і силу перемогти їх, як Давид Голіафа».

Костянтин, знавець арабської мови, відразу вирушив у дорогу. 
Прийшовши до Самарри, він помітив, що сарацини малюють на 
дверях християн зображення демонів. Невірні глузливо запитали 
його: «Знаєш, що означають ті зображення?». Костянтин жар-
тома відповів: «Де демони зображені назовні, там всередині є 
християни, але де нема назовні цих зображень, там, без сумніву, 
демони перебувають всередині».

Під час вченої полеміки про віру агаряни стверджували, що 
у вірі серед християн існують розбіжності і що їхнє життя не 
збігається з їхньою вірою. Костянтин сказав на це: «Наш Бог 
подібний до глибини моря. Багато хто хоче дослідити Його 
сутність і заходять на ту глибину, але тільки ті, які 
сильні духом, пізнають Його завдяки Його ж благодаті, 
і щасливо перепливають через вир сумнівів до істини. 
Але ті, які мають слабку віру або пливуть на трухлявих 
кораблях порушеної волі, тонуть. Однак ваша мусульман-
ська віра схожа на вузький струмок, який кожен може 
зручно перетнути. Ваш Мухамед не нав’язував вам нічого 
важкого, він дозволив вам піддаватися гніву і плотським 
бажанням. Але Христос підняв людину із землі на небо, і 
тому вимагає від людини важчих речей, щоб через самоз-
речення і подолання тілесних пристрастей вона набли-
зилася до ангелів».

Коли потім агаряни насмілилися богохульно і ганебно говорити 
про Святу Трійцю, Костянтин спинив їх і пояснив їм цю таємни-
цю словами самого Мухамеда, чим невіруючі вельми дивувались. 
Пізніше сарацини хвалилися своєю мнимою вченістю. Проте 
Костянтин засоромив їх цією притчею: «Один чоловік набрав з 
моря воду, налив її у шкіряний міх і хвалився перед чужинцями, 
що ні в кого немає такої води. Але до нього підійшов чоловік з 
узбережжя і сказав: “Дурню, ти не соромишся хвалитися цим 
смердючим міхом? Що є в тебе в мішку, того в нас є ціле море”. 
Так і ви хвалитеся своєю краплею мудрості, яку маєте від нас».

Так безстрашно захищали віру наші Отці!

1 Інша назва мусульман, згідно з традицією — потомків Ізмаїла, сина 
Авраама від рабині Агар.
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Тоді хозарський правитель послав до Константинопольського 
імператора Михаїла і попросив його прислати йому освіченого 
священника, щоб навчав людей правдивої віри та позбавив їх 
настирливих євреїв і підступних сарацинів. Імператор послав 
Костянтина (Кирила). Спочатку він приплив Чорним морем до 
Таврійського півострова (сучасного Криму) і оселився в портово-
му місті Херсонесі. Це був жвавий торговий центр. Сюди прихо-
дили сарацини, хозари та слов’яни. Костянтин скористався своїм 
перебуванням тут для вивчення хозарської мови. У Херсонесі він 
разом зі своїм братом довго шукали останки св. Климента, учня 
і наступника ап. Петра.

Святий Климент був посланий імператором Траяном на за-
слання в Крим. Приблизно за 15 кілометрів від Херсонеса, у 
місці під назвою Ахтіар, він проповідував Боже слово не лише 
християнам, засудженим до каторжних робіт у каменоломні, але 
й поганам. За свою місію в цій місцевості св. Климент був зви-
нувачений євреями та поганами, і Траян засудив його до страти. 
На шию йому повісили якір і втопили у морі. Протягом століть на 
місці його смерті щороку повторювалося чудо відпливу моря аж 
до останків святого. Тоді християни поховали їх на сусідньому 
острові. Там Костянтин знайшов їх у фундаменті старої святині і 
сам переніс їх звідти урочистою процесією аж до головного храму 
міста. Це було 30 грудня 861 року. Після цього він вже довго не 
затримувався в Херсонесі і подався до хозарського правителя. 
Передав йому дари, послані візантійським правителем, а потім 
був запрошений на бенкет, де цар видав наказ, щоб усі вчені 
суперечки між мусульманами та євреями відбувалися перед цим 
шановним гостем.

Правитель часто просив пояснити вчення про Святу Трійцю. 
Коли юдеї почали зневажливо говорити про воплочення Христа 
Господа, Костянтин використав цитати з Мойсея та старозавіт-
ніх пророків, особливо Ісаї та Даниїла, і все докладно пояснив 
їм, так що вони засоромлено замовкли. Однак незабаром знову 
почали закидати, що неможливо, щоб Бог воплотився і перебував 
в природному людському тілі. Тому Костянтин виразно сказав 
їм: «Немудрими є ті, що кажуть: “Бог не може воплотитися”, 
бо Господь перебував у кущі та в хмарі, явився в бурі Мойсею 
та Йову. І було потрібно, щоб Бог особисто прийшов до нас, щоб 
спасти нас. Бо від кого людина має бути зцілена, як не від Того, 
Хто її створив? Коли лікар хоче зцілити людину мастями, то не 
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наносить їх на дерево чи камінь, а на тіло хворого. Отже, коли 
Бог хотів спасти людину, Він повинен був прийти в близькій до 
неї людській подобі».

Правитель і вельможі слухали проповідь з щирим захопленням. 
Коли Костянтин побачив, що настав догідний час, він звернувся 
до присутніх хозар і закликав їх охреститися. Його прекрасна 
і сильна проповідь досягла цілі. Дві сотні хозарських вельмож 
прийняли хрещення. А Кирило, прославляючи Бога, повернувся 
до Візантії.

Згодом до Константинополя прибули гінці і від моравського 
князя Ростислава просили, щоб послали їм проповідників. Вони 
казали: «Наш народ відійшов від поганства, але в нього немає 
вчителя, який міг би пояснити нам істинну християнську віру 
нашою мовою». Імператор закликав Костянтина і сказав йому: 
«Знаю, що ти змучений, філософе, але вбачаю необхідність, щоб 
саме ти ішов на Моравію, ніхто інший не зміг би успішно прове-
сти таку працю. Візьми з собою брата Методія. Ви — солуняни, 
тож добре вмієте говорити слов’янською мовою». Костянтин 
взявся за роботу, створив писемність для слов’янської мови, по-
чав перекладати Святе Письмо і богослужбові книги. Тоді святі 
брати вирушили в дорогу і ревно проповідували Божі правди 
Моравії. Народ добре їх розумів і з відданістю, пошаною і лю-
бов’ю щиро прив’язався до них, пізнаючи в них своїх справжніх 
духовних отців.

За 5 років Моравія повністю прийняла Ісуса Христа і Його 
вчення. Папа Микола I (858–867) почув про плідну діяльність 
святих братів і покликав їх до Риму. Вони радо послухали, бо 
вже раніше збиралися іти в Рим, щоб принести туди останки 
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св. Климента і розповісти про свою місійну діяльність. Вони 
також хотіли отримати благословення на слов’янський переклад 
священних книг і попросити дозволу служити слов’янську Літур-
гію. До того, як вони досягли Риму, папа Микола I помер. Його 
наступник Адріан II (867–872) був дуже радий узріти останки 
св. Климента і в урочистій процесії супроводжував їх до міста. 
Після ретельного розгляду папа затвердив слов’янські богослуж-
бові книги, освятив їх і поклав на престол у храмі Санта Марія 
Маджоре. Потім у його присутності була відслужена Свята Лі-
тургія слов’янською мовою. Згодом Методій був висвячений на 
єпископа-місіонера.

Костянтин раптово захворів і, передбачаючи скору смерть, при-
йняв монаший постриг, одержавши нове ім’я Кирило. На смерт-
ному одрі він говорив своєму братові: «Дивись, брате! Аж досі ми 
працювали разом і орали одну борозну. Тепер я падаю на шляху і 
мій день прихилився. Знаю, що ти дуже любиш гору (Олімпійський 
монастир), але не бажай заради гори покидати свою місію в Мора-
вії. Залишайся з цими добрими людьми і навчи їх Божої правди!».

Методія чекала хресна дорога. Він уже сам повернувся до 
Моравії. Був призначений архиєпископом Паннонським, і в той 
же час папа Адріан надав йому привілей здійснювати всі служби 
слов’янською мовою. Проте на територію Моравії та Паннонії 
претендували і франкські єпископи. За їхнім наказом Методія 
схопили, вивезли до Німеччини і кинули до суворої в’язниці, де 
його протримали два з половиною роки. Методій звернувся до 
папи Івана VIII (872–882), який все розслідив, звільнив ув’язне-
ного і суворо покарав винних єпископів.

Коли у Римі папа розпитував про Методія Фрісландського 
єпископа Анно, який ув’язнив святого, той все заперечував, 
ніби не знав його. Але папа послав легата, єпископа Павла з 
Анокни, і той дійсно знайшов Методія у в’язниці та визволив 
його. Винних єпископів папа позбавив уряду. Він суворо ска-
зав Зальцбурзькому архиєпископу Адалвіну: «Єпископа, який 
ні в чому не провинився проти Церкви, ви побили, ув’язнили і 
мучили. Це не обійдеться без покарання». Цьому єпископу за-
боронили звершувати Богослужіння і він незабаром помер. До 
Пассавського єпископа Германріха папа надіслав такий лист: 
«Твоя нахабність перевершила лють тирана і навіть дикість 
звірів, коли нашого брата і спів’єпископа Методія ти мучив в 
ув’язненні. Ти навіть хотів відшмагати його кінським батогом, і 
зробив би це, якби тебе не зупинили інші. На оплакування твоїх 
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беззаконь не вистачило б навіть потоків сліз пророка Єремії. Я 
позбавляю тебе права звершувати Службу Божу і відлучаю тебе 
від столу Господнього і від спільноти священників». Також був 
покараний Фрісландський єпископ Анно. У листі папи сказано: 
«Твоє зухвальство перевищує хмари та самі небеса. Ти захопив 
право Апостольського Престолу і поводився зі своїм братом не 
канонічно, а тиранічно. Методій вимагав, щоб його поставили 
перед судом у Римі, але ти цього не дозволив і сам виніс свавіль-
не рішення. Наполегливо наказую тобі з’явитися на суд у Рим». 
Невдовзі і цей єпископ помер.

Методій повернувся до Моравії. Морав’яни дуже раділи, що 
до них прибув їхній улюблений архиєпископ. Але тим часом у 
Моравії відбулися політичні зміни. Князь Ростислав був скинений 
з престолу через зраду свого племінника Святополка, який вів 
аморальне життя, а тому ненавидів Методія.

У 874 році Методій охрестив чеського князя Борживоя. Це був 
великий і рішучий крок, який привів до того, що весь чеський 
народ прийняв християнську віру. Борживой взяв з собою в 
Чехію священника Павла. Дружина Борживоя, княгиня Люд-
мила, цілим серцем навернулась до Христа, і дуже скоро було 
збудовано церкву в Лівому Градці та у Празькому Граді. Проте 
німецькі єпископи не припиняли пакостити Методію. Його об-
мовляли, що він не є правовірним і що служить Святу Літургію 
варварською мовою, щоб приховати своє єретичне вчення. На 
запрошення папи Івана VIII Методій поїхав до Риму і там довів 
правовірність своєї віри. Він також переконав папу в корисності 
слов’янських обрядів і довів, що з їх запровадженням християн-
ська віра запустила серед слов’ян глибоке коріння. Папа визнав 
Методія повністю правовірним і писемно дозволив проводити 
Богослужіння слов’янською мовою.

На прохання князя Святополка німець Вікінг був висвячений 
на єпископа Нітри, але згідно з церковним правом, мав у всьому 
підкорятися своєму архиєпископу Методію. Однак єпископ Ві-
кінг вивищувався над Методієм, брехав, що має таємні накази 
від папи і що, мовляв, з волі папи Методія поставлено під його 
нагляд. Методій був змушений письмово запитати папу, якою 
є правда. Папа заспокоїв архиєпископа і пообіцяв покарати 
винного. Так для св. Методія настали мирні часи, і він зміг інтен-
сивно продовжувати апостольську працю протягом трьох років. 
В той час він переклав на слов’янську мову усе Святе Письмо (за 
винятком Макавейських книг).
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Так, плідно потрудившись на Божій ниві, 6 квітня 885 року 
у Велеграді св. Методій переставився до Господа.

Коли св. Методій помер, його учнів ув’язнили, а 200 з них 
продали в рабство у Венецію. Інші, щоб врятувати своє життя, 
при втечі мусіли перепливати Дунай. Здавалося, що місія була 
зруйнована, але насіння Божого слова принесло рясні плоди.

Кирило-Методіївську спадщину намагався відновити св. Про-
копій своїм слов’янським монастирем на Сазаві. У цьому йому 
допомагав князь Ольдріх. У 1096 році слов’янське Богослужіння в 
Сазаві було заборонене, і монахи виїхали до Угорщини. Слов’ян-
ські книги в Чехії нещадно і люто нищили. Настав час, коли в 
Чехії пам’ять про обох святих братів була повністю придушена. 
У латинських месалах Оломоуцької дієцезії 1499 і 1505 років, а 
також у месалах Празької дієцезії 1522 року про святих Кирила 
і Методія зовсім немає згадок. Лише коли в ХІХ столітті народні 
будителі обновили їхню пам’ять, Церква знову почала згадувати 
про обох святих. На кінець папа Лев XIII циркулярним листом 
«Grande munus» від 30 вересня 1880 року підніс заслуги святих 
братів. Цей папа також встановив свято святих Кирила і Мето-
дія на 5 липня.

Ми називаємо святих Кирила і Методія апостолами слов’ян. 
Вони не тільки разом заклали духовні підвалини Великої Моравії, 
але й винайденням слов’янської писемності та своїм перекладом 
Святого Письма та Східної Літургії на слов’янську мову зробили 
надзвичайно велику працю для усіх слов’ян.

Святі Кириле і Методію, моліть Бога за нас і за примноження 
духовної спадщини, яку ви принесли слов’янам, а нею є віра в 
Христа, що відкриває нам вічне життя.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЯН ГУС

6 липня 2015 року весь 
чеський народ вшанував 
сумний ювілей — 600 ро-
ків від спалення святого і 
правовірного священника 
Яна Гуса.

Суть святості — жити 
згідно з правдами Єван-
гелія і наслідувати Хри-
ста аж на смерть. Основ-
на чеснота — покора. Що 
таке покора? Покора — 
це правда. Заради правди Євангелія Ян Гус жив і викривав 
фальшиву правду: як у вченні, так і в житті. Він був зразком 
справжнього священника і християнина, давав приклад мораль-
ної чистоти, і тому мав силу картати аморальне життя деяких 
священників, монахів чи церковних прелатів. Однак відповіддю 
на це була їхня ненависть.

Ян Гус також був прикладом убогості. Сам жив скромним 
життям, не нагромаджував жодного багатства. Тому мав і мо-
ральну силу виступити проти зловживань та докоряти священ-
никам за грошолюбство, через яке деякі з богопосвячених осіб 
лицемірно і небіблійно обдирали вбогих. Він мав відвагу назвати 
справжнім іменем торгівлю всередині Церкви: плату за сповідь, 
уділення таїнств, зловживання т. зв. індульгенціями, хабарниц-
тво серед прелатів. При цьому посилався на Боже слово: «Корінь 
усього зла — грошолюбство» (1 Тим. 6, 10), а також нагадував 
про Симона-волхва, який хотів за гроші купити духовну силу, 
повноту Святого Духа, тобто хрещення Святим Духом. Відпла-
тою за те, що виступив проти ідола, званого мамоною, була не 
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тільки ненависть, а й лжесвідчення деяких церковних осіб, які 
прагнули усунути неугодного карателя та ревнителя за дотри-
мання Божого закону.

Виступу Яна Гуса передував рух відродження, представни-
ками якого були Ян Міліч з Кромержіжа та Конрад Вальдхаузер. 
Міліч помер в опінії святості, але у вигнанні. Згодом, через спа-
лення небажаного пророка і проповідника покаяння Яна Гуса, 
духовне відродження Церкви було придушене. За 100 років у 
Німеччині виступив монах-августиніанець Мартін Лютер. На-
стала реформа, але вона вже була пов’язана з поділом Західної 
Церкви. Від Католицької Церкви відпала більша частина Європи. 
Пізніше почалася так звана рекатолизація, що супроводжувалася 
релігійними війнами, які завершилися 30-літньою війною. Розкол 
на католиків і протестантів у Західній Церкві є плодом впертого 
відкидання правдивого покаяння серед духовенства. Звинувачу-
вати в розколі лише Лютера є необ’єктивно. До сьогодні католики 
не признали, що якби заклики Яна Гуса були сприйняті серйозно 
і відбулася духовна реформа в рядах духовенства через правдиве 
покаяння, то не мусіло б дійти до поділу Церкви. Сьогодні вже 
мусимо прийняти реальність, що західне християнство розділене 
на католицизм і протестантизм.

Католицька Церква також винна у спаленні Жанни д’Арк, яку 
згодом реабілітувала і оголосила святою. Проте питання реабілі-
тації чеського священника Яна Гуса глибинно заторкує питання 
стану священства. Воно пов’язане з прийняттям справжнього 
священичого способу життя, заснованого на особистому відно-
шенні до Христа і на правдивому наслідуванні Його. Цей ідеал 
Христового учня є найсильнішим мотивом реєвангелізації. Прі-
оритетною місією Церкви є спасіння безсмертних душ.

Тим, які уникали покаяння, було дуже зручно заклеймувати 
Яна Гуса єретиком і усунути його. Внаслідок судового злочину — 
спалення проповідника правди, був заглушений докоряючий 
голос сумління. Протягом 600 років питання реабілітації було 
закрито для т. зв. блага Церкви. Сьогодні Церква, некритично 
відкрита для єресей і духа світу, потребує чистого прикладу 
героїчного борця за Божі правди та моральні цінності. Таким 
був передусім ап. Павло. Ян Гус мав того самого Духа правди 
і міг сказати разом з апостолом: «Життя для мене Христос, а 
смерть — прибуток» (Флп. 1, 21).

Життя і діяльність чеського священника є закликом не лише 
до правдивої обнови священства, але й до внутрішньої обнови 
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Церкви. Це сьогодні вкрай необхідно. Більше того, його реабі-
літація поставить у правильному світлі не тільки лжереформа-
торів — єретичних теологів, — але й сьогоднішнє зловживання 
церковною владою, і стане першим кроком до початку процесу 
відродження через правдиве покаяння!

У 1412 році Гус писав до мешканців Лоуни: «Улюблені, пам’я-
тайте: світ котиться до гіршого, смерть стоїть перед 
дверима, і ми невдовзі маємо звідси відійти. Тому живімо, 
передусім, побожно, свято і остерігаймося гріха... Існують 
лише дві можливості — погибель або вічне життя. Поги-
бель — це вічний вогонь, темрява, безмежні страждання і 
постійні муки у вогні з демонами. Вічне життя — це доско-
нала радість і світло. Місце, де немає болю і страждання, 
тільки перебування з Богом і Його ангелами...».

Христового священника і мученика за правду Євангелія очор-
нювали як архиєретика ще впродовж 600 років після його муче-
ницької смерті. Обманені католики брехню про нього прийняли 
як догму і тому вже не були здатні прийняти правду. Нехай Бог 
простить лжесвідкам і тим, які посилалися на їхні фальшиві 
свідчення як на історичні джерела.

Гус у своєму викладі віри, Декалогу і молитви «Отче 
наш» (1412 рік) пише: «Тому, вірний християнине, шукай 
правду, слухай правду, вчися правди, люби правду, захи-
щай правду аж до смерті, бо правда визволить тебе від 
гріха і диявола, …від вічної смерті!».

Ян Гус народився 6 липня 1369 року в Гусинці в Південній 
Чехії. Походив з бідної родини. Мав декілька братів і сестер. 
Вже в підлітковому віці поїхав вчитися до Праги, де заробляв 
на життя співом і служінням у церкві. У Празі Ян Гус зазнав 
впливу проповідників із рядів учнів Яна Міліча з Кромержіжа. 
У 1400 році прийняв священичі свячення. У 1402 році його при-
значили проповідником у Вифлеємській каплиці.

У 1409 році він найбільше посприяв тому, що університет-
ські правила змінились на користь чеського народу. 20 жовтня 
1409 року його обрали ректором, і таким чином він став першим 
обраним ректором реформованого університету.

У травні 1412 року Гус виступив проти продажу індульген-
цій, прибутки з яких ішли на війну антипапи Івана XXIII проти 
Неапольського короля. В результаті цього тимчасово втратив 
підтримку чеського короля. Його життя було під загрозою. У 
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жовтні 1412 року мусив покинути Прагу, а в жовтні 1414 року, 
маючи запевнення імператора Сигізмунда про захист, вирушив 
до Констанца, щоб захиститися перед Собором від закидів. Проте 
тут його ув’язнили 28 листопада 1415 року, а 6 липня засудили 
і спалили поза мурами міста.

Гусові судді
Собор в Констанці був єретичним, бо проголосив єресь конси-

ліаризму. Це відбулося 6 квітня 1415 року декретом «Haec sancta 
Synodus». У той час було 3 папи — Григорій XII, Бенедикт XIII та 
Іван XXIII. Крім того, коли Гуса вели на страту, один з цих пап 
також став в’язнем в Констанці. Запитуємо: Кого власне мав слу-
хати Гус? І кого слухала та церковна ієрархія, яка його засудила?

Метод суду над Гусом
Наперед було вирішено, яким буде результат. Фальшиві свідки 

мали можливість публічно брехати, тоді як Гус не мав можливо-
сті оборонятися. Коли пробував захищатися, почали кричати, і 
правда була приглушена. Це було подібно до того, як в часи Ісуса 
натовп кричав: «Розіпни! Розіпни Його!».

Фальшиві свідки перед судом, на суді і після суду.
Після смерті Гуса католики перебували під впливом фальши-

вих свідків, яких замовили зрадливі церковні ієрархи для просу-
вання своїх інтересів. Документи зі судових записів у справі Яна 
Гуса загадково зникли. Отож суд в Констанці не може подати 
історичних джерел. Але докладну інформацію подав свідок-оче-
видець усього процесу смерті Яна Гуса, його учень Петро з Мла-
доньовіц. Його документальний запис є найбільш достовірним 
історичним джерелом.

Питання єресей, приписуваних Яну Гусу
В листі до антипапи Івана XXIII від 1 вересня 1411 року Гус 

нагадує брехливе твердження своїх ворогів, які звинуватили 
його в єресі. «Вони неправдиво звинуватили і звинувачують мене 
в тому, що я начебто вчив людей, що у Пресвятій Євхаристії 
залишається суть матеріального хліба. Неправдиво звинува-
тили, начеб я казав, що коли підноситься Гостія — тоді це Тіло 
Христове, а коли вже покладеться — тоді вже не є; неправдиво 
звинуватили мене в твердженні, що священник в смертельному 
грісі не освячує».

На закінчення листа Ян Гус пише: «Я запропонував, що буду 
відповідати на всі окремі закиди... і готовий сьогодні здати звіт 
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перед вченими Празького університету і перед зібранням усіх 
прелатів зі закидів, якщо хтось з якимись проти мене висту-
пить. Але аж досі ніхто не хоче проти мене особисто виступити 
і зобов’язатися взяти на себе відповідальність та покарання 
згідно з канонічними правилами».

Цитата з листа, написаного до чехів з ув’язнення за місяць до 
смерті, 10 червня 1415 року: «Прошу вас триматися Божої прав-
ди, яку я з Божого закону і з цитат святих проповідував і писав. 
Також прошу, що якщо б хтось від мене чув на проповіді 
чи приватно те, що протирічить Божій правді, або якщо 
я десь щось таке написав, то щоб цього не трималися. 
Але вірю Богу, що такого нема. Також прошу, що якби хтось 
бачив на мені легковажність в мовленні чи ділах, то щоб цього 
не наслідував, але щоб просив за мене Бога, щоб мені простив. 
Прошу, щоб священників добрих звичаїв ви любили і шанували, 
особливо тих, які працюють з Божим словом. Прошу, щоб ви ос-
терігалися підступних людей, а особливо негідних священників, 
про яких Спаситель говорить, що одягають овечу шкуру, але 
всередині хижі вовки...».

Лист з 27 червня 1415 року, за 9 днів до смерті:
«Шановні і улюблені в Христі Ісусі магістри! ...Собор хотів, 

щоб я проголосив, що статті, вибрані з моїх книг (всі разом і 
кожна зокрема), є єретичними. Тому, якщо б був якийсь єретич-
ний зміст в будь-якій з цих статей, то я його зрікаюся і довіряю 
його виправлення самому Господу Ісусу Христу, який знає мій 
щирий намір і не надає моїй науці ложного змісту, про який я 
навіть не думав. А також закликаю вас у Господі, якщо б 
в якійсь з цих статей ви знайшли єретичний зміст, то 
щоб його зреклися, але тільки без скривдження правди, 
про яку мені йдеться. Моліться за мене Богу і вітайте один 
одного у святому мирі.

Магістр Ян Гус,
в кайданах і в тюрмі, стоячи вже
на самому березі земного життя,

чекаючи на страшну смерть,
яка, як сподіваюся, очистить мої гріхи.

З ласки Божої, не знаходжу в собі ніякої єресі,
коли з цілого серця визнаю кожну правду, гідну віри.

Написано в четвер, в надвечір’я святого апостола Петра».
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Лист, адресований Собору 1 липня 1415 року, за 5 днів до смерті:
«Я, Ян Гус, в надії священник Ісуса Христа, боячись образити 

Бога і впасти у лжесвідчення, не хочу відрікатися ані всіх, ані 
окремих статей, які проти мене висунули лжесвідки у своїх 
свідченнях. Бо я їх — Бог мені свідок — ані не проповідував, ані 
не стверджував, ані не захищав, а вони стверджували, що я їх 
захищав. Про статті, вибрані з моїх книг, принаймні про 
ті, які були правильно вибрані, стверджую, що відрікаюся 
будь-якої з них, якщо вона має якесь єретичне значення. 
Однак боюся зневажити правду і говорити проти думки 
святих, тому не хочу будь-якої з них відректися. А якщо 
б було можливо, щоб сьогодні мій голос був явний всьому світу, 
як явною буде кожна брехня і кожен мій гріх в судний день, то 
я радо б відкликав перед цілим світом кожну помилку і кожну 
єресь, якщо я її колись думав висловити чи висловив. Це говорю 
і пишу вільно і добровільно.

Написано моєю власною рукою 1 липня».

Лист, адресований чехам на прощання 5 липня 1415 року, 
за день до смерті:

«Бог з вами і хай дасть вам вічну нагороду за те, що зробили 
мені багато добра. Також прошу всіх, щоб за мене Господа Бога 
молили, в святій ласці якого з Його святою допомогою невдовзі 
зустрінемося. Пишу вам з в’язниці в оковах, очікуючи засудження 
на смерть. Але твердо вірю, що страждаю за Божий закон». А 
на кінець мученик просить про захист для добрих священників 
і перебування в Божій правді: «Прошу вас, ради Господа Бога, не 
дозвольте погубити добрих священників. І всіх вас прошу, щоб 
ви залишились в Божій правді».

Запис з останніх хвилин життя
Ще до того, як Гус зійшов на вогнище у Констанці, його фор-

мально позбавили свячень, відібравши з рук чашу, і промовили 
таку молитву прокляття: «О Юдо проклятий, що залишив раду 
миру і радився з жидами, тому віднімаємо від тебе цю чашу 
відкуплення». А Гус гучним голосом сказав: «Надіюсь на Господа 
Бога Вседержителя, за Ім’я якого я терпляче зношу цю хулу, 
що Він не відійме від мене чашу Свого відкуплення. Але твердо 
надіюся, що питиму її в Його Царстві».

Опісля, знімаючи з нього інші частини одежі: столу, орнат та 
інші, до кожного промовляли прокляття у свій спосіб. А він від-
повів, що ці зневаги покірно і радо приймає задля Імені нашого 
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Господа Ісуса Христа. Перед тим, як одягнути йому на голову 
блюзнірську паперову корону, серед іншого казали: «Ми віддаємо 
твою душу дияволу». А він, склавши руки і звівши очі до неба, 
мовив: «А я довіряю її найласкавішому Господу Ісусу Христу». 
Побачивши ганебну корону, сказав: «Господь мій, Ісус Христос, 
будучи невинним, зволив задля мене, убогого, одягти набагато 
болючішу і важчу корону та йти в ній на найганебнішу смерть, а 
тому я, бідний і грішний, цю набагато легшу, хоча й блюзнірську, 
хочу покірно нести за Його Ім’я і правду». Ця корона була папе-
рова, кругла, майже до ліктя висотою, а на ній були намальовані 
три страшні демони, які кігтями притягували до себе душу, щоб 
схопити її. На короні був напис його провини: «Це є архиєретик».

Тоді, підійшовши до місця страти, Ян клякнув і, простягнувши 
навхрест руки й піднісши очі до неба, дуже побожно молився 
псалми, особливо «Помилуй мене, Боже», «На тебе, Господи, упо-
ваю», «В Твої руки, Господи, віддаю дух мій». Коли він так молився, 
оточуючі бачили, що його обличчя було радісне і щасливе.

Потім, за наказом воїнів, він піднявся з місця молитви і ви-
соким та виразним голосом, щоб усі його добре чули, промо-
вив: «Господи Ісусе Христе, цю страшну, ганебну та жорстоку 
смерть за Твоє Євангеліє та проповідування Твого слова я хочу 
дуже терпеливо і покірно знести». Він підбадьорював тих, 
які стояли навколо, а потім просив їх не вірити, що статті, 
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приписувані йому лжесвідками, він яким-небудь способом 
приймав, проповідував чи навчав. Потім зняли з нього одяг і 
прив’язали мотузками до стовпа. Коли його прив’язували за шию 
якимось закопченим ланцюгом, він поглянув на нього, усміх-
нувся і сказав до катів: «Господь Ісус Христос, мій Відкупитель 
і Спаситель, був зв’язаний твердішим і важчим ланцюгом, а я, 
убогий, будучи прив’язаний, не соромлюся зносити це за Його 
Ім’я». Тоді його по всьому тілі, аж до підборіддя, обклали деревом, 
змішаним зі соломою.

Але перед спаленням до нього під’їхав імператорський маршал 
Хоппе з Паппенгейму і востаннє закликав його зберегти своє 
життя і відректися того, що колись проповідував. Мученик Ян 
відповів: «Бог мені свідок, що те, що мені неправдиво при-
писують і через фальшивих свідків нав’язують, я ніколи 
не вчив і не проповідував, але першочерговою метою моєї 
проповіді та всіх інших вчинків чи писань було оберегти 
людей від гріхів. І в цій правді Євангелія, яку я писав, вчив і 
проповідував зі слів і повчань святих вчителів Церкви, сьо-
годні я хочу радісно померти». Тоді кати одразу ж підпалили 
багаття, а магістр високим голосом двічі заспівав: «Ісусе, Сину 
Бога живого, помилуй нас». Коли втретє промовив: «Ти, що наро-
дився з Діви Марії», вітер задув йому полум’я в обличчя, і так він 
сам в собі молився, ворушачи устами і головою. Тоді, швидше, 
ніж міг би 2–3 рази промовити «Отче наш», віддав душу Господу.

З мучеником Яном Гусом перебував в духовній єдності Єронім 
Празький. Він був вельми вченим, здобув титул магістра в чоти-
рьох університетах: в Празі, Парижі, Кельні та Хайдеберзі. Перед 
тим, як Гус від’їхав до Констанца, Єронім його підбадьорював: 
«Дорогий Учителю, будь непохитним і сміливим у тому, що ти 
написав, проповідував і навчав відповідно до Божого закону, осо-
бливо проти гордості, жадібності та інших беззаконь священни-
ків. І коли я дізнаюся, що тобі важко і що це потрібно, я прийду 
до тебе, щоб тобі допомогти». Єронім дійсно приїхав, але Ян 
Гус уже був у в’язниці. Коли Єронім зрозумів, що нічого не може 
зробити в такій ненависній атмосфері, повернувся назад. Проте 
його схопили, ув’язнили, катували і вимагали від нього згоди зі 
смертю і зневагою магістра Яна Гуса, нібито вони все зробили 
правильно. Йому погрожували, що якщо не підкориться, буде 
спалений. Боячись смерті й сподіваючись вирватися з їхніх рук, 
він зробив так, як йому було наказано. Проте його кинули до в’яз-
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ниці. Невдовзі його неприятелі з Чехії подали на нього замовлену 
скаргу, підтверджену фальшивими свідченнями. Він провів у 
в’язниці рік. Коли йому дали можливість захищатися, він мужньо 
засудив лжесвідків і, головне, публічно відкликав відречення 
від свого учителя, хоча знав, що це коштуватиме йому життя. 
Перед присутніми Єронім заявив: «Хоча я багатьма способами 
провинився проти доброго Господа Бога, я не маю на сумлінні 
важчого гріха за той, який я вчинив, коли зі страху перед смер-
тю схвалив фальшиве засудження магістра Яна Гуса, святої 
людини». Тоді відкрито проголосив, що собор вчинив безправ’я 
щодо магістра Яна Гуса. Тому його одразу відвели до в’язниці, 
забивши в кайдани руки і ноги, та засудили до спалення. Перед 
смертю він сказав: «Беру за свідка мого Господа Бога і перед усіма 
проголошую, що не дотримуюся нічого єретичного чи блудного, 
але дотримуюся і вірю у всі догми християнської віри, як навчає 
і вірить Свята Вселенська Церква».

Абсурдний вирок, яким Єронім був несправедливо засудже-
ний на смерть, звучав так: «Святий Констанцький Собор оцим 
відсікає Єроніма з Праги від кореня, як гнилу гілку і як проклятого 
єретика». На вогнищі перед спаленням Єронім ще заявив: «Тому 
тепер помираю, бо не хотів погодитись з цим священичим збо-
рищем у справі засудження і зневаги магістра Яна Гуса. Бо він 
був мужем праведним і справедливим. Я знав магістра з юності, 
це був чеснотливий шляхетний муж і проповідник віри Божого 
закону та Євангелія Господа Ісуса Христа». В той час кати, які 
вже раніше обклали його деревом аж до верху голови і поклали на 
це дерево його одежу, запалили багаття смолоскипами. А Єронім 
співав гучним голосом: «В руки Твої, Господи Боже, віддаю свою 
душу!». Опісля, коли його огорнуло полум’я вогню, взивав чесь-
кою мовою: «Господи, Боже всемогутній, помилуй мене! Прости 
мені мої гріхи! Ти знаєш, що я любив Твою святу правду». Його 
спалили 30 травня 1416 року.
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СВЯТІ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ ЕПІКТЕТ І АСТІОН

У часи Діоклетіана (284–305), нечестивого царя римського, 
жив у Вітинії, на південно-західному узбережжі Чорного моря, 
муж один добродійний, що чернече життя провадив, на ім’я 
Епіктет, саном пресвітер. Він з юності почав служити Христові 
й Господь через нього робив багато чудес, бо за чистоту життя 
свого прийняв від Бога дар зцілювати всілякі хвороби в людях: 
просвітлював сліпих, очищав прокажених, розслаблених підні-
мав здоровими і бісів проганяв з людей. Із тих чудес, на свід-
чення святості його, згадаємо тут хоча б деякі.

Коли Епіктет перебував у своїй келії, що була на окремому міс-
ці й дуже далеко від поселень людських, і у звичних молитвах та 
богомисленні вправлявся, комит, начальник міста, привіз до ньо-
го свою 15-літню доньку, розслаблену всім тілом. І, припадаючи 
до ніг святого, просив про її зцілення, кажучи: «Помилуй мене, о 
чоловіче Божий, і не відкидай від лиця твого, як же і милосердний 
Бог, якому ти служиш, жодного не відкидає з тих, хто приходить 
до Нього. Ось маю доньку єдину, що розслаблена 3 роки лежить, 
всім тілом не володіє і ледь жива. Вірю ж без сумніву, що Той, 
Хто зцілив жінку кровоточиву, що 12 років була недужа, може 
і мою доньку зцілити, лише помолися, змилосердившись, за нас, 
бо й ми діти Церкви Христової, хрещенням святим просвітлені». 
Служитель же Господній Епіктет, досить до Бога помолившись, 
помазав святим єлеєм розслаблену дівчину — і зразу вона стала 
здоровою, і всі дякували Богові. Сказав же преподобний до ко-
мита: «Якщо хочеш, о любий, щоб ніяких недуг у домі твоєму не 
було, будь зі всіма домашніми своїми у всі недільні дні причасни-
ком Божественних Таїнств, Тіла і Крови Христових, із чистим 
серцем». Те мовивши, відпустив його з миром.

Іншого разу привели до нього біснуватого чоловіка. І затримав 
його в себе преподобний на 3 дні, і мучив біса молитвами до Бога. 
І викрикнув біс, кажучи: «О лихо, о біда, що терплю! Чи не краще 
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мені було у Фригії, у капищі ідольському сидіти й щодня прийма-
ти шану від багатьох безумних людей у поклоніннях і жертвах? 
Нині ж тут цей один мучить мене без провини». Святий же 
пресвітер на третій день зв’язав біса і вигнав його з чоловіка.

Знову в інший час привели до святого жінку одну, благородну 
і багату, що була поганкою і вшановувала еллінських богів. Вона 
осліпла й від багатьох лікарів шукала зцілення, і не знайшла, тож 
просила чоловіка Божого, щоб лише правицю свою на осліплі 
очі її поклав. Чула бо від багатьох, що через його чесні руки Бог 
чинить великі чуда і подає хворим зцілення. Святий же, бачив-
ши її велике прохання з вірою, поклав правицю свою на очі її, 
прикликаючи Ім’я Ісуса Христа. І зразу жінка прозріла на обидва 
ока, і скликнула, кажучи: «Слава Тобі, Боже християнський!». І 
повірила в Христа з усім домом своїм.

Одного разу прийшов до святого із недалекого міста 18-літній 
юнак Астіон, що був сином багатого вельможі і в ідолопоклон-
ницькому блуді перебував. Епіктет запитав юнака: «Звідки ти, 
дитино? І яких батьків?». Відповів той: «Батько мій — градона-
чальник, мати — донька сенатора Юліана, я — єдиний їхній син, 
і пильнують вони мене, як єдину найдорожчу перлину». Святий 
же сказав йому: «Добре ти сказав, дитино, що батьки твої пиль-
нують тебе, як перлину. Пильнують, але не знають, що твоя 
блаженна душа понад всіляку перлину коштовніша й любіша 
Христові, Спасителю нашому і, як бачу, вибрав Він собі тебе на 
служіння. Послухай тому мене, о люба дитино: відкинь все, що 
має цей видимий тимчасовий суєтний світ, щоб зі всіма святими 
в майбутньому віці отримати невидимі вічні блага. Те бо все, 
що у світі видно, минуще і скоро гине, а те, що приготував Бог 
для тих, хто любить Його і служить Йому, існує навіки, як же 
і сам вічний Бог». Наступного дня, дуже рано, юнак Астіон сам 
прийшов до преподобного того старця, як мудра бджола. При-
йняв від нього науку про віру і вирішив стати монахом. Однак, 
боячись, що батьки знайдуть його тут, попросив старця піти з 
ним у інше далеке місце. Сівши на човен, приплили у скитський 
край, до міста Алмірида1, що при ріці Дунай. При тому місті не-
далеко знайшли собі для перебування осібне добре місце і осели-
лися там, малу хатину збудувавши. Тут провадили ревне чернече 
життя в посницьких подвигах. Та не втаїлися їхні чесноти і свя-
тість, бо руками святого Епіктета багато чуд зцілення творилося. 
І почали до них приходити люди, недужих своїх приносячи.

1 Сучасне селище Мурігіол в Румунії.
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Якось одна знатна жінка принесла сина свого, що мав 15 ро-
ків, німого, глухого і розслабленого. І, поклавши його при ногах 
святого старця, почала говорити до нього: «Звідки ти прийшов 
сюди — не знаю. Вірю ж, що, коли захочеш, можеш зцілити сина 
мого, бо вигляд твій виказує, що ти учень Назарянина, про якого 
багато я чула чудесного і преславного. І якщо ти Його учень, по-
можи нам і навчи нас пізнати Його, щоб ми рабами Його були». 
Святий же відповів: «Якщо від усього серця віриш, о жінко, в єдино-
го істинного Бога, що небо, і землю, і все, що ми бачимо, створив, 
буде тобі те, що просиш». Те мовивши, звелів підняти хлопця із 
землі, плюнув тричі в його німі уста і спитав: «Скажи нам, дити-
но, в якого Бога вірити належить: чи в ідолів, яких люди роблять, 
чи в Ісуса Христа розіп’ятого, що тебе нині зцілює?». Хлопець 
же голосно скрикнув: «В Ісуса Христа, о чесний отче, належить 
вірити, що такі благодіяння людям завжди являє!». Таке чудо ба-
чачи, алміридські люди прославили Бога, і того дня понад тисяча 
душ, чоловіків і жінок, повірили в Христа, нашого Спасителя.

Бачив же диявол, що не лише від старця, а й від того юного 
монаха осоромлений і позбавлений користі своєї з душ людських, 
мучився заздрістю й озброївся на них всіляко підступами своїми. 
Але нічого не досягнув. Проте на юного знайшов час відповідний 
такий. Одного дня вийшов Астіон до ріки зачерпнути води без 
старцевого благословення. Побачив ворог, що Астіон не загоро-
джений старцевим благословенням, зразу, із допусту Божого, 
нечистими якимись помислами напав на нього і збентежив його 
душу. Астіон же, повернувшись до келії, соромився розповісти 
про помисли ті отцеві своєму і бідував, борючись з ними 3 дні. 
Постив бо, і молився зі сльозами, а на кінець у всьому зізнався 
старцеві. Той велів йому простягнутися на землі хрестоподібно в 
молитві. Простягнувся ж і сам старець, і обидва разом зі сльозами 
молилися до Бога. Після довгої молитви, коли вони встали із зем-
лі, побачив блаженний Астіон хлопця одного чорного, що зі свіч-
кою палаючою втікав від нього і говорив: «Сповідь твоя, Астіоне, 
велику мою силу нині розбила, і молитва ваша мене роззброїла».

Так жили там ці отці преподобні й багато душ людських від зваби 
ідольської до Христа Бога навертали. Та прийшов у Алміриду ко-
мандир скитських військ, на ім’я Латроніан, що царськими і народ-
ними справами керував. І розповіли йому ідолослужителі про цю 
святу двійцю, стверджуючи, що вони волхви й багатьох зваблюють 
чарами своїми та від жертвоприношень їхнім богам відвертають.

Князь же зразу звелів взяти їх і вкинути до темниці. I були 
святі в путах, безперестанно молячись. Наступного дня князь 
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звелів приготувати суд посеред міста, наказав привести їх і 
почав допитувати. Святі ж відповідали: «Ми — християни, 
єдиного Бога, Господа нашого Ісуса Христа, знаємо і Йому 
одному поклоняємося. Ідольською ж мерзотою гидуємо, і 
тих, що кланяються ідолам, сторонимося». Те чуючи, князь 
сповнився гніву і звелів святих довго й немилосердно бити. А тоді 
наказав на катівні повісити й кігтями залізними обдирати тіла 
їхні, і свічами палаючими обпалювати. Вони ж лиш одне взива-
ли: «Ми — християни, хай буде на нас воля Бога нашого». 
Перебували ж святі після першого допиту і мук у темниці 5 днів, 
відтак знову на суд їх вивели. Не змігши ніякими вмовляннями 
до нечестя свого їх схилити, князь знову почав їх мучити.

Коли святих мучеників перед усім народом допитували й суди-
ли, трапилося тоді прийти до того міста мужеві одному зі східних 
країв, бо так влаштувало Боже провидіння. Той муж упізнав 
Астіона, бо й батьків його добре знав, і повернувся у свої краї та 
прийшов до батьків Астіонових і сповістив їм, кажучи: «Бачив я 
сина вашого в Алміриді, граді скитському. Він з одним старцем 
Епіктетом там страждає за Христа». Батьки ж, як почули це, зі 
сльозами припадали до мужа того, просячи його, щоб розповів їм 
правду. Той же присягою підтверджував сказане. I сказав батько 
Астіонів: «Якщо сподоблюся бачити лице любого сина мого, зразу 
все те зроблю, що він мені звелить і чого мене навчить». Також 
і мати казала: «Якщо в житті моєму побачу солодку дитину 
мою, все покину й піду за ним. I якщо звелить мені християнкою 
стати — не відмовлятимуся і не злякаюся з ним разом муки і 
смерть за Христа витерпіти». Тим часом князь знову взяв на 
допит мучеників, назвавши їх втіленими бісами. Святі ж відпо-
віли: «Ми — християни, а не біси, і Христовим Іменем виганяємо 
бісів з тіл людських. Якби й ти захотів звільнитися від біса, що 
живе в тобі, вигнали б його з тебе силою Христа, Бога нашого». 
Тоді розгнівався князь, звелів бити мучеників камінням в уста, 
опісля ж палицями по спині, а відтак засудив їх на страту мечем.

Коли виведені були святі на місце страти, випросили в катів 
своїх час на молитву. I стали до сходу, піднесли руки свої до 
неба й, очі підвівши, довго молилися до Бога. Після того просив 
св. Епіктет, щоб спершу стратили Астіона. I сказав до нього 
Астіон: «Отче, тобі годилося б першим ту честь прийняти, щоб 
вінцем мученицьким увінчатися, ти-бо пресвітер Господній, 
отець і учитель мій. Я ж після тебе піду». Відповів св. Епіктет: 
«17 років, дитино, благодаттю Христовою, беріг я тебе чистим і 
непорочним, і чи нині захочу після стількох років труд свій втра-
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тити й залишити тебе без мене самого? Чи не знаєш, що ворожі 
підступи тонкі й нелегко їх впізнати, і боюся, щоб ти, юний, 
побачивши мою смерть, не злякався і не став іграшкою для во-
рога. Хай того не станеться, дитино, але хай буду я Авраамом, 
що приносить Богові в жертву Ісаака. Тому йди переді мною і 
першим вінець страждання прийми. Вірю ж, що св. Михаїл з анге-
лами, Авель із пророками, Петро з апостолами, Даниїл з ісповід-
никами вийшли назустріч тобі й чекають, щоб прийняти тебе 
і з торжественними піснями вести до престолу Христа, Спаса 
нашого». Сказав св. Астіон: «Воля Господня і твоя, о святий отче, 
хай буде». I, загородивши себе хресним знаменням, сказав: «Ти 
захисник мій, Господи, у руки Твої передаю дух мій». Тоді схилив 
під меч голову свою і помер. А св. Епіктет, впавши на мучениць-
ке тіло учня свого, просив катів, щоб так його, лежачого, вбили. 
Й ударили його мечем, і помер за Христа. Сталося це 290 року.

Коли ж настав пізній вечір, християнин на ім’я Вігилантій, ра-
зом з домашніми своїми та з іншими християнами прийшовши, 
взяв потай тіла мучеників, чистими плащаницями з ароматами 
їх обвив, та на місці знаному поховав чесно.

Після кончини мучеників батьки Астіона водним шляхом збли-
жалися до Алміридського града. I явився св. Астіон християнину 
Вігилантію, кажучи: «Батько мій і мати моя нині прийдуть сюди 
шукати мене. Вчини-бо діло любові, брате: вийди до пристані і 
візьми їх у дім свій, дай їм спочинок й утіш, бо тугою і печаллю 
через мене дуже виснажилися. Ще ж і про спасенну віру повчи їх, 
і про велич Божу сповісти їм». Вігилантій же зразу до пристані 
пішов і побачив корабель, що причалював до берега. З нього ж 
Астіонові батьки вийшли і людей, що там були, питали, чи не 
бачив хто чоловіка молодого, на ім’я Астіон. Вігилантій, підій-
шовши до них, мовив: «Я бачив його і познайомився з ним добре. 
Але ходіть спершу спочиньте в домі моєму, і розповім вам про 
нього». Вони зраділи, пішли до нього і просили, щоб розповів про 
сина їхнього. Сказав той, що недавно Астіон у місті цьому був і 
перед кількома днями пішов звідси з одним старцем чесним у 
край далекий, покликаний від славного царя на співцарювання 
з Ним у невимовній славі. I почав Вігилантій розповідати їм про 
те вічне життя, про поселення райські, про Небесне Царство й 
про безсмертного Царя Христа Господа, про ангелів же, і про всі 
святі лики, що з Христом співцарюють, до яких же й Астіон, син 
їхній, зарахований. Коли слухали батьки ці слова, яких ніколи 
раніше не чули, дивувалися, розчулювалися й відчували в серцях 
своїх певну духовну радість. I ретельніше допитувалися, як туди 



59

відійшов любий їхній син. Вігилантій же повів їх спершу в келію 
святих мучеників і показав їм залишені по них хрест святий і 
Євангеліє. I багато зі слів євангельських до них говорив, так що 
повірили вони у Христа. I тоді розповів їм про страждання свя-
тих мучеників Епіктета й Астіона, як за Христа Господа поклали 
свої душі. Відтак повів їх на те місце, де тіла святих поховані. 
Коли батьки там виплакалися, сказав Вігилантій стати з ним до 
молитви й молитися цілу ніч до Христа Бога. Коли минула пів-
ніч і вже ранкова зоря почала світити, раптом осяяло їх світло, 
наче блискавка, і пахощі дивні прилинули. I побачили святих 
мучеників, що стали перед ними в красі невимовній. I обійняв 
св. Астіон матір свою з любов’ю, кажучи: «Добре, що прийшла 
ти сюди, о ученице Христова, моя ж мати Маркелино». Також і 
св. Епіктет, обнявши голову батька Астіонового, цілував, кажучи: 
«Радій в Господі, любий брате Олександре, що сподобився ти до 
числа вірних зарахованим бути й достойним явився вічного бла-
женства». Тоді обидва сказали до Вігилантія: «Радій і ти, любий 
брате, що сповнилося на тобі писання, яке говорить: якщо хто 
відверне грішника від блуду його, врятує свою душу від смерті 
й покриє безліч гріхів». Говорили ж їм й інших багато слів утіхи, 
сповнених духовної насолоди, і за якийсь час стали невидимими.

Вони ж невимовної радості сповнилися від видіння того й 
від солодкої бесіди зі святими. I пролили серця свої в молитві й 
дякуванні Богові, що любого сина свого, якого так довго із сер-
дечним болем шукали, сподобилися побачити в небесній славі.

В той час у скитському тому краю був єпископ християн-
ський, на ім’я Тома Євангел. Він ховався в час гоніння. Коли 
ж довідався про загибель князя Латроніана, який втратив ро-
зум і був задушений демоном, без страху в Алмірид прийшов, 
відвідуючи й утверджуючи вірних. До нього Вігилантій привів 
батьків Астіонових і все про них, як же і про святих мучеників, 
детально розповів. Єпископ же, мучеників святих прославивши, 
батьків Астіонових, до Христа навернених, з радістю прийняв 
й охрестив їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Після того 
Олександр і Маркелина при гробі мучеників досить днів у пості 
й молитвах пробули, а потім повернулися додому. I, продавши 
багаті маєтки, роздали гроші вбогим, трохи на прогодування 
собі залишивши. I прожили богоугодно до кончини своєї. Так 
святі мученики Епіктет-пресвітер й Астіон-монах вінцем муче-
ницьким на небі прославилися, до них же згодом Олександр із 
Маркелиною із земного життя переставилися.
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СВЯТИЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПРОКОПІЙ

У ІІІ столітті жив в Єрусалимі 
один славний муж сенаторського 
благородства на ім’я Христофор, 
вірою християнин. Мав він дружи-
ну, що еллінського нечестя тримала-
ся, на ім’я Теодосія. Вони народили 
сина, і Неанієм назвали його. Після 
народження немовляти Христофор 
невдовзі відійшов до Господа. Вдо-
ва ж Теодосія виховала хлопця в 
еллінському нечесті й навчила його 
ідолопоклоніння, бо й сама була від-
даною служителькою бісів. Був же 
хлопець швидкий на розум, і коли 
віддала його мати на науку книг ел-
лінських, швидко всю зовнішню фі-
лософію пройшов. Коли ж досягнув 

юнацького віку і став мужем дорослим, захотіла мати зробити 
його царевим воїном. I коли нечестивий римський цар Діоклетіан 
прийшов в Антіохію Сирійську, що над рікою Оронт, довідалася 
про те Теодосія, взяла сина свого і, пішовши до Антіохії, віддала 
його на службу цареві. Бачив же цар, що юнак на вигляд шля-
хетний і розумом премудрий, полюбив його дуже і в царських 
палатах з іншими, подібними до нього, біля себе перебувати 
звелів. Тоді невдовзі зробив його воєводою і в Олександрію Єги-
петську з воїнством послав, звелівши йому там гонити, мучити й 
убивати християн, а маєтки їхні в царські скарбниці забирати. I 
вирушали воїни в дорогу. Коли ж минули град Апамею Сирійську, 
о 3 годині ночі стався землетрус, і блискання багатьох блиска-
виць, і грім страшний. Всі зі страху наче омертвіли. Воєвода ж 
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почув голос з неба, що до нього промовляв: «Неанію, куди ідеш 
і на кого повстаєш?». Він же зі страхом відповідав, кажучи: 
«Посланий я від царя в Олександрію убивати всіх, хто вірить 
у Розп’ятого». I знову сказав йому голос з неба: «О Неанію, і чи 
ти йдеш на Мене?». Відказав Неаній: «Хто Ти, Господи, не можу 
бо Тебе пізнати?». Коли він те сказав, з’явився у повітрі хрест 
пресвітлий, наче кришталевий, і голос із хреста промовляв: «Я — 
Ісус розп’ятий, Син Божий. Задля роду людського добровільно Я 
прийняв хрест, щоб грішних з-під влади диявольської визволити, 
тих, що гинуть, віднайти, і мертвих оживити».

Після цього видіння Неаній з військом вже не йшов проти 
християн, але пішов воювати проти поган. Христовою силою 
перемагав їх і підкоряв їхні землі. Коли прибув до Єрусалиму, 
люди благали його визволити їх від ворогів, бо араби напали на 
них і брали в полон. Тому він вийшов проти них і переміг їх, зі 
славою повернувшись до Єрусалиму. Там привітала його мати і 
сказала, що просила поганських богів, аби допомогли йому. Він 
пояснив їй, що силу і захист має від єдиного Бога і визнав, що є 
християнином. Тоді вони увійшли в її дім, де було багато ідолів, 
і Неаній наказав їм сказати, хто йому допомагає. Вони ж мовча-
ли. Тоді забрав усіх ідолів і викинув їх геть. Через те мати його 
вельми образилася і подалась в Антіохію до імператора Діокле-
тіана, щоб оскаржити сина в тому, що він став християнином і 
зневажив їхніх богів.

Тоді Діоклетіан видав наказ, щоб ігемон Юст розслідив справу 
Неанія. Святий же засвідчив ігемону: «Я — християнин, ти ж 
роби, що тобі наказано». Юст же й ті мужі, що прийшли з ним, 
розгнівалися, схопили його й повели до Кесарії Палестинської. 
Там ігемон, на видному перед всіма людьми судилищі сівши, 
поставив перед собою Неанія на допит. Побачивши його, люди, 
ідолослужінням потьмарені, наче п’яні чи біснуваті, закричали 
до ігемона: «Це ворог і губитель богів наших, він зневажив цар-
ські накази!». Ігемон же, повний люті й нелюдськості, голосом 
людей ще більше підбурюваний, звелів зразу Неанія повісити 
на катівні й залізними кігтями обдирати його тіло. I відпадала 
плоть його, стікаючи кров’ю, і кості нагі було видно. Декотрі з 
людей, таке страждання мученикове бачачи і молодості його 
жаліючи, плакали за ним. Бачачи їх заплаканих, мученик сказав 
до них: «Не плачте наді мною, але над загибеллю душ. Вони-бо 
плачу достойні, бо мають у пеклі безконечно мученими бути». 
Тоді, звівши очі до неба, молився, кажучи: «Боже, укріпи мене, 
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раба Твого, на осоромлення ворога, на прославу Твого пресвято-
го Імені». I коли слуги, що мучили його, втомилися, за велінням 
ігемоновим зняли мученика з катівні та вкинули до темниці.

Опівночі ж був землетрус у граді: Бог з ангелами Своїми при-
йшов відвідати раба Свого. Й осяяло світло велике темницю, і 
двері темничні відчинилися, і всім в’язням, що там були, пута 
розв’язалися. З’явилися 2 ангели в подобі юнаків прекрасних, 
кажучи до мученика: «Поглянь на нас і побачиш». Мученик же, 
глянувши, промовив до них: «Хто ви?». Відповіли вони: «Ми — 
ангели, послані до тебе від Господа». Сказав до них мученик: 
«Якщо ви ангели Господні, то поклоніться Господові перед очима 
моїми і знаменням хресним себе загородіть, щоб я вам повірив». 
Ангели ж зразу те зробили й мовили: «Нині бо повір, що послав 
нас Господь до тебе». I сказав мученик: «Знаю, що до трьох юна-
ків, у піч вавилонську вкинених, посланий був від Господа ангел, 
щоб вистудити їм вогонь. Що ж я такого зробив чи у який вогонь 
вкинений, щоб виявитися достойним ангельського відвідання?». 
Коли мученик це зі смиренням говорив, раптом явився сам Го-
сподь Ісус Христос у славі невимовній і торкнувся мученика, 
зцілив його від ран і зробив здоровим, й охрестив його водою, 
мовивши: «Вже більше не називатимешся Неанієм, а Прокопієм1. 
Будь мужнім і кріпися, бо так виконаєш велике діло і приведеш 
до Отця Мого прекрасне стадо».

Прокопій же радісний і наляканий був, впав на землю, покло-
нився Господові, молячись, щоб укріпив його у стражданнях, щоб 
йому не боятися лютих мук. Господь же сказав йому: «Не бійся, 
Я з тобою». Те мовивши, зійшов на небо. Серце св. Прокопія від 
того Господнього з’явлення переповнилося невимовною небесною 
насолодою й духовною радістю. Тілом же настільки був здоровий, 
що ані сліду колишніх ран на ньому не було.

Наступного дня ігемон наказав привести Прокопія. Люди ди-
вувалися, бачивши мученика цілком здоровим. Ігемон же встав 
зі свого престолу й, рукою на людей махнувши, голосно крикнув: 
«Браття, чому дивуєтеся, бачачи Неанія здоровим? Боги змило-
сердилися над ним і зцілили раба свого». Святий же сказав до ньо-
го: «Добре говориш, що милосердям Божим я зцілений. Але якщо 

1 Ім’я Прокопій грецького походження; воно походить або від грецького 
prokoptó — «процвітаючий, успішний», або від грецького prokópos, що 
означає «готовий до боротьби».
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гадаєш, що те чудесне зцілення сталося силою твоїх богів, то 
ходімо до їхнього храму, щоб довідатися, який Бог зцілив мене». 
Ігемон же думав, що мученик хоче поклонитися богам, радий 
був дуже і звелів прикрасити шлях від судилища до ідольського 
храму й полотно найкраще по шляху постелити. Проголошувач 
же, на високе місце зійшовши, вигукував: «Неаній, син Теодосії, 
жінки благородної, покаявся, повернувся до богів і йде принести 
їм жертву». Невірні, те чуючи, раділи, а ті, що були таємними 
християнами, печалі великої сповнялися. I сходився весь люд з 
жінками й дітьми. I йшов ігемон славно зі св. Прокопієм і зі всіма 
чесними мужами до ідольського храму. До нього зайшовши і в 
глибині серця помолившись до Христа Бога, святий зробив рукою 
навпроти ідолів у повітрі хресне знамення і сказав: «Вам кажу, 
нечисті ідоли, бійтеся Імені Бога мого і сили Хреста святого! 
I падайте з місць ваших, і, розбившись, розлийтеся, як вода». 
I зразу попадали всі ідоли й падінням своїм гуркіт страшний 
вчинили, розбившись на кусні.

Це чудо дуже всіх здивувало, і закричало багато людей, ка-
жучи: «Боже християнський, поможи нам!». Ігемон же настільки 
був здивований, що зі страху не знав, що робити. Тоді, ледь отя-
мившись, звелів мученика відвести до темниці, сам же, сумний 
вельми, пішов до свого дому.

Коли настав пізній вечір, прийшло у темницю до святого дві 
когорти воїнів з двома своїми трибунами — Нікостратом й Антіо-
хом. I просили мученика, щоб зробив їх воїнами Царя Небесного, 
Христа Бога.

Коли ж настав день й ігемон, як звичайно, на привселюдний 
суд прийшов, стали перед ним ті воїни, голосно Христа прослав-
ляючи. І визнали себе християнами, будучи готовими прийняти 
муки і смерть за Христа. Ігемон же, бачачи так багато воїнів, що 
на смерть за Христа насмілюються, сповнився подиву й жаху і 
довго переконував їх відвернутися від Христа, до богів же зно-
ву навернутися. Коли ж бачив їх непохитними, видав на них 
смертний вирок — щоб потяли їх мечем.

Коли сидів мученик Христовий у темниці, прийшло до нього 
12 жінок благородних і сказали через віконце до святого: «I ми 
Христові рабині». Сповіщено ж те було ігемонові, і він зразу по-
слав посадити їх до темниці. До неї вони радісно входили, кажу-
чи: «Прийми нас, Господи, до Небесної Своєї світлиці». Почула ж 
Теодосія, мати Прокопієва, про тих жінок, і прийшла на видо-
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вище подивитися на подвиг їхній. Ігемон же наказав мучити їх, 
кажучи: «Чи поможе вам Розп’ятий, на якого ви уповаєте?». Вони 
ж відповіли: «Вже поміг нам, як бачиш, кате людиноненависний, 
бо ми, жінки, перемагаємо тебе, чоловіка-володаря, і не зважаємо 
на муки, які нам накладаєш». Кат же наказав розпалити залізо, 
щоб було гаряче, як вогонь, і мовив: «Чи відчуваєте жар вогню, чи 
ні?». Відповіли жінки святі: «Ти пізнаєш біль від жару вогняного, 
коли в невгасимий вогонь у пеклі будеш вкинений. Перед нами 
ж тут стоїть наш Господь, помагаючи нам. Його ти не бачиш, 
як сліпі не бачать сонця».

Коли так святі жінки страждали, Теодосія, мати Прокопія, 
стоячи серед людей і на мужнє терпіння тих жінок дивлячись, 
плакала гірко. Тоді засяяло в її серці світло пізнання істини. 
Сповнилася ревності і, ставши перед ігемоном, вигукнула: «I я 
раба розіп’ятого Христа Бога!». Таким світлом душа її сповнилась 
за молитвами сина її, святого великомученика Прокопія, який за 
неї перед Богом у молитвах заступався. Сказав же ігемон до неї: 
«О шляхетна Теодосіє, хто тебе звабив прийти у блуд цей, щоб 
покинути батьківських богів і так говорити?». Вона ж відповіла: 
«Не сьогодні я перебуваю у звабі і в блуді, а раніше була 
зваблена бісами, коли замість Бога істинного, що небо і 
землю створив, поклонялася мерзотним ідолам, ділу рук 
людських». Ігемон же, те чувши, звелів прутами металевими 
розбивати щелепи святим жінкам. Тоді всіх тих мучениць зі 
св. Теодосією, одним ланцюгом залізним зв’язавши, звелів ви-
вести поза місто і стратити мечем. I йшли жінки з веселістю і 
радістю на смерть, як на бенкет шлюбний, і поклали за Христа 
Бога голови свої, і світлиці небесної сподобилися.

Після їхньої смерті ігемон знову прикликав Прокопія, спону-
кав його до ідолопоклонства і люто мучив. Коли ж побачив, що 
все більше і більше людей навертається до Христа через його 
слова та чудеса, які Бог через нього чинив, повернув його до 
в’язниці. Від безпорадності, не знаючи, що робити з Прокопієм, 
він захворів і погано викинув свою душу.

Після смерті ігемона Юста Діоклетіан послав у Кесарію нового 
правителя Флавіана. Він покликав Прокопія і запитував його про 
віру. Святий мученик, сповнений Святого Духа, сміливо свідчив 
йому про Христа Бога, переконуючи, що поганські боги — демо-
ни, які є ніщо. Він сказав: «Якщо не хочеш пізнати істинного 
Бога, Його ж бачити можна душевними очима, то убивай 
і принось у жертву людські тіла, ріжучи й шматуючи їх 
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на частини за богів твоїх, я ж принесу жертву моєму Бо-
гові — жертву хвали. Ти називаєш нас, що знаємо єдиного 
істинного живого Бога, безумними. Та чи не безумніший 
ти сам, приносячи жертви і поклоняючись мертвому й 
бездушному каменю?».

Ігемон же, слів цих слухати не стерпівши, звелів одному з 
предстоячих, на ім’я Архелай, вдарити мученика у шию мечем. А 
святий зразу схилив свою шию під меч, готовий за Господа свого 
померти. Архелай же, меч обома руками на висоту піднявши, 
хотів сильно в шию вдарити, але зразу ослаб руками і всім тілом 
і, впавши на землю, відійшов. Ігемон, те бачачи, вжахнувся і 
звелів мученика, залізними веригами обкладеного, відвести до 
темниці. Шостого дня ігемон знову вивів його на суд.

Бачачи, що Прокопій несхитний у своїй вірі, наказав вкинути 
страстотерпця у вогненну піч, вельми розжарену. Він же, вхо-
дячи в піч, загородився хресним знаменням і молився до Бога. 
I зразу вийшло полум’я з печі й попалило всіх нечестивих, які 
були навколо. Святий же залишився без ушкоджень, вогонь-бо 
йому на прохолоду перемінився. Те преславне чудо здивувало 
і вжахнуло усіх. Ігемон же зі страху втік до претору і видав на 
мученика остаточний смертний вирок: мечем відтяти йому го-
лову. Сталося це у 8 день місяця липня 303 року. Так завершив 
свій героїчний подвиг святий мученик Прокопій і тепер навіки 
царює разом зі своїм Господом Ісусом Христом у небесній славі.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАНКРАТІЙ

Святий Панкратій родом був з Антіохії, народжений у той 
час, коли Господь наш, Ісус Христос, на землі явився і з людьми 
перебував, чуда творив у Єрусалимі і у всіх навколишніх кра-
ях та градах. Чув про Його преславні діла батько Панкратіїв, 
в Антіохії перебуваючи, та пішов з дружиною своєю і з юним 
сином Панкратієм до Єрусалиму, щоб побачити Христа. I бачив 
Панкратій, як Ісус учив людей і зцілював від усіляких недуг, ще 
й чуд і знамень багато робив, тож повірив, що Він — Син Бо-
жий. I познайомився з деякими зі святих апостолів Христових, 
а найбільше — зі святим верховним апостолом Петром. I з того 
часу юнак Панкратій знався зі св. Петром. Досить же днів провів 
батько Панкратіїв у Єрусалимі, баченням Христа і словами Його 
насолоджуючись, а тоді повернувся зі своєю сім’єю до Антіохії. 
Після добровільного страждання, смерті, воскресіння і вознесін-
ня Христа, Спасителя нашого, деякі апостоли прийшли до Ан-
тіохії перед Петром, і батько Панкратія охрестився з усім домом 
своїм. Невдовзі він і дружина його до Господа відійшли. Панкра-
тій же весь спадок, що був йому по батьках, покинув, пішов у 
гори Понтійські і, в якусь печеру увійшовши, перебував один у 
пості й молитвах, з одним Богом єднаючись. Коли ж ап. Петро, 
з Єрусалиму вийшовши, проходив краї, несучи благовістя Хри-
стове, зустрів він у Понті Панкратія і, упізнавши його, взяв із 
собою і прийшов до Антіохії. Звідти пішов у Кілікійську землю, 
маючи собі послідовником Панкратія, і зустрів там ап. Павла. Ті 
обидва апостоли, Петро і Павло, порадившись і помолившись, по-
ставили єпископів: Крискентія в Галатію, Маркіяна в Сиракузи, 
а Панкратія в Тавроменію, град Сицилійський. Було це 45 року.

Бажаючи досягти місця, куди був посланий, блаженний Пан-
кратій увійшов на корабель, що плив до Сицилійського краю. 
Було ж два керівники корабля: Ликаонід і Ромил. З ними пли-
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вучи, проповідував їм Боже слово, розповідаючи про Царство 
Боже і про таїнства нашого спасіння. Обидва капітани пові-
рили в Христа й прийняли святе хрещення. Коли доплили до 
Тавроменійського града, зразу збентежилися біси, що були в 
ідолах, не терплячи Панкратієвого приходу. І почали трястись і 
розбиватися. Були ж там найшанованіші ідоли еллінських богів: 
Гарпократ, Лісон і Скамадрон. Їхній нечистий храм стояв на 
високому горбі над морем. Коли до нього наблизився св. Пан-
кратій, зразу храм той перед лицем святого розколовся і, зі всіма 
ідолами зрушившись, впав у море. I було збентеження велике 
серед людей, і прибігли разом з начальником міста Боніфатієм, 
і, св. Панкратія бачивши й учення його почувши, повірили у 
Христа й охрестилися.

Старання ж велике до прослави Імені Христового доклавши, 
Панкратій за 30 днів збудував церкву. I служив у ній архиєрей 
Божий, навчаючи і хрестячи людей. І Бог підтверджував святу 
віру, яку він проповідував, знаменнями і чудами, від усіляких 
хвороб зціляючи і бісів проганяючи. Примножувалося число вір-
них щодня, і вже ціле місто було охрещене, і слава Христова 
розходилася по всій тій землі.

Тоді збунтував диявол одного нечестивого ката Аквилина, що 
був ворожим до Імені Христового і християн. Він зібрав силу ве-
лику, пішов на град Тавроменійський, хотівши його зруйнувати 
і всіх християн у ньому повбивати. Злякалися ж вельми грома-
дяни, але втішав їх святитель Божий, запевняючи, що зовсім від 
ворогів не постраждають. I коли вороги до града наблизилися, 
вийшов супроти них духовний воїн св. Панкратій із клиром 
своїм, несучи зброю непереможну — чесний Хрест Христовий 
і святі дві ікони: Христа Спасителя нашого і Пречистої Його 
Матері. I зразу страх великий напав на супротивних, і пітьма 
якась найшла на них. Збентежилися від сили Божої, потьмари-
лися уми їхні та почали один одного сікти й убивати. А інші самі 
себе мечами своїми простромлювали. Тоді, ледве отямившись, 
коли відійшла від них пітьма і мряка, побачили, що самі себе 
убивають. I пізнали на собі кару Божу за вороже повстання на 
град християнський. I ті, що від самовбивчої тої раті зосталися 
живі, відкинувши свою зброю, прийшли до нездоланного хоро-
брого воїна Христового Панкратія і до чесних ніг його припали, 
прощення просячи і благаючи, що хочуть стати християнами. I 
була подвійна громадянам радість: що визволилися від страшної 
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загрози супостатів і що їхні вороги стали їхніми друзями у святій 
вірі. I відтоді ще більше слів святого слухали у всьому, і все, що 
він їм наказував, чинили, і так не лише той град, а й інші міста 
того краю вірою святою просвітили.

Святитель Панкратій пас новоохрещене стадо Христове бага-
то років. Деякі з еллінів, що зосталися там, затверділі серцями 
у своєму блуді, набралися злості та, з князем своїм Артагатом 
таємно порадившись і зручного вичекавши часу, напали на 
служителя Божого, коли ніхто не знав, і камінням побили його. 
Так мученицькою смертю завершив свою боротьбу за Христа 
святий єпископ Панкратій.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КИРИЛО ГОРТИНСЬКИЙ

Віра св. Кирила явилася перед Богом, як випробуване золото. 
Той св. Кирило, коли ще дитиною був, показав себе розумом як 
дорослий муж. Зростав у добрих ділах і у всьому старався бути 
угодним Богу. Коли чув, де перебувають Божі угодники, залишав 
своїх батьків та приєднувався до них, щоб чути Боже слово й 
у вірі та чеснотах утверджуватися. Коли ж доріс до дорослого 
мужа, поставили його єпископом у Гортині на острові Криті. 
Для свого стада завжди був прикладом святого життя, словом і 
ділом, 50 років перебуваючи на престолі архиєрейському. Добре 
утверджував Божий люд у Христовій вірі й багатьох від ідоло-
поклоніння до істинного Бога привів. Коли вже був у глибокій 
старості, маючи 84 роки, за правління Деція взяв його ігемон 
Луцій і примушував до ідольських жертв. Але богонатхненний 
муж говорив йому про Божі заповіді, кажучи: «Хто прино-
сить жертву не Богові істинному, але богам чужим, той 
буде знищений». Ігемон, наче не чуючи цього, наполягав на своє-
му: «Пожалій старість свою і поклонися нашим богам». Відповів 
св. Кирило: «Я не старий, бо говорить Господь мій: “...оновиться, 
як орлина, юність твоя”. А що ти радиш мені і до чого мене 
примушуєш — це чинити мені негоже». Ігемон же мовив: «Я чув, 
що ти муж розумний і премудрий, тому розсуди сам і вшануй 
богів наших, якщо хочеш визволитися від мук». Мовив св. Кирило: 
«Так, справді розумним і премудрим буду, коли те, чого ін-
ших повчав словом, покажу на ділі, перебуваючи у вірі непо-
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хитний, у муках же непереможний». Ігемон же сказав: «Вчини 
корисне для старости твоєї і стань одним із нас». Відповів Кири-
ло: «Тоді корисне для себе знайду, коли цим дітям моїм, що сто-
ять навколо мене, буду прикладом мужності і великодушності».

Так довго вони сперечалися, доки св. Кирило Божественним 
Писанням уста невірного й неправедного судді загородив, так 
що не міг той ані одного слова супроти відповісти. I бачив ігемон, 
що скоро чи не весь люд ученням святого відвернеться від ідо-
лопоклонства й навернеться до істинного християнського Бога. 
Тоді видав на мученика такий вирок: «Кирила нерозсудливого і 
безумного, винищувача богів наших, наказую живцем спалити».

Святий же угодник Божий Кирило, ведений на спалення, 
ішов, наче на бенкет, радіючи і співаючи Богові вдячні пісні. 
Коли ж прийшли на те місце, де був приготований вогонь, зразу 
вкинули святого мученика посеред вогненного полум’я. Горів 
вогонь і дрова на попіл перетворювалися, а християни стоя-
ли, бажаючи благоговійно зібрати хоча б кості, що залишаться 
від вогню. I ось побачили угодника Божого, цілого й неушкод-
женого, що серед вогню перебував, звівши руки до неба. Таке 
чудо побачивши, ідолопоклонники були охоплені страхом і поди-
вом, що не лише самого угодника Божого, а й одягу його вогонь 
не торкнувся. Так у вогні оросив й охолодив його Святий Дух, бо 
й він багатьох із геєнського вогню вихопив ученням своїм, навер-
нувши від ідолопоклоніння до істинного Бога. Сповіщено ж було 
ігемонові, що єпископ християнський Кирило у вогні живим і не-
ушкодженим виявився. I здивувався ігемон вельми, і звелів угод-
ника Божого, вивівши з вогню, поставити перед собою. Побачив-
ши його цілим і здоровим, налякався й похвалив християнського 
Бога, що вчинив таке чудо, та відпустив мученика на свободу.

Вірний же раб Христовий Кирило не переставав проповідува-
ти слово Боже, розповідаючи, що ті, які вірять в істинного Бога, 
велику винагороду в Царстві Небесному приймуть. I так багатьох 
із шляху погибелі на путь спасення наставив. Сам же тужив і 
плакав невтішно, що не сподобився докінчити страждання свого. 
Люди ж його з великою увагою і насолодою слухали, всі однодуш-
но й однодумно до нього приходили. Інші ж хоч здалеку бачити 
його хотіли, бо від слів його Дух Божий сходив в такій силі, що 
приводив їх на дорогу спасіння. I, припадаючи до ніг його, го-
ворили: «Віримо у твого Бога, що воістину великий, бо зміг тебе 
з вогню вивести неушкодженим». Він же, веселячись духом у 
Господі, приймав усіх, що до нього приходили, як дітолюбний 
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отець, і перетворював їх із синів пітьми у синів світла, хрестячи 
їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. I казав їм: «Будьте вірними 
рабами Того, в Кого вірите. Він же у всьому помічником вам буде 
і подасть вам більше, ніж ви від Нього сподіваєтеся отримати, 
бо вухо не чуло, і око не бачило, і на серце людині не прийде те, 
що Бог приготував для тих, які люблять Його».

Коли він так утверджував вірних, хтось з ідолопоклонників 
сповістив ігемонові, що угодник Божий робить. Ігемон же спов-
нився гніву та люті й мовив: «Чому я змилосердився над ним? 
Чому з вогню його вивів? Чому мечем тоді зразу не умертвив 
його? Нині-бо анітрохи не потерплю йому!». I дав вдруге такий 
на угодника Божого смертний вирок: «Кирила, який із вогню 
вийшов, справедливий суд не лишить живим, тож мечем убити 
його наказую». Угодник же Божий, почувши такий на себе суд, 
сповнився радості і прославив Христа Бога, бо удостоїв його бути 
спільником страждань Своїх. I з веселістю схилив голову свою 
під меч, ним же у шию вдарений, передав душу свою Господу 
за правління імператора Деція. У нас же царював Господь наш, 
Ісус Христос, Йому ж слава навіки-віків. Амінь.

Преподобний Елій Єгипетський
(див. ст. 96)
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ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ

Преподобний Антоній наро-
дився у граді Любечі біля Чер-
нігова 983 року. При хрещенні 
отримав ім’я Антип. Змалку хло-
пець мав страх Божий і бажав 
одягнутися в чернечий образ. 
Чоловіколюбний же Господь по-
клав йому на серце йти у Грець-
кий край і там прийняти постриг. 
Він же зразу вирушив у дорогу з 
думкою про Господа, що обходив 
землі й трудився задля нашого 
спасення. Досягнув же Констан-
тинополя і пішов на Афонську 
гору, де обійшов святі монастирі 
і побачив святих отців, які понад 
людське єство у тілі ангельське життя наслідували. I більше лю-
бов’ю Христовою розпалився, бажаючи дорівнятися до життя 
тих отців. Прийшов в один із тих монастирів і просив ігумена, 
щоб поклав на нього ангельський образ чернечого чину. Ігумен 
же, передбачивши ті чесноти, які мали в ньому бути, погодив-
ся. Тоді постриг його, нарікши ім’ям Антоній, і, настановивши, 
навчив його чернечого досконалого життя. Антоній же, у всьому 
Богові догоджаючи, все більше старався служити Йому в покорі 
й послусі, так що всі тішилися ним. Коли ж пробув на Святій горі 
немало часу і вірно наслідував Господа Ісуса своїми ділами, бу-
дучи корисним для багатьох, ігумен отримав від Бога світло, що 
слід відпустити преподобного на його батьківщину. Закликавши 
його, сказав: «Антонію, іди назад на Русь, щоб і там іншим на 



72

користь та утвердження бути. I хай буде на тобі благословення 
Святої гори».

Преподобний же Антоній, наче з Божих уст, прийняв бла-
гословення, пішов на Русь і прибув до Києва. Роздумуючи, де 
б міг перебувати, обходив тамтешні монастирі. Ченці ж бо, які 
прийшли під час хрещення Русі з митрополитом Михаїлом із 
Греції, починали їх будувати, але не дотримувалися повного 
чину й уставу спільного життя. Тож не полюбилося Антонію ні 
в одному з них жити, Бог не благоволив, тому почав ходити по 
чагарниках, і горах, аж до Берестова прийшов. I, знайшовши 
печеру, яку колись викопали варяги, помолився, оселився в ній 
і перебував там у великій повстримності.

Коли переставився благовірний князь Володимир, прийняв 
владу безбожний і окаянний Святополк, у Києві сів і почав вби-
вати своїх братів, серед них і святих мучеників Бориса та Гліба1. 
Преподобний Антоній, бачачи таке кровопролиття, пішов знову 
на Святу гору.

Коли ж благовірний князь Ярослав переміг Святополка і в 
Києві сів, тоді полюбив він Берестове, і церкву святих апосто-
лів побудував там, і пресвітерів зібрав багато. Був серед них і 
пресвітер Іларіон, муж благочестивий, у Божественному Писанні 
розумний і посник, якого св. Антоній постриг у чернечий чин, а 
згодом благовірний князь Ярослав, волею Божою, поставив його 
у храмі св. Софії митрополитом.

Преподобний же Антоній був у той час на Святій горі, в мо-
настирі, де постригся. І було знову сповіщення ігуменові від Бога: 
«Пошли Антонія знову на Русь, бо там його потребую». Ігумен же, 
закликавши преподобного, сказав йому: «Антонію, Бог так хоче, 
іди знову в Русь, і хай буде на тобі благословення від Святої гори». 
І додав: «Багато від тебе там мають стати чорноризцями». 
Преподобний же Антоній, прийнявши благословення, прийшов 
удруге до Києва і, зійшовши на пагорб, де Іларіон колись викопав 
невелику печеру, жив там для Господа. Невдовзі й інші бажали 
жити з ним, серед них був і блаженний Никон.

Тоді-бо прийшов до преподобного Антонія в печеру і препо-
добний Теодосій, маючи від народження 23 роки. Преподобний 
Антоній звелів його постригти блаженному Никонові, бо той був 
ієреєм та досвідченим іноком.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 2 (15) травня; див. IІ том книги «Мученики 
та інші святі», ст. 213.
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Через багато років, коли переставився благовірний князь 
Ярослав, прийняв владу його старший син Ізяслав і в Києві сів. 
Преподобний же Антоній Печерський пребагатьма чеснота-
ми прославився був тоді в Руській землі, як же давно у Єгипті 
св. Антоній Великий. Довідався ж князь Ізяслав про його життя, 
прийшов з дружиною своєю, просячи в нього благословення і 
молитви. I відтоді став преподобний Антоній знаний і шанований 
усіма. I почали приходити до нього христолюбці, що постригтися 
бажали, він же приймав їх і постригав.

У той час прийшов до преподобного Антонія блаженний Вар-
лаам, син Івана, боярина великого, а після того Єфрем, євнух 
княжий. Їх же преподобний звелів блаженному Никонові по-
стригти в ченці. Але через них багато прикрощів зазнав разом 
з братами. Боярин-бо Іван, взявши слуг багатьох, прийшов із 
гнівом до печери, розполохав Богом вибране стадо, витягнув 
сина свого Варлаама з печери, а тоді, святу монашу одіж зняв-
ши, одягнув у світлі боярські строї та потягнув його насилу у свої 
палати. І сам князь Ізяслав, довідавшись про постриг боярського 
сина, а також і свого улюбленого євнуха, розгнівався дуже на те 
Христове стадо і звелів схопити блаженного Никона, що постриг 
їх, й вимагав, щоб переконав їх знову у світі жити. Ще ж обіцяв 
у вигнання послати його з наставником Антонієм і всіма, що в 
печері, а печеру їхню розкопати.

Преподобний же отець наш Антоній, примушений таким кня-
жим гнівом, що його лукавий влаштував, пішов тоді з братами, 
що залишилися, в інший край. Але почула про те княгиня і про-
сила князя наполегливо, щоб у гніві не виганяв рабів Божих із 
землі своєї, накликаючи на себе Божий гнів. Князь Ізяслав, ледве 
впрошений, отямився і побоявся Бога, пославши із проханням, 
щоб повернувся старець на своє місце. Його ж ледве через 3 дні 
знайшли і вмовили повернутися.

I так знову повернувся преподобний отець наш Антоній в 
печеру, ненастанно молився Богові, щоб подав йому твердо пе-
ретерпіти всі ворожі напади й пастки від ненависника добра і 
щоб не загинули довірені йому душі. Бог же за молитвами його 
вчинив, що не лише розполохані вівці повернулися з миром 
до свого пастиря назад, але й інших багато, що спастися хоті-
ли, приходили до нього в печеру, просячи, щоб визволив їх із 
пітьми і на спасенний шлях істини наставив. Він же всіх з лю-
бов’ю приймав і вчив, як мають іти за Христом, блаженному 
ж Никонові наказував постригати. I зібралися брати до нього 
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числом 12. I викопали печеру велику, де влаштували церкву 
і келії, які є і до сьогодні під старим Печерським монастирем 
(т. зв. Дальні печери).

Коли зібралися усі брати, преподобний отець Антоній ска-
зав: «Ось Бог зібрав вас, братів, і на вас є благословення Святої 
гори, з яким мене постриг тамтешній ігумен. Я ж вас постриг. 
І хай буде благословення на вас від Бога і Пресвятої Богородиці, 
а також зі Святої гори». Це мовивши, сповістив їм: «Живіть 
тут, поставлю вам ігумена, я ж хочу жити сам, як же й раніше 
звик». I поставив їм ігуменом блаженного Варлаама. Сам же спер-
шу замкнувся в одній келії тої ж печери, не зносячи всілякого 
шуму й галасу, що перешкоджав глибокому з’єднанню з Богом. 
Потім переселився звідти на інший горб і почав копати іншу 
печеру, яка є під нинішнім великим Печерським монастирем 
(т. зв. Ближні печери).

За ігумена Варлаама кількість братії зросла настільки, що 
вони не змогли разом увійти на молитву до Печерського храму. 
Тому попросили у св. Антонія благословення побудувати неве-
ликий храм над печерою, і збудували церкву на честь Успіння 
Пресвятої Богородиці.

Незабаром князь Ізяслав збудував там храм і при ньому монас-
тир, і взяв до нього ігуменом Варлаама з Печерського монастиря.

Брати ж, що перебували в печері, порадившись, прийшли 
до преподобного Антонія і сказали йому: «Отче, постав нам 
ігумена». Він же спитав їх: «Кого хочете?». Відповіли йому: «Кого 
хоче Бог, і Пресвята Богородиця, і ти, чесний отче». I сказав їм 
преподобний: «Якщо є серед вас слухняний, лагідний і смиренний, 
хай буде вам ігуменом». Тоді просили, щоб ігуменом став препо-
добний Теодосій, як подібний йому звичаями і у всьому досвід-
чений. I благословив його преподобний на ігуменство. Брати ж 
усі, їх же було числом 20, поклонилися Антонієві і раділи, що Бог 
дав їм такого духовного наставника.

Прийнявши ігуменство в печері, преподобний Теодосій по-
чав з великою пильністю дбати про братів, з великим постом і 
слізними молитвами. Багато помагало благословення і молитва 
наставника його, преподобного отця нашого Антонія, що безмов-
ствував на самоті. I почав Бог більше примножувати чорнориз-
ців, так що приєдналося їх до преподобного Теодосія числом 100. 
Бачив же преподобний Теодосій велике примноження братів і 
тому радився з ними, щоб поставити монастир. I йшли знову до 
преподобного Антонія, кажучи: «Отче, більше є братів, хотіли 
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б ми поставити монастир». Преподобний же Антоній сповнив-
ся радості й мовив: «Благословенний Бог у всьому, молитва ж 
Пресвятої Богородиці та отців, що є на Святій горі, хай буде з 
вами і нехай помагає вам».

Це мовивши, послав одного з братів до князя Ізяслава, ка-
жучи: «Княже христолюбивий, Бог примножує братію, місце ж 
маємо тісне. Просимо: зволь дати нам гору ту, що над печерою». 
Князь же, це чуючи, дуже зрадів і послав боярина, щоб передав 
їм ту гору.

До того монастиря вступив і преподобний отець наш Нестор, 
літописець руський, описувач життя цього й інших. Мав тоді 
літ 17 від народження свого, як же сам про себе тут пише. Його 
ж преподобний Теодосій, за радою і благословенням преподо-
бного отця нашого Антонія, сердечно прийняв. У літописі своєму 
коротко на користь всім написав про початки подвигів засно-
вника того монастиря, преподобного отця нашого Антонія, якого 
Бог прославив і який просіяв у землі Руській різними чудами. 
Найбільше ж — даром зцілення і пророцтва.

Про дар пророцтва св. Антонія свідчить, серед іншого, і ця по-
дія. Три князі Ярославичі — Ізяслав, князь Київський, Святослав 
Чернігівський і Всеволод Переяславський пішли війною проти 
половців. Вони прийшли до преподобного Антонія за благосло-
венням. Преподобний, духом відчуваючи Божий гнів, який вони 
на себе накликали, заплакав і сказав: «Через ваші гріхи варвари 
переможуть вас і виженуть. Багато ваших воїнів потонуть у 
річці, інші потраплять у полон, а інші впадуть під лезом меча». 
Так і сталося у битві на річці Альті 1068 року. Князі Ізяслав і Все-
волод ледь живі втекли до Києва. Святослав втік до Чернігова. 
Половці розійшлись по всій Русі, брали людей в полон і вбивали.

Тоді преподобний отець провістив сину варязького князя 
Африкана, Симону, що він не тільки буде врятований на війні 
з ласки Божої, хоча й лежатиме серед загиблих, але й за багато 
років першим буде почесно похований у кам’яному Печерському 
храмі, який, як також пророкував, він має чудесним способом 
збудувати. Все збулося. Сам Симон, повернувшись з війни, роз-
повів преподобному: «Я лежав поранений серед мертвих, але 
раптом Божа сила підняла мене і зцілила мої рани. Усіх своїх 
воїнів я знайшов живими і здоровими». Також згадав і храм, який 
йому було об’явлено з Божої благодаті і про який пророкував 
св. Антоній: «Храм, в якому колись маю бути покладений, я дві-
чі бачив у хмарах. Тоді, коли я лежав серед мертвих біля річки 
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Альти, і ще раніше, коли був на морі, після того, як дядько Якун 
вигнав мене з князівства і я тікав на Русь до князя Ярослава». Так 
Симон підтвердив те, про що пророкував Антоній. Тоді також 
Симон приніс пояс і золотий вінок та вручив преподобному Ан-
тонію, кажучи: «Це я зняв з образу Ісуса розп’ятого, коли виходив 
зі своєї батьківщини. Я почув Господній голос, що велів виміряти 
цим поясом фундаменти храму, які я бачив у видінні, і в якому, 
як ти сказав, колись буду похований. А цей вінок хай буде пові-
шений над вівтарем». За пророцтвом преподобного Антонія все 
збулося, коли за багато років Симона першим поховали у Богом 
благословенному Печерському кам’яному храмі.

Але перед тим св. Антонію довелося зазнати чималих випробу-
вань, про що згадує літопис. Ненависник світла і добра, диявол, 
наважився через князя Ізяслава вигнати з Києва преподобного 
Антонія, який сяяв у темній печері молитвою, добрими ділами 
і чудесами. Через нього диявол вчинив велике збентеження. Як 
було згадано раніше, згідно з пророцтвом св. Антонія, у битві 
перемогли половці. Кияни змушували князя Ізяслава знову іти в 
бій проти цих ворогів, розкиданих по всій Русі, але він не хотів. 
Тому вони влаштували бунт, звільнили полоцького князя Всес-
лава, якого тримали у полоні в Києві, і зробили його київським 
князем. Князь Ізяслав змушений був тікати у польські землі. 
Всеслав засів у Києві на 7 місяців, доки на нього з польських 
земель не прийшов Ізяслав з польським королем Болеславом ІІ 
Хоробрим (1058–1079). Хоч Всеслав вийшов проти них, проте 
згодом таємно втік до Полоцька, а Ізяслав в’їхав до Києва. Тоді 
через ложну обмову диявол підбурив князя до великого гніву 
на преподобного Антонія, мовляв, той був прихильний до Всес-
лава і давав йому поради, а тому й винен у всьому київському 
повстанні. Саме тоді преподобний Антоній служив у печері хво-
рому Ісаакію, якого спокусив диявол, явившись йому в образі 
Христа, а потім залишив його ледве живим, цілком зморивши 
танцюванням. Спокусник душ стежив, щоб зведений Ісаакій 
служінням Антонія не був швидко оздоровлений, а тому всіляко 
підбурював Ізяслава з гнівом вигнати преподобного Антонія з 
Києва. На деякий час ворог домігся бажаного. Чернігівському 
князю Святославу розповіли, що його брат Ізяслав дуже роз-
гнівався на преподобного Антонія. Святослав відправив вночі 
послів до св. Антонія і забрав його до Чернігова. Там Антоній 
оселився біля міста на Болдиній горі, викопав печеру і жив у ній. 
Згодом на цьому місці побудували монастир.
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Але недовго радів ненависник добра. Коли князь Ізяслав не-
вдовзі дізнався правду і зрозумів, що спокусник обманув його, 
а також пізнав миролюбність св. Антонія, шкодував про ско-
єне. Він послав до Святослава в Чернігів гінців, просячи, щоб 
св. Антоній повернувся до Києва до свого богообраного стада. 
Преподобний Антоній, смиренний серцем, задовольнив прохан-
ня Ізяслава і повернувся до своїх братів, які були схвильовані й 
покинуті, як вівці без пастиря. Бог не хотів, щоб яскраве світло, 
преподобний отець Антоній, залишалося в іншому місці, ніж бо-
гообрана столиця Київ, де він заклав основи чернечого життя. 
Звідси через св. Володимира світло істинної віри осяяло всю 
Русь, і тому звідси через преподобного отця Антонія мав засяяти 
промінь досконалого подвижницького закону.

Після такого випробування преподобний отець не знемігся, а 
навпаки, восходив по щаблях все більших й більших героїчних 
подвигів. Так він вів духовну боротьбу у своїй печері, поки не 
здобув повну перемогу над фальшивою силою диявола. Молит-
вою, постом, нічними чуваннями та незліченними поклонами він 
вигнав цей підступний демонський рід, як його називає Єванге-
ліє. Вже ніколи преподобний не залишав свою печеру, хоча все 
його життя в цьому темному місці було постійною боротьбою з 
князем темряви. У цій другій печері, в яку переселився, звільнив-
ши братії свою першу печеру, в якій перебував 40 років, прожив 
Антоній 16 років, і там таки 10 липня 1073 року завершив своє 
земне життя і перейшов до вічного життя, доживши 90 років.
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СВЯТА КНЯГИНЯ ОЛЬГА,
НАЗВАНА У СВЯТОМУ ХРЕЩЕННІ ОЛЕНОЮ

Народилася Ольга в селі, що 
звалося Вибутським, поблизу 
Пскова. I виховувалася дівчина 
ще в ідолопоклонницькому не-
честі, проте в добрій настанові 
від чесних батьків: була бо дуже 
цнотлива і премудра. Великий 
князь руський Рюрик, помира-
ючи, залишив після себе сина 
Ігоря (912–945), що був ще ди-
тиною. Тому до досягнення віку 
доручив його разом із князюван-
ням родичу своєму Олегові (882–
912). Олег же, зібравши багатьох 
воїнів, пішов до Києва, маючи 
зі собою наступника князюван-
ня — малого Ігоря. Убивши там 

Аскольда і Діра, прийняв Київ у своє володіння, і був єдиним 
володарем всіх руських земель, бережучи те велике княжіння для 
Ігоря Рюриковича, братанка свого. I спочатку то в Києві, то у 
Великому Новгороді керував державою. А князь Ігор, юнацького 
віку досягнувши, обходив навколишні гради і села свого воло-
діння і втішався ловами. Опинився ж в околиці Пскова, поблизу 
згаданого села Вибутського. Побачивши по той бік ріки бажану 
для себе здобич, не міг перепливти ріки, бо не було човна.

I згодом побачив когось юного, що рікою у човнику плив. Його 
до берега прикликавши, звелів себе через ріку перевезти. Коли 
вони плили, поглянув Ігор на лице того весляра і взнав, що то 
не юнак, а дівчина. Була ж то блаженна Ольга. Ігор зранився 
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серцем від її шляхетного вигляду і почав спокушати до гріха. 
Вона ж, зрозумівши збентеження його помислу і розпалення 
похіттю, почала до нього не молодим, а старим умом говорити, 
перебиваючи його бесіду: «Чому бентежишся, о княже, про марне 
думаючи? Зі слів бо твоїх зрозуміле негідне бажання твоє, що 
хочеш мене скривдити. Але цього я і чути не хочу. Але прошу 
тебе, пане, послухай мене і віджени від себе ці негідні й ганебні 
помисли, яких треба соромитися. Згадай же і подумай собі, що 
ти князь, а князеві, наче світилу, годиться бути добрим прикла-
дом добрих діл для всіх, як правителю і судді людських законів. 
Ти ж у яке беззаконня хочеш нині впасти? I якщо сам будеш 
чинити зло, похіттю нечистою переможений, то як зможеш 
іншим заборонити чинити зло і праведно судити у своїй дер-
жаві? Покинь таке своє сороміцьке бажання, яким чесні люди 
гидують, бо тебе, хоч і князь ти, можуть зненавидіти й висмі-
яти. Знай і те, що хоч і бачиш мене тут саму й супроти твоєї 
сили немічну, проте не здолаєш мене. А якби й наважився, то 
зразу глибина ріки захистом мені буде. Краще бо мені в чистоті 
померти і води ці мати за гріб собі, аніж щоб дівство моє було 
збезчещене». Почувши такі слова, князь отямився, засоромився 
свого нерозуму і не міг нічого їй відповісти. Так вони переплили 
річку і розійшлися. І дивувався Ігор такій чуйності й цнотливо-
сті молодої дівчини. Це був добрий початок святості блаженної 
Ольги, гідний подиву, бо вона ще не знала Бога і не чула Його 
заповідей, але старанно зберігала свою дівочу чистоту до такої 
міри, що приборкала дику пристрасть молодого князя, навівши 
його на розум.

Коли ж настав час великому князеві Ігорю вступити у шлюб, 
згадав про цнотливу Ольгу і зразу послав по неї родича свого 
Олега. З великою честю привів її до Києва та поєднався із нею 
законним шлюбом. Після того Олег, родич і вихователь князя, 
помер, і став Ігор єдиним володарем на всій землі Руській. На 
початку свого правління вів війни з навколишніми народами. 
Ходив же і на Царгород, і багато грецьких країв полонив, і да-
нину на греків наклав. Повернувшись зі здобиччю і славою, жив 
далі в тиші, мир маючи зі всіма сусідніми краями. Народився ж 
йому від Ольги син Святослав (957–972), що згодом став батьком 
великого князя Володимира (978–1015).

I був самодержцем Ігор на великому княжінні щасливо, маючи 
престол у Києві. Одного разу рушив на деревлян з невеликим 
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військом, щоб взяти від них щорічну данину. Та вони напали 
на князя і жорстоко вбили. Почула ж велика княгиня Ольга в 
Києві про вбивство мужа свого і плакала над ним із сином Свя-
тославом. Також і всі люди київські плакали. А деревляни після 
вбивства великого князя дуже посміливішали: вирішили взяти 
княгиню Ольгу для свого князя Малдита за жінку, а Святослава, 
спадкоємця Ігоревого, що був ще малим, таємно умертвити, щоб 
так їхній князь став володарем всієї Русі. Проте Ольга перейняла 
владу (945–957) і, ще будучи поганкою, помстилася за чоловіка.

Ольга від природи була чесною правителькою і шукала прав-
ду, тому, зневаживши поганських богів, пішла з посольством і 
великими дарами до Константинополя, щоб навчатися там хри-
стиянської віри. Патріарх ретельно її наставив, і вона прийняла 
хрещення, отримавши ім’я матері імператора Костянтина — 
Олена. Тоді Константинопольський імператор, який був удівцем, 
також як у вдови, попросив її руки, насамперед з політичною 
метою союзу Грецької імперії з Руськими землями. Однак при 
хрещенні Ольга попросила імператора бути її хрещеним батьком, 
а потім відмовилася вийти заміж, кажучи, що якщо він став її 
духовним батьком при хрещенні, тому, за християнським зви-
чаєм, не може бути її чоловіком. Історики ставлять питання, чи 
було це мудре рішення, чи відкинутий шанс. Проте, мабуть, ще 
не настав час, щоб руський народ через Ольгу прийняв христи-
янство. А все ж, коли вона повернулася на Русь, з нею прийшло 
кілька священників.

Прийшовши до Києва, велика княгиня Ольга, як нова Олена, 
засяяла там, наче сонце, світлом спасительної віри. Почала піть-
му ідольського нечестя проганяти й потьмарених світлом віри 
просвітлювати, і збудувала першу церкву в ім’я св. Миколая на 
Аскольдовій могилі, і багатьох киян до Христа навернула. Але 
сина свого Святослава ніяк не могла привести до істинного ро-
зуму та пізнання Бога: не слухав бо він її слів, вправлявся у во-
їнських ділах, був мужем хоробрим та любив війни, і ціле життя 
своє більше в полках і битвах, аніж вдома проводив. Матері ж, 
що повчала його і вмовляла, казав: «Якщо прийму християнську 
віру, то відступлять від мене мої бояри, і воєводи, і всі люди, і 
не буде мені з ким проти супостатів воювати і батьківщину 
нашу захищати». Так князь Святослав відповідав. Тим, що хотіли 
хреститися, не боронив, але небагато було вельмож, що приймали 
святе хрещення, більше ж насміхалися з тих, що хрестилися: для 
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невірних-бо віра християнська була як юродство. А з простого 
люду багато приєднувалося до святої Церкви.

Пішла ж св. Ольга і у Великий Новгород, і в інші гради своєї 
держави, і всюди, скільки могла, приводила людей до Христової 
віри, розбивала ідолів, а на їхніх місцях ставила чесні хрести, 
від них же потім багато знамень і чуд діялося на свідоцтво для 
невірних. Прийшла ж і в батьківщину свою, де народилася, у село 
Вибуцьке, і навчила там своїх рідних та земляків пізнання Бога.

Обійшовши багато руських міст, проповідниця Христова по-
вернулася до Києва і багато в ньому добра в Бозі зробила. Ще 
перебуваючи в невірстві, княгиня творила добрі діла. Коли ж 
просвітилася святою вірою, ще більше прикрашалася всілякими 
чеснотами, намагаючись добре угодити новопізнаному Богові, 
Творцю і Спасителю своєму.

У той час великий князь Святослав, покинувши свою матір 
св. Ольгу в Києві, а з нею і дітей своїх Ярополка, Олега та Во-
лодимира, пішов війною на болгар. I завоював частину землі 
їхньої, здобувши 80 міст, і в стольному їхньому граді Переяславці 
полюбив жити. А блаженна Ольга, у Києві перебуваючи, внуків 
своїх, дітей Святославових, навчала християнської віри, наскіль-
ки можна було дітям розуміти. Проте хрестити їх не насмілилася, 
аби щось погане не учинив їй син її непокірний. I залишила те 
на волю Господню.

Тим часом, коли Святослав затримувався в Болгарії, до кор-
донів Києва несподівано підійшли печеніги. Вони оточили місто 
Київ і намагалися завоювати його. Проте задля св. Ольги, яка 
залишилася там з онуками, вороги не змогли зайняти місто. 
Господь оберіг Свою вірну слугиню і її молитвами захистив усе 
місто від ворогів. Святослав дізнався в Болгарії, що печеніги 
оточили Київ. Тому поспішив зі своїм військом, несподівано 
напав на них, розбив їхні полки і прогнав далеко за межі краю. 
Урочисто в’їхавши в Київ, привітався з матір’ю, яка вже була 
хвора. Бачачи, що він знову хоче покинути її і повернутися до 
Болгарії, св. Ольга зі сльозами мовила: «Чому ти покидаєш мене, 
сину мій, і куди йдеш? Шукаєш чужого, а кому залишаєш 
своє? Твої діти ще малі, а я стара і немічна. Вже чекаю близької 
смерті, іду до Христа, якого бажаю і в якого вірю. Тепер ніщо 
інше не тривожить мене, а тільки турбуюсь за тебе. Багато 
я тебе навчала і просила, щоб ти покинув ідолопоклонство і пі-
знав істинного Бога. Я Його пізнала, але ти про це не дбав. Знаю, 
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що за твій непослух мені чекає тебе на землі поганий кінець, 
а по смерті вічні муки, приготовані невірним. Нині ж виконай 
хоча б це останнє моє прохання: не йди нікуди, доки я з життя 
цього не відійду і не буду похована. А тоді підеш, куди захочеш. 
Після переставлення мого нічого не робіть наді мною за вашим 
поганським звичаєм, але пресвітери і клирики нехай поховають 
моє грішне тіло за християнським звичаєм. Могили ж наді мною 
не смійте насипати, ані тризни робити, але пошли в Царгород 
до святішого патріарха золото, щоб він молитву і приношення 
Богові здійснив за душу мою, і хай дасть милостиню убогим».

Те чувши, Святослав вельми плакав і все наказане зробити 
обіцяв, лише від віри святої відмовлявся. Через 3 дні цілком 
знемогла блаженна і причастилася Божественних Таїнств пречи-
стого Тіла і животворної Крові Христа, Бога нашого. Перебувала 
ж в молитвах до Бога і Пречистої Богородиці, яку завжди після 
Бога помічницею собі мала. Також прикликала і всіх святих, а 
найбільше молилася за охрещення Руської землі, передбачила 
бо майбутнє і багато разів у дні життя свого пророкувала, що 
просвітить Бог руських людей і багато з них будуть великими 
святими. I ще молитва була в її устах, як чесна її душа з пут ті-
лесних звільнилася і в руки Божі, як праведна, відійшла. I так 
переселилася із землі на небо, сподобившись блаженного відпо-
чинку в безсмертного Царя, Христа Бога, і як одна із перших 
святих землі Руської до лику святих приєдналася.

Переставилася ж блаженна 
Ольга, при хрещенні названа 
Оленою, в 11 день місяця лип-
ня 969 року. Всіх же літ життя 
її було близько 90. I плакав за 
нею великий князь Святослав, 
син її, і внуки її, і бояри, і сано-
вники, і всі люди плачем вели-
ким. I похована була чесно за 
звичаєм християнським. Після 
переставлення св. Ольги збу-
лося її пророцтво про погану 
кончину сина і про хрещення 
землі Руської. Син-бо її Святос-
лав через небагато років (як же 
про те преподобний Нестор Пе-
черський пише) був убитий на 
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війні печенізьким князем Курієм, який відтяв голову Святославу 
і зробив з його черепа собі чашу, окувавши золотом, і написав 
на ньому такі слова: «Хто шукає чужого, своє губить». I пив з тої 
чаші з вельможами своїми, коли бенкетував. Так великого князя 
київського Святослава Ігоровича, що був хоробрий і неперемож-
ний у битвах, наздогнала погана кончина, за пророкуванням 
матері його, бо не послухав її.

Сповнилося ж її пророцтво і про землю Руську. Коли минуло 
після її переставлення 20 літ, внук її Володимир прийняв святе 
хрещення і всі руські землі вірою святою просвітив. Збудував 
церкву кам’яну в ім’я Пресвятої Богородиці, названу Десятин-
ною, бо дав на неї десяту частину від своїх маєтків. Порадившись 
з Київським митрополитом Леонтієм, який був після Михаїла, 
вийняв із землі чесні мощі св. Ольги, своєї бабусі, цілі та нетлінні, 
пахощами сповнені, і переніс їх з великою честю до тієї Бого-
родичної церкви. I не під храмом, а відкрито поклав їх — задля 
тих, що приходили сюди з вірою і за заступництвом св. Ольги 
отримували вислухання своїх молитов. Багато-бо зцілень від 
чесних тих мощей подавалося.

Святий Методій хрестить князя Борживоя і Людмилу
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ПРОКЛ ТА ІЛАРІЙ

Святі мученики Прокл та Іларій походили з околиць міста 
Каліпта, що поблизу Анкіри в Галатії. За царювання Траяна (98–
117) були мучені за Христа ігемоном Максимом. Спершу взяли 
св. Прокла, залізом скували і в темницю вкинули. Тоді до самого 
царя привели, який тоді в тих краях перебував. Цар, допитавши 
його і виявивши, що святий не покориться злочестивому велін-
ню, віддав його ігемону Максиму на муки. Максим же, на суді 
сівши, поставив на допит в’язня Христового і спитав: «Якого ти 
роду?». Він відповів: «Рід мій — Христос і надія моя — Бог мій». 
Сказав ігемон: «Присягаю моїми богами, що не пожалію тебе. 
Чи знаєш наказ царський, всюди розісланий, аби всі христия-
ни приносили богам жертви?». Відповів святий: «Чув про наказ 
беззаконний, виданий царем на спокусу багатьом, йому ж на 
загибель». Ігемон сказав: «Чи цареві докоряєш і закони його га-
нити смієш? Чи не бачиш мук, які на тебе чекають?». Відповів 
мученик: «Роби, що хочеш, а я не принесу жертви богам 
твоїм ані не боюся мук, що вбивають тіло, а не душу. 
Краще боятися Бога, аніж людей». Сказав ігемон: «Вибери 
собі, чоловіче, життя чи смерть, ось бо бачиш: стоїть дерево ка-
тування, для тебе приготоване, і вже знаряддя до мук лежать, 
і чекаємо відповіді твоєї, що захочеш». Відповів св. Прокл: «Якщо 
ви боїтеся переступити цареву заповідь, щоб не зазнати дочас-
них мук, наскільки більше ми, християни, боїмося переступити 
заповідь Божу, щоб не впасти у вічні муки, які чекають тих, 
що відрікаються Його і поклоняються вашим брехливим богам. 
На майбутньому суді вони будуть передані на вічну погибель 
разом з тими, що приносять їм жертви». Сказав ігемон: «Чи вже 
й богам нашим докоряти ти посмів? Але кажу тобі, що, хоч і не 
хочеш, зроблю так, що будеш визнавати їхню велич». Відповів 
мученик: «Покладаюся на Бога мого, що швидше, ніж ти переко-
наєш мене визнати твоїх богів, зроблю так, що ти перед усіма 
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воїнами і слугами своїми, хоч і не хочеш, визнаєш мого Владику і 
напишеш своєю рукою, що істинний Бог — Бог грішного Прокла, 
і нема іншого, окрім Нього». Тоді розгнівався ігемон, звелів по-
вісити мученика на катівні, камінь важкий прив’язати до його 
ніг і кігтями залізними обдирати його плоть. I мучили так довго 
св. Прокла, і терпів він доблесно, нічого не кажучи, лише на 
небо поглядаючи. Тоді зняли його з катівні й стерегли в путах.

Після того пішов ігемон до града Каліпта і звелів мученика 
вести за собою. I вели святого насилу при конях, що швидко біг-
ли. Коли були вони десь на половині дороги, помолився мученик 
голосно до Бога, кажучи: «Боже мій, Ісусе Христе, задля якого 
страждаю, ведений з наругою цими воїнами, вислухай мене нині, 
раба Твого, щоб прославилося Ім’я Твоє навіки. Простягни все-
сильну руку Твою, і стримай беззаконного ігемона цього, і не дай 
йому йти, доки не визнає перед людьми цими, що нема іншого 
Бога, окрім Тебе». Коли так святий помолився, раптом став ігемон 
на шляху, наче зв’язаний, ані коні його ступити не могли, ані сам 
не міг із місця зрушити, невидимою силою Божою стримуваний. 
Стали і всі воїни з ним і дивувалися такій дивній речі. I довго тру-
дилися, б’ючи коней і запрягаючи інших в ігемонову колісницю, 
і багатьох запрягали, і колісницю тягнути намагалися, і нічого не 
досягли, ані самого ігемона з колісниці зняти не могли. Була-бо 
колісниця, наче гора непорушна, а ігемон на ній — як прибитий. 
Тоді мовив він до тих, що були з ним: «Чи бачите предивну ча-
рівну силу хитрого християнина того, що він нам зробив? Ось з 
місця не можемо зрушити ані назад іти». I послав ігемон одного 
зі слуг своїх, на ім’я Єрмій, до мученика, що далеко ззаду був, 
кажучи: «Що ти таке зробив, що зупинив нас посеред шляху своїм 
волхвуванням? Зрозуміло, що боїшся мук, які на тебе чекають у 
граді, тому вчинив цей підступ, щоб тебе туди не вели». Святий 
же Прокл мовив до слуги ігемонового: «Як живий Господь Бог мій: 
не зрушитеся з цього місця, доки ігемон не визнає Імені Господа 
мого, Ісуса Христа, як же я раніше сказав йому». Мовив Єрмій: 
«Хоч і визнає ігемон Ім’я Бога твого, серед шляху стоячи, то як 
ти почуєш чи довідаєшся, якщо перебуваєш настільки далеко 
від нього?». Мовив мученик: «Хай напише ігемон визнання те 
на папері й пошле мені. І в ту годину підете шляхом вашим до 
града Каліпта». Повернувся ж Єрмій і передав слова мученикові 
ігемону. Той же, хоч і не хотів, наглою бідою примушений, взяв 
папір і написав: «Визнаю, що один є Бог істинний — той, якого 
Прокл шанує, і нема іншого Бога, окрім Нього». Так написавши, 
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ігемон послав папір до мученика, і зразу зрушилися коні, а зди-
вовані воїни пішли з ігемоном дорогою, що лежала перед ними.

Коли досягнули града Каліпта, сів ігемон на суді і, поставивши 
перед собою св. Прокла, мовив до нього: «Ти всю силу своїх чарів 
показав на нас у дорозі, я ж тут покажу на тобі силу моєї вла-
ди, і як ти примусив мене визнати твого Бога, так я примушу 
тебе визнати наших богів і принести їм жертви». Те сказавши, 
звелів принести запалені свічки і пекти йому живіт та ребра. I 
настільки палили мученика, що ціла плоть його обгоріла. Він же 
ніякої нетерпеливості не виявляв і мовчав, наче в чужому тілі 
терпів. Сказав до нього ігемон: «Чи не зважаєш на муки?». 
Відповів святий: «На ці не зважаю, вічних боюся». Знову ска-
зав ігемон: «Чи покоришся богам нашим?». Відповів мученик: 
«Скоряюся Христові, що перебуває вічно, Він моя надія». 
Сказав ігемон: «Чи хочеш погано померти?». Відповів святий: 
«Хоч і помру, проте знову буду жити».

Тоді ігемон звелів воїнам вивести його за град і, на дереві 
розіп’явши, стріляти в нього стрілами. Взяли ж воїни мученика 
і казали йому: «Послухай нас і принеси жертву богам, і зразу 
зцілять тебе досвідчені лікарі від ран, і великим саном будеш 
вшанований». Відповів страстотерпець: «Я сан маю на небі, 
яким мене вшанує Христос, Бог мій, ви ж припиніть зва-
блювати мене, але чиніть вам наказане».

Коли вони так говорили і йшли, перестрів їх на шляху молодий 
муж, на ім’я Іларій, родич св. Прокла, що був сином його рідного 
брата. Він прийшов, поклонився своєму стриєві та скликнув: 
«I я християнин!». Тому схопили воїни Іларія й кинули його до 
темниці, а св. Прокла повели на місце і розіп’яли на дереві. Тоді, 
напнувши луки, стріляли в нього. Страстотерпець же, приймаю-
чи по цілому тілі своєму стріли, молився до Бога, кажучи: «У руки 
Твої передаю дух мій, визволи мене, Господи, Боже істинний». I 
так, схиливши голову, передав дух.

Помер святий мученик Прокл у 12 день місяця липня 105 року. 
Вірні ж таємно взяли чесні його мощі і поховали, а св. Іларій, 
у темниці сидячи, співав: «Люблю Тебе, Господи, сило моя, Го-
сподь — твердиня моя і прибіжище моє». Коли ж він заснув, 
явився йому ангел Господній у видінні, кажучи: «Будь мужній і 
кріпися, бо Я з тобою, посланий від Бога до тебе, щоб укріпити 
тебе». На третій день після кончини св. Прокла вивели св. Іла-
рія на допит. I спитав його ігемон: «Чи ти християнин?». Від-
повів мученик: «Справді, я християнин, як же і цілий рід мій у 



87

християнстві був, і всі, Христа почитаючи, кончину прийняли». 
Тоді ігемон сповнився люті, звелів мученика на катівні повісити 
й бити жорстоко та довго. Тоді засудив його на смерть, звелів 
тягнути за три поприща від града і відтяти йому голову. Воїни 
ж зв’язали мученикові руки, кинули на землю і, зачепивши за 
ноги, потягнули. А мученик, волочений, співав: «Основа його на 
горах святих, любить Господь ворота Сіона понад всі поселення 
Якова». Шматувалося тіло волоченого мученика, і земля закрива-
вилася. Коли ж були від града за 3 поприща і кат витягнув меч, 
помолився святий Богові, кажучи: «Господи, Ісусе Христе, при-
йми дух мій». I йому відтяли голову. Помер святий мученик Іларій 
в 15 день місяця липня, у третій же після кончини св. Прокла. 
Кинули ж тіло св. Іларія на тому місці, де його обезголовили. I 
прийшли вірні вночі, взяли його, і разом зі св. Проклом у землі 
поклали, славлячи Христа Бога з Отцем і Святим Духом. Амінь.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ ТЕОДОР ВАРЯГ
ТА СИН ЙОГО ІВАН

У дні великого руського князя Володимира, ще перед хре-
щенням його, був у Києві чоловік Божий, на ім’я Теодор, родом 
варяг, що раніше у греках був. Просвітився там вірою Христо-
вою, тоді до Києва прийшов і посеред люду невірного, як лілея 
в терні, перебував. Він мав сина Івана, малого хлопця, світлого 
душею. А дім їхній був на тому місці, де пізніше Володимир, після 
прийняття святого хрещення, збудував церкву в ім’я Пресвятої 
Богородиці. У ті ж часи, ще в невірстві, Володимир вийшов по-
ходом на ятвяг і, перемігши їх, взяв їхню землю та повернувся з 
торжеством до Києва, приносячи жертви ідолам разом з боярами 
своїми і зі всіма киянами. Тоді диявол, який не терпить бачити 
навіть одного християнина, що богоугодно живе поміж нечести-
вими ідолопоклонниками, знайшов зручний час для злості своєї, 
щоб скривдити і знищити Христового раба Теодора із сином його. 
Всіх-бо мав за своїх людей, що йому ідолопоклонінням служили, 
один же серед них християнин Теодор був дияволу, як терен у 
серці. Вклав тому лукаву раду боярам і старійшинам, і сказали 
вони: «Кинемо жереб на синів та доньок наших, і на кого жереб 
впаде, того заріжемо богам на жертву». Коли почали кидати же-
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реб, зразу, дією диявола, впав він на дім Теодора. Послали тому 
до нього взяти сина його Івана, щоб заколоти його на жертву. I 
пішли посланці й сказали Теодорові: «Впав жереб на сина твого, 
полюбили його наші боги. Дай нам його, щоб ми принесли його в 
жертву богам, які дали нам перемогу над ворогами». Відповів 
їм блаженний Теодор: «Боги ваші — не боги, а ідоли, зроблені 
з дерева, що помалу зігниє. I як ідоли можуть бути бога-
ми, якщо бездушні й позбавлені чуття? Самі бачите, але 
не хочете розуміти, що у ваших ідолах немає душі, ані 
дихання, ані жодних відчуттів, не їдять-бо, не п’ють, не 
говорять, не ходять. Які ж вони боги? Є один істинний Бог, 
ніким не сотворений, предвічний і вічний. У Нього вірять 
християни, Його ж рабами і ми із сином є, охрещені в Ім’я 
Його. Він створив небо і землю, сонце, місяць і зорі, і все ви-
диме на небі й на землі. Він і людину створив, дав їй жити 
й володіти всім, що на землі. І розумом прикрасив її для 
пізнання Бога, який створив її, щоб служила Йому вірно, 
хвалу та дяку Йому возсилаючи і заповіді Його бережучи. Ті 
ж, що ви їх богами вважаєте, що зробили? Нічого, але самі 
зроблені людською рукою та залізними інструментами 
і є мешканням для бісів, вони-бо живуть у ваших ідолах, 
а ви їх як богів шануєте. Тому не дам бісам сина мого».

Посланці ж, повернувшись, розповіли всі слова Теодорові 
старійшинам і людям. Безумні ж кияни сповнилися гніву та 
збіглися до двору Теодора, галасуючи. Зруйнували двір і почали 
сокирами рубати двері хати. Блаженний же Теодор із сином ви-
бігли на сіни, що на стовпах були, і, піднісши очі вгору та руки 
звівши, молилися до Христа Бога. Кияни ж, побачивши їх, кри-
чали з гнівом на Теодора: «Дай нам сина твого, щоб ми принесли 
його в жертву богам нашим!». Блаженний же Теодор сказав до 
них: «Якщо боги ваші живі, нехай пошлють одного з-поміж себе 
і самі візьмуть мого сина, а ви на що потребуєте його?». Кияни 
ж, кричачи, підрубали сіни, і впала споруда та побила рабів 
Христових. Так постраждали за Христа варяг Теодор і його син 
Іван, ще дитина. I стали вони первомучениками на землі Русь-
кій, їхня ж свята кров, як добре насіння, на ниві посіяне, скоро 
виростила плід великий: не по багатьох літах молитвами їхніми 
святими великий князь Володимир прийняв святе хрещення, і 
ціла земля Руська просвітилася вірою і благодаттю Господа на-
шого Ісуса Христа, Йому ж з Отцем і Святим Духом честь і слава 
нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

(Зображення цих святих див. на ст. 186)
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СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИЇЛА

Благовісника нашого спасення, 
великого Божого слугу й радісного 
посланця до Пречистої Діви Марії 
архангела Гавриїла, восхваляємо 
піснями в день його другого свята. 
Перший бо його празник святкується 
наступного дня після Благовіщення 
Пресвятої Богородиці, у 26 день бе-
резня, нині ж знову його свято Цер-
ква вшановує, згадуючи і прославля-
ючи чудесні його появи, що з Божого 
веління відбулися. Він у пустелі про-
світив Мойсея, коли той від фараона 
утік. Посланий був Гавриїл Богом і 
до Назарета, став перед Пречистою 
Дівою, яка була обручена праведно-
му мужеві Йосифу, і благовістив Їй 
про зачаття Сина Божого осяянням і дією Духа Святого. Він 
же і Йосифові у сні являвся, запевнюючи його в тому, що діва 
не знала мужа, а зачате в Ній — від Духа Святого. А коли на-
родився Господь наш у Вифлеємі, цей ангел Господній Гавриїл 
явився пастирям, які відбували нічну сторожу біля свого стада, 
і мовив: «Благовістую вам радість велику, що народився вам 
Спаситель!». І зразу багато небесних хорів співали Йому: «Слава 
во вишніх Богу і на землі мир у людях благовоління!».
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СВЯТИЙ ЮЛІАН, ЄПИСКОП КЕНОМАНІЙСЬКИЙ

Апостол Петро послав св. Юліана 
до Галлії проповідувати Боже слово. 
Прийшовши до Кеноманійського гра-
да1, став його першим апостолом, як 
же і св. Діонісій Ареопагіт для жителів 
Лютеції (Парижа): в одні бо роки у тих 
краях вони клали основи святої віри 
і наставляли Христову Церкву, апо-
стольськи трудячись у благовістуванні 
та піклуючись про спасення душ люд-
ських. Спершу проповідь Доброї Нови-
ни з уст св. Юліана була для невірних 
кеноманійців підставою для насмішок 
та наруги. Коли ж побачили чуда, які 

відбувалися всесильним Іменем Христовим, почали помалу віри-
ти, бо руками Божого проповідника багато чуд відбувалося: біси 
втікали, прокажені очищалися, сліпі просвітлювалися і люди від 
усіляких хвороб зцілювалися. I що про істинного Бога говорив 
устами, те утверджував чудесними ділами, прикликаючи над 
недужими Ім’я Христове і творячи на них знамення хресне. Так 
лікував їхні тіла, зцілюючи разом з тим і їхні душі, вселяючи віру 
в Христа Ісуса і просвітлюючи святим хрещенням.

Розійшлася слава про чуда, які Бог чинив через святого єпи-
скопа Юліана. Князь града того, на ім’я Дефенсор, захотів поба-
чити чоловіка Божого і послав прикликати його до себе із шаною. 
Коли святий наблизився до князевого дому, побачив сліпця, який 
при воротах просив милостині, змилосердився над ним, при-
кликав Ім’я Ісуса Христа і на сліпих його очах зробив знамення 
чесного хреста. Сліпий прозрів і вельми втішився, а ті, що були 
при тому, великого подиву сповнились і зразу сповістили про те 
князеві. Той же поспішив і вийшов назустріч святому, бо сліпця 
просвітленого побачити хотів. I, бачивши обох, поклонився Бо-
жому проповідникові і ввів його у свій дім та смиренно просив, 
щоб наставив його, як би йому отримати життя вічне. Святитель 
же Божий виголосив апостольську проповідь, повчив князя і всіх 
домашніх його пізнання істинного Бога і святої віри. Заповів їм 
постити, як годиться перед святим хрещенням, і до катехуменів 
зарахував. По кількох днях охрестився князь зі всім родом своїм 
і дав святому дім свій посеред града, щоб перетворив його на 

1 Сучасне місто Ле-Ман у Франції; кеномани — одне з племен галлів.
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церкву, і маєтків досить на всілякі церковні потреби дарував. 
Також деякі зі знатних громадян, дивлячись на князя, прийня-
ли святу віру в Христа й охрестилися, і багато зі своїх маєтків 
віддали Божому святителю. Він же збудував дуже гарну церкву 
і гідно прикрасив її. I збиралися люди щодня в церкві, і навча-
лися від нього, і чудами переконувалися, і хрестилися святим 
хрещенням. Таку бо святий мав від Бога силу чудотворення, що 
й мертвих воскрешав.

Муж один знатний був у тім граді, на ім’я Атанасій, ще не 
прийняв святої віри, але тримався ідолопоклонства. Він мав 
сина любого, який розхворівся важко й скоро помер. Батько ж 
великого жалю і туги через смерть синову сповнився, побіг до 
святителя з риданням, взиваючи й кажучи: «Служителю Божий 
Юліане, ти проповідуєш, що Христос — істинний Бог, прошу 
тебе, в Ім’я Христа Бога, якого ти проповідуєш, поверни мені 
мого сина!». Святий же мовив до нього: «Атанасію, якщо віриш 
у Того, кого я проповідую, то й сина свого приймеш живим і сам 
життя вічне отримаєш». Атанасій же під присягою обіцяв, ка-
жучи: «Якщо сина свого живого прийму, визнаю Христа істинним 
Богом, ідолів же зовсім відречуся». Встав тому святитель Божий 
із клиром своїм, пішов з Атанасієм до дому його, де мертве тіло 
хлопця лежало, і побачив багатьох, що над мерцем плакали і з 
зойком великим ридали. Тоді звелів усім затихнути, і всі повер-
нули до нього очі свої, міркуючи: «Що цей хоче з мертвим тілом 
зробити?». Юліан же, підійшовши до ложа, взяв руку мертвого 
і, піднісши до неба слізні свої очі, помолився, кажучи: «Господи 
Ісусе Христе, Ти воскресив удовиного сина, якого вже виносили 
на поховання з града Наїн, і чотириденного і вже засмерділого 
Лазаря словом сили Своєї з мертвих покликав, звели, щоб і цей 
юнак воскрес із мертвих, щоб, коли воскресне тілом, багато 
людей воскресли душею, повіривши в Тебе. I хай пізнають ті, 
що тут стоять, що ти — Христос, Син Бога живого, який 
врятував світ велінням Отця, Йому ж через тебе достойну 
віддаємо дяку на вічні віки». Клирики ж мовили: «Амінь!». I зразу 
хлопець наче зі сну збудився, встав живий і здоровий. Те бачачи, 
всі налякалися і здивувалися дуже. I була радість невимовна в 
домі Атанасієвому, і прославляли уста всіх єдиного істинного 
Бога Ісуса Христа. I повірив у нього Атанасій з усім домом своїм, 
також і всі, що те бачили і чули, повірили й охрестилися.

Через якийсь час і друге таке чудо Христос Господь на славу 
пресвятого Імені Свого благозволив вчинити через угодника сво-
го Юліана. Якось бо вийшов він з клиром із града, щоб пройти 
межі кеноманійські й шукати загиблі людські душі. Побачив, що 



92

несуть до поганських гробниць на поховання юнака померлого, 
що був єдиним сином одного з вельмож, на ім’я Йовиніан, і багато 
людей за мертвим ішло. Підійшов тому до них святий єпископ і 
звелів зупинитись тим, що несли. Зробивши людям рукою знак, 
щоб затихли, голосно промовив: «Йовиніане, Христос, якого я 
проповідую, став людиною задля людей. Живучи на землі, Він 
мертвих воскрешав, бісів проганяв і робив й інші великі чуда, 
щоб явити силу свого Божества. Хай покаже її і сьогодні! Якщо 
ти, ідолів ваших покинувши, цілим серцем повіриш у того Бога і 
хрещенням святим очиститися пообіцяєш, то своїм спасенням і 
синовим воскресінням порадієш». Тоді Йовиніан і весь люд з ним, 
припадаючи до ніг святого, просили милості, щоб воскресив по-
мерлого. Сказав же Йовиніан зі сльозами до святого: «Великий 
слуго Божий Юліане, якщо мого єдиного сина, який був світлом 
очей моїх і радістю життя мого, зробиш живим, то не лише 
визнаю Христа істинним Богом, а й увесь люд цей, відкинувши 
богів своїх, прийме сердечно віру, яку ти проповідуєш». Святитель 
Божий, сповнений чудотворної благодаті, схилив до молитви 
коліна, возвів очі до неба і, руки піднісши, щоб усі почули, помо-
лився до Господа, кажучи: «Владико всемогутній, Ісусе Христе, 
що є усюди. Ти зволив стати людиною задля нашого спасіння і 
з людьми пожив. Знаменням же хреста Твого, що від людського 
роду смерть відігнав, звели, аби воскрес юнак цей, щоб такою 
силою Твоєю утвердилася віра тих, що вірять у Тебе, невірних же 
серця хай покоряться Тобі, єдинородному Сину Бога живого, Тебе 
ж, що з Отцем і Святим Духом царюєш, визнаємо навіки-віків». 
Ті, що стояли там, мовили: «Амінь!».

I зразу встав мертвий з ложа, на якому його несли, і здиву-
валися з жахом всі тому чудові. Воскреслий же юнак почав го-
лосно викликувати: «Воістину великий Бог християнський, 
якого проповідує раб Його Юліан!». До батька ж свого мовив: 
«Справді, аж дотепер були ми у блуді, не знаючи істинного 
Бога, бо боги, яких ми шанували, справді біси, бачив я їх у 
пеклі, і бачив, що нема їм спокою, бо в лютих муках без-
перестанно мучені». Тоді всі голосно почали славити Христа, 
істинного Бога, і повірили в Нього. I повчив їх святий єпископ, 
й вони охрестилися разом з Йовиніаном і з його воскреслим си-
ном. Так добрий пастир, знайшовши заблуканих овець, пішов у 
намірену путь свою. Багато з людей ішло за ним, хотівши бого-
натхненними словами його насолоджуватися і чуда його бачити.

Коли йшов святий звідти й наближався до іншого села, що 
називалося Руільяк і лежало над рікою Луар, зустріли його по-
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сланці від пана села того, просячи, щоб поспіхом ішов до них, бо 
єдина донька пана біснувата, мучена вельми нечистим духом, і 
печаль немала обступила через те батьків і родичів. Святитель 
же Христовий швидко пішов туди і вигнав біса з дівчини, а бать-
ків її до Христової віри привів. Ідолів, які були в їхньому домі, 
розбив, і збудував церкву, і затримався в них, поки ціле те село 
й околиці святим хрещенням не привів до Бога.

Тоді пішов звідти до села, що називається Артіна, у якому 
було велике ідольське капище та славний ідол нечистого їхнього 
бога Юпітера, у якому жив біс і багатьма примарами зваблював 
людей до блуду. Чули ж мешканці того села і навколишні люди, 
палкі бісослужителі, що йде до них єпископ християнський, та 
й зібралися із силою своєю, не хотівши пустити його до себе: 
боялися, щоб не зробив з їхнім богом того, що зробив в інших 
селах із багатьма богами, розбивши їх на порох. Коли святитель 
Божий до них прийшов, кричали на нього гнівно. Одні казали: 
«Хай буде убитий як той, хто зневажає давні батьківські звичаї». 
Інші ж кричали: «Хай буде спалений як волхв, звабник і ворог 
богів наших!». I тяжко гнівалися на нього, але не могли нічого 
поганого йому зробити, бо Правиця Всевишнього захищала раба 
Свого. Він же озброївся бронею невидимої божественної сили. Як 
хоробрий воїн, безстрашно пройшов посеред народного бунту, 
увійшов до ідольського капища, прикликав Ім’я всесильного Ісуса 
Христа й звелів ідолові впасти, а бісові вийти звідти. I зразу ідол 
впав на землю і розбився на порох. Із розбитого ідола вийшов біс 
очевидно, у подобі змія великого і страшного, вогонь сірчаний з 
пащі випускаючи, і кинувся на почитателів своїх, які до капища 
того увійшли, і почав люто ранити всіх й убивати. Люди ж від 
зміїної люті та отрути не знали куди втікати, тож почали кликати 
св. Юліана, просячи помочі, щоб визволив їх від тої біди. Божий 
служитель простягнув правицю до змія і знаменням хресним, 
як палицею залізною, його б’ючи і проганяючи, наказав види-
мому тому бісу перестати шкодити людям і йти у безодню згуби 
своєї. I втік змій із капища та невидимий став. Тоді люд невір-
ний, пізнавши свій блуд, взивав до єпископа: «Рабе істинного 
Бога, спаси нас, загиблих!». Святитель же, повчивши їх досить, 
всіх здобув Христові: прийняли люди ті сердечно святу віру, й 
охрестилися, і капище те зруйнували, а замість нього церкву на 
славу Христа Бога збудували.

Перед кончиною святого вибрали собі за єпископа пресвітера 
Тура, який трудився з ним разом над спасенням душ людських. 
Тоді св. Юліан передав чесну і святу душу свою у руки Божі.
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СВЯТИЙ АКИЛА, УЧЕНЬ АПОСТОЛА ПАВЛА

Святий Акила був 
учнем ап. Павла, який 
висвятив його на єпи-
скопа. Був юдеєм, родом 
із Понтійського краю. 
Перед тим, як повірив 
у Христа, перебував із 
жінкою своєю Приски-
лою в Італії. Коли ж ім-
ператор Клавдій (41–54) 
звелів вигнати юдеїв з 

Риму, тоді Акила з дружиною пішов до Коринта. Причина ж 
вигнання юдеїв з Риму була така. Коли почалося благовістя Хри-
стове в Римі і святий верховний ап. Петро туди прийшов, багато 
з юдеїв, які жили в Римі, прийняли святу віру в Христа. Та ще 
більше перебувало в невірстві, і була між ними велика суперечка: 
одні визнавали Христа істинним Месією, інші ж Його відкидали 
й ображали. Невіруючі юдеї, як у Єрусалимі та інших краях, так 
і в Римі злісно повставали на вірних, ані чути не хотіли Імені 
Ісуса Христа, ще ж і поган намовляли гонити вірних звідусіль. А 
ті з поган, що до Христа навернулися, захищали віруючих юдеїв 
від невіруючих, і здіймався поміж ними галас та сварки, про 
що стало відомо правителю Клавдію. А тому, що вірні називали 
Христа Господом, Сином Божим і Царем Ізраїлевим, злякався 
він, щоб не піднявся народний бунт й інший якийсь не з’явився 
серед них цар, який хотітиме забрати його владу. Через те звелів 
всіх юдеїв, вірних і невірних, із Риму та всієї Італії вигнати. Ще 
ж і про іншу причину вигнання повідомляють: що невірні юдеї 
звабили на свою юдейську віру царицю Агрипину, жінку Клавдія.

Коли були вигнані звідти юдеї, вигнаний був і Акила як юдей, і 
жив у Коринті, годувався з труду рук своїх: робив-бо намети. Тим 
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часом ап. Павло, проповідуючи Христа серед поган, прийшов з 
Атен до Коринта, що був стольним градом Ахаї. Зустрів там Акилу 
з Прискилою та перебував у них, бо мав одне ремесло з ними: 
робив намети. І, навчивши їх вірити у Христа, охрестив. Пробув 
же Павло в Коринті рік і 6 місяців, сперечаючись з юдеями та 
еллінами про Христа і навчаючи слова Божого, а тоді відплив 
до Сирії. Рушили за ним Акила і Прискила як за учителем своїм 
і провідником до спасіння, прив’язавшись до нього духовною 
любов’ю. I прибув Павло з ними й іншими послідовниками своїми 
в Ефес. Захотів же у празник Пасхи, що надходив, бути в Єру-
салимі, тому залишив в Ефесі Акилу і Прискиллу, щоб навчали 
ефесян святої віри в Христа Ісуса, а сам пішов до Єрусалиму, 
обіцяючи знову повернутися до них в Ефес.

Після відходу Павла прийшов до Ефеса юдей Аполлос, родом з 
Олександрії, муж вчений і сильний у книгах. Він мав знання про 
путь Господню і горів духом, говорячи і навчаючи достеменно 
про Господа, хоч не знав ще хрещення в Ім’я Пресвятої Трійці, 
лише Іванове хрещення проповідував. Чуючи сміливі слова того 
Аполлоса на зібраннях, Акила і Прискилла взяли його до себе й 
точно розповіли йому про путь Господню. Після того Павло повер-
нувся з Єрусалиму в Ефес і написав звідти Перше послання до 
Коринтян, що вірили в Христа, закінчуючи його так: «Вітають 
вас у Господі вельми Акила і Прискилла, з домашньою їх Церквою».

Коли помер Клавдій, знову дозволили юдеям жити в Римі, 
і поверталися вони кожен на попереднє своє місце в Італії, де 
мали своє майно. Тоді й Акила з Прискиллою повернулися до 
Риму. Коли ж Павло знову до Коринта прийшов і написав звідти 
Послання до Римлян, не забув у ньому передати своє вітання 
цим любим учням своїм, кажучи в останній главі так: «Вітайте 
Прискиллу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мене 
своє життя наражали, їм же не я один дякую, але і всі церкви 
поган». Недовгий час св. Акила затримався в Римі. Знову пішов з 
дружиною своєю до Азії. Його учитель, ап. Павло, поставив його 
єпископом, щоб проповідував Боже слово. Прийшовши до Ефесу, 
помагав у трудах святому апостолу Тимотею, учневі Павловому, 
якого той поставив ефесянам за єпископа і залишив там, про 
що в першому до нього посланні, з Лаодикїї написаному, гово-
рить: «Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, 
так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання». 
Після того, як ап. Павла переслідували єрусалимські юдеї, його, 
веригами зв’язаного, привели до Риму. Звідти він написав друге 
послання до Тимотея в Ефес, де знову згадав і цих любих своїх 
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учнів, кажучи: «Вітай Акилу і Прискиллу». Акила проповідував 
Христа в Асії та Ахаї. Багато людських душ привів до спасення, 
від ідольського нечестя до Богопізнання привернув й охрестив. 
Пройшов же й іншими провінціями Римської імперії, благовісту-
ючи всюди Царство Боже і святою вірою просвітлюючи. I багато 
ідолів розбив, церкви утверджував і священників настановляв, 
та й напастей немало витерпів. На кінець знову прибув до Риму, 
де в часи переслідування Нерона невіруючі схопили його разом з 
його дружиною Прискилою, а опісля убили. Так помер св. Акила, 
ісповідуючи свою віру, і знайшов спочинок на небесах з іншими 
святими апостолами в благодаті Господа нашого Ісуса Христа, 
Йому ж слава навіки. Амінь.

ПРЕПОДОБНИЙ ЕЛІЙ ЄГИПЕТСЬКИЙ

Преподобний Елій жив у IV столітті. Серед монахів у єгипет-
ських пустелях він просіяв посницькими подвигами й добре 
угодив Богові. Він з дитинства відданий був до монастиря на 
службу Господу, і в повстримності був вихований, в цнотливості 
наставлений та смирення навчений. Сподобився ж благодаті 
Божої і прийняв дар чудотворення з юності своєї. Ще коли був 
хлопцем, послали його принести вогонь. Взяв він гаряче вугілля 
в одяг, приніс до старця, і не обпалився одяг його. Те бачачи, 
брати дивувалися чудові й хотіли наслідувати дивне життя мо-
лодого хлопця, що старих перевищував святістю.

Якось ходив цей блаженний Елій сам пустелею, захотів з’їсти 
меду й побачив найкращі медові стільники, що лежали на каме-
ні. I зрозумів, що то ворожий підступ, почав сам собі докоряти, 
кажучи: «Іди від мене, звабливе бажання, написано бо: “Духом 
ходіте і пожадливості тілесної не будете чинити”». I зразу пішов 
з того місця і в найглибшу пустелю увійшов, перебував у пості, 
тіло своє, наче за нестримність, голодом караючи. На третій 
тиждень свого посту побачив, що в пустелі на землі лежать гарні 
яблука й інші найкращі садові плоди. I пізнавши, що то зваба 
ворожа, мовив: «Не скуштую нічого ані не торкнуся ні до чого з 
цього, щоб не спокусити брата мого — душу мою, написано-бо: 
“Не їжею єдиною живе людина, але кожним словом Божим”». 
Постив він і четвертий тиждень, задрімав трохи і бачив, що 
став перед ним у видінні ангел Господній і сказав: «Встань і що 
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знайдеш, покладене перед тобою, без сумніву з’їж і підкріпися». 
Коли прокинувся, побачив джерело живої води, а біля нього 
зілля якесь пахуче й дуже солодке на смак. З’їв Елія того зілля, 
і з джерела випив, і відчув силу у своєму тілі. Розповідав потім 
братам, що ніколи більше не траплялося йому насолоджуватися 
такою їжею. Пішов звідти далі, знайшов печеру й оселився в 
ній на якийсь час. Коли ж тілесне єство потребувало необхідної 
їжі, схиляв коліна, молився — і зразу невидима рука клала йому 
чистий і теплий хліб, оливки та різні овочі.

Якось пішов преподобний відвідати в пустелі братів, що у 
скруті перебували, ніс їм їжу із тих благ, які йому Бог посилав. 
Був у дорозі, несучи тяжкий вантаж, і побачив диких ослів, що 
ходили пустелею й паслися. Покликав їх, кажучи: «В Ім’я Го-
спода нашого Ісуса Христа, хай прийде сюди один з вас і понесе 
вантаж мій». I зразу один зі стада, найкращий осел, у повній 
покорі до нього підійшов. Він же поклав на нього вантаж і сам 
сів. Так скоро дістався до келій пустельних братів і звеселив їх 
принесеною їжею, осла ж відпустив у пустелю.

Іншого разу прийшов до одного пустельного монастиря в не-
ділю зранку й побачив, що не відправляється в церкві Служба. 
Спитав про причину, чому день Господній зостався без Служби. 
Сказали брати, що пресвітер живе на тому березі ріки і не при-
йшов до них, бо боїться крокодила, що з’явився в ріці і багатьох 
людей поїдає. Святий же мовив до них: «Якщо хочете, я піду й 
покличу вам пресвітера». Брати ж сказали: «Нема такого, щоб 
тебе перевіз туди, всі бояться наблизитися до тої переправи 
через страх перед крокодилом». Святий же Елій, покладаючись 
на Бога, пішов. Коли був на березі ріки, прикликав Ім’я Господ-
нє — і наблизився до нього звір той, що звик губити людей, та за 
Божим велінням став перевізником для праведного: з покорою і 
страхом прийняв святого на хребет, перевіз через ріку і поставив 
на тому березі. Преподобний же скоро дійшов до пресвітерового 
мешкання і просив його, щоб прийшов до братів. Пресвітер же, 
не знаючи його, питав, хто він і звідки. Той же розповів, що не-
давно до монастиря прийшов. Бачив пресвітер, що прибулець 
мав старий полатаний одяг, зі слів же добрий норов Божого чо-
ловіка пізнавав, і мовив до нього: «Поганий одяг тілесний, добрий 
же і прегарний одяг душевний маєш, о брате». I вставши, пішов з 
ним до обителі. Коли прийшли до ріки і не було чим переправи-
тися, сказав преподобний до пресвітера: «Не сумнівайся, отче, 
Бог нині нам зразу приготує човен». I покликав великим голосом 
крокодила. Той, почувши голос святого, зразу до нього прибув і 
лагідно підставив їм хребет, щоб сідали на нього. Преподобний 



98

же Елій перший на крокодила зійшов, прикликав і пресвітера, 
кажучи: «Ходи, отче, не бійся». Пресвітер же, побачивши звіра, 
злякався і втік назад. Брати ж, що на другому березі стояли, 
дивилися на те чудо, як Божий чоловік долає ріку, везений кро-
кодилом, і дивувалися з жахом. Преподобний же, перепливши 
ріку й вийшовши на берег, звіра за собою виволік. Сказав йому: 
«Краще тобі померти самому, аніж багатьох людей губити і 
з’їдати їхні тіла». I зразу крокодил впав мертвий.

Пробув св. Елій у тому монастирі три дні, навчаючи братів 
богонатхненними словами. Мав він і дар пророцтва, тому знав по-
мисли кожного, і бачив совість кожного, і кожному окремо казав, 
кого що перемагає. Одному казав: «Дух нечистоти тебе розпалює, 
брате». Іншому ж: «Гнів тебе держить». Ще іншому: «Лакомство 
тебе полонить». І казав, кого яка пристрасть перемагає. Також і 
чесноти добродійних ченців на користь інших виявляв, називаючи 
одного лагідним, іншого — праведним, іншого — терпеливим, ін-
шого слухняним, іншого — що іншу якусь чесноту має. Їхнє життя 
і діла, таємно вчинені, добрі і погані, відкриті йому були від Бога. 
I кожен, кого перемагали пристрасті, підтверджував, що так було, 
як Елій казав, і розчулювалися серцями, й життя своє виправляли. 

Після достатніх духовних бесід сказав до них преподобний 
отець: «Приготуйте трапезу, бо подорожні брати прийти хо-
чуть». Коли готувалася трапеза, за словом святого, брати, які 
здалеку йшли, зайшли до монастиря. Чесно їх прийнявши та 
почастувавши, св. Елій пішов у пустелю. Просив же його один 
із братів, щоб звелів йому перебувати з ним у пустелі. I сказав 
йому святий: «Важке це діло, брате, і великого труду потребує, 
щоб проти диявольських спокус міцно стояти, і багато терпіти 
треба». Брат же той обіцяв все витримати, і прийняв його святий 
та звелів йому жити у другій печері. Коли ж настала ніч, напали 
на брата біси: спершу невидимо, нечистими помислами ум його 
бентежачи, тоді й видимими страшними примарами кинулися 
на нього, душили й намагалися його убити. Він же вибіг з пече-
ри, побіг до преподобного і розповів йому про біду. Старець же 
швидко утішив брата, утвердив у терпінні та вірі, відвів його 
знову до печери, зробив пальцем знак хреста і звелів йому, Іменем 
Господнім озброївшись, без страху перебувати. I жив той брат 
далі в пустелі, не пошкоджений бісівськими підступами, сподо-
бляючись їжі, яку невидима рука подавала і якою і преподобний 
його наставник був годований від Бога. Багато чуд зробивши, 
досягнув св. Елій глибокої старості і переставився до Бога.

(Зображення цього святого див. на ст. 70)
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СВЯТИЙ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ КНЯЗЬ
ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

Володимир Великий (978–1015), 
князь київський і всіх руських зе-
мель самодержець, був сином Свя-
тослава (964–972), онуком Ігоря і 
св. Ольги. Прославився Володимир 
хоробрістю, самодержавством і ве-
личчю царства свого понад інших 
царів і князів. Та бувши поганином 
і відкинувши настанови своєї бабу-
сі княгині Ольги, поставив у Києві 
на узвишшях ідолів, і кланявся їм 
із жертвами, і весь народ до ідоло-
поклоніння приводив. Убитий був 
тоді блаженний християнин Теодор 
зі сином своїм Іваном, бо не хотів 
бути спільником ідолопоклонників, ані сина свого не дав на 
бісівську жертву. Інші ж християни, яких св. Ольга охрестила 
й церкву їм на Аскольдовій могилі збудувала, через страх одні 
втекли, інші таємно святу віру берегли, а ще інші знову до по-
переднього нечестя повернулися.

Але преблагий Бог, який не бажає смерті грішника, з пре-
великого свого милосердя, за молитвами перших християн і 
мучеників руської землі, пробудив у серці Володимира бажання 
пізнати істину і відвернув його від марнотної поганської віри. 
Тоді вирішив він обрати для свого народу єдину істинну віру. 
Дізнавшись про таке бажання князя, до Києва почали приходити 
посланці з різних країн, вихваляючи свою віру. Спочатку при-
йшли магометани і євреї, та, не змігши відповісти князю на його 
питання, відійшли осоромлені. Потім прибули християни з Риму 
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та Константинополя. Грецький філософ-християнин, розповівши 
князю про Христову віру, показав йому ікону страшного суду, 
яка вельми зворушила Володимира, і він сказав: «Щасливі ті, що 
стануть праворуч Бога, горе ж тим, що будуть ліворуч». На це 
грек відповів: «Коли ти, царю, злі діла припиниш, ідолопоклон-
ства відречешся і приймеш святе хрещення, то будеш праворуч 
стояти, а коли в нечесті залишишся, твоє місце зліва буде».

Роздумував Володимир над усім почутим і все більше скрі-
плявся в намірі прийняти Христову віру. Але знав князь, що се-
ред бояр є багато затятих язичників, які ще служили його батьку 
Святославу і противились княгині Ользі, яка хотіла поширити 
християнство. Тому вирішив діяти обачно. Скликавши до себе 
усіх своїх бояр та старійшин, князь промовив: «Ось приходили 
до мене посланці з різних народів і хвалив кожен з них свою віру. 
Після всіх прийшли і греки, розповідали багато чудного про свою 
віру, оповідаючи про події, які були на землі від початку світу 
аж дотепер: що люди згрішили і що Бог послав свого Сина, щоб 
спасти їх. І що по смерті всі люди воскреснуть, і хто добро в цьо-
му віці робив і вірив в Божого Сина, той у майбутньому зможе 
радіти і осягнути вічне життя».

Почувши це, бояри та радники сказали Володимиру посилати 
своїх гінців у різні країни, щоб вони на власні очі побачили як 
хто служить Богові. Посланці, які прибули до Константинополя, 
були присутні на Святій Літургії, що була відслужена з великою 
урочистісю, красою і співом. Тоді наповнив їх Святий Дух і вони 
настільки були захоплені величчю і красою, що відчули себе на 
небесах. Потім священники виклали їм науку Євангелії і Божий 
закон. Сподобалось русичам все почуте й побачене, і повернулись 
вони з радістю у край свій, наче ті, що знайшли дорогоцінний 
скарб і з великим захопленням розповіли Володимиру про пере-
жите. Почувши це, радники сказали князю: «Якщо б віра грецька 
не була добра та істинна, то бабуся твоя Ольга не прийняла б 
тої віри, бо вона була жінка вельми мудра».

Тож вирішив Володимир прийняти віру з Візантії, та не бажа-
ючи стати залежним від грецьких правителів, придумав таку річ. 
Зібравши військову силу, пішов на Таврію і взяв спершу грецьке 
місто Кафу, а тоді прийшов під Херсонес, стольний град тої землі, 
що при березі Чорного моря. І обступивши його, намагався здо-
бути, та не міг, бо сильне було те місто і грецьке військо в ньому 
мужньо проти нього боролося. Херсонеський протоієрей Анастас, 
дізнавшись про причину приходу Володимира і його бажання 
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охреститися, випустив до русичів стрілу, на якій було написано: 
«Царю Володимире, якщо хочеш взяти град, шукай зі східного боку 
в землі труби, якими вода прісна тече в град. Якщо їх перекриєш 
і забереш з града воду, легко покоряться тобі греки, переможені 
спрагою». Послухавшись тієї ради, Володимир скоро захопив мі-
сто, бо херсонесці, мучені спрагою, самі відчинили йому ворота.

Після взяття Херсонеса і всієї Таврії послав Володимир до 
царів грецьких, кажучи: «Ось я взяв славний град ваш Херсонес 
і цілу землю Таврійську, чую ж, що маєте сестру, дівчину гарну, 
дайте тому мені її за жінку. Якщо ж не хочете мені її дати, зро-
блю вашому Царгороду те, що зробив Херсонесові». Таке послання 
від Володимира отримавши, грецький цар Василій ІІ (976–1025) 
і його брат Костянтин були в немалій печалі: сестра їхня Анна 
не хотіла йти за поганина. Боялися греки великої сили руських 
воїнів і хоробрості Володимирової, і відписали царі до нього 
так: «Не годиться нам, християнам, за того, хто в нечестивій 
вірі перебуває, віддавати сестру нашу. Якщо хочеш її мати, 
то відречися ідолів своїх, повір у Христа, істинного Бога, як же 
й ми, і прийми святе хрещення, тоді безборонно візьмеш собі в 
подружжя нашу сестру і з нами, як єдиновірний, у любові пере-
буватимеш, ще ж і Небесне Царство успадкуєш». Отримавши 
таку відповідь грецьких царів, Володимир знову послав до них, 
кажучи: «Полюбилася мені віра ваша з того часу, коли посланці 
мої досліджували різні віри, і були у вас, повернулися й розповіли 
детально, що віра ваша краща від усіх вір і служба, якою служи-
те Богові вашому, найкраща з усіх народів. Тому хочу прийняти 
вашу віру. Ви ж пошліть до мене єпископа, щоб мене охрестив, і 
самі прийдіть до нас із сестрою вашою чи сестру пошліть мені 
в подружжя, я ж поверну вам Херсонес зі всією Таврією».

Таку добру вістку прийнявши, грецькі царі зраділи радістю 
великою і сестру свою переконували з проханням, щоб пішла 
за Володимира, кажучи: «Змилосердися над царством христи-
янським. Якщо бо не підеш за нього, то не перестане полонити 
землі наші, і страшно, щоб не зробив із Царгородом так, як із 
Херсонесом. Якщо ж задля тебе Володимир охреститься і через 
тебе наверне Господь до себе землю Руську, а нас звільнить від 
тяжких і частих воєн та нападів руських, будеш мати від усіх 
вічну славу й безсмертне блаженство». Царівна Анна, хоч і не 
хотіла, проте довіряючи Богу і думаючи про спасення такого роду 
руського, що до Бога навернутися хоче, ще ж і батьківщині своїй 
миру бажаючи, погодилася з радою і проханням своїх братів і 
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сказала зі сльозами: «Хай буде воля Господня». I послали її царі 
морем у кораблях з архиєреєм Михаїлом, і зі священниками, і з 
чесними боярами. Коли досягла Херсонеса, зустріли її славно і в 
палату царську ввели.

Тим часом, за декілька днів перед приходом царівни, Воло-
димир захворів на очі й осліп. I почав сумніватися щодо святої 
віри і хрещення, і бентежився, кажучи: «Боги руські розгнівалися 
на мене, бо хочу їх покинути й іншу віру прийняти, і через те 
кару сліпоти на мене послали». Царівна ж послала до нього, пе-
реказуючи: «Якщо хочеш здоровим бути і бачити очима, скоро 
прийми святе хрещення, інакше-бо сліпоти своєї не уникнеш. 
Якщо ж охрестишся, то не лише від сліпоти тілесної, але і від 
душевної звільнишся». Це почувши, Володимир відповів: «Якщо 
правдивим буде це слово, то з нього пізнаю, наскільки великий 
Бог християнський». I зразу прикликав єпископа, просячи свято-

го хрещення. Єпископ 
спершу огласив його і 
про святу віру добре 
повчив, тоді у церкві 
св. Софії, що була по-
серед міста, охрестив 
і дав йому ім’я Васи-
лій. Відбулося ж при 
хрещенні його чудо, 
подібне до того, як в 
Дамаску із Савлом, 
який Церкву Божу го-
нив і осліп від небес-

ного світла, що його осяяло на дорозі, а при хрещенні відразу 
ж прозрів. Коли ж Володимир, сліпий очима, увійшов у святу 
купіль, а єпископ, за чином хрещення, поклав на нього руку, 
зразу відпала з очей його сліпота, як луска, і прозрів, і прославив 
Бога, що привів його до істинної віри. I дякував Христу Господу, 
радіючи і веселячись. Те чудо бачачи, бояри його і воїни охрести-
лися. I була радість велика русичам і грекам.

Відбулося хрещення Володимирове, бояр його і воїнів у Хер-
сонесі 988 року. Через кілька днів після хрещення обвінчався 
Володимир з царівною Анною законним шлюбом і повернув гре-
кам Херсонес зі всією Таврією, мир з ними утвердив та від’їхав у 
свою землю. Взяв же з собою архиєрея Михаїла, який прийшов 
із Царгорода з царівною, і був він першим митрополитом всієї 
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Русі. Ще ж архиєреїв із Херсонеса Володимир взяв, і священни-
ків багато, і клириків, і монахів. Взяв же звідти й мощі святого 
священомученика Климента, учня і наступника ап. Петра, і учня 
його Фіва, і святі ікони, і книги, і всіляке начиння церковне. 
Взяв же й того протоієрея Анастаса, який стрілою навчив його, 
як взяти Херсонес. I прийшов Володимир до Києва з великою 
радістю, славлячи Христа Бога. I зразу почав докладати зусиль, 
щоб охрестити стольний град свій Київ і всі Руські землі.

Спочатку звелів Володимир охрестити синів своїх, яких мав 
від своїх попередніх жінок. Тоді послав проголошувачів по цілому 
граді, наказуючи, щоб на завтра зібралися всі на ріку Почайну, 
старі і молоді, великі й малі, багаті й убогі, чоловіки та жінки. 
Коли настав ранок, прийшов сам князь з боярами на ріку, і архи-
єрей з ним, і всі священники, і зібралося все місто. І хрестилися 
в ріці та великої радості сповнились, прийнявши істинного Бога.

Після хрещення людей Володимир зразу звелів розбивати ідо-
лів і храми ідольські до основ руйнувати. Найперше ідола Перуна 
звелів прив’язати до коня за хвіст і волокти з гори, на якій він 
стояв, до Дніпра. I приставив 12 мужів, щоб волоченого ідола 
палицями били. А тоді кинули Перуна в Дніпро.

Після розбиття ідолів і після зруйнування ідольських жертов-
ників звелів Володимир на тих місцях збудувати святі церкви. 
Спочатку збудував церкву св. Спаса на тому місці, де був Перун, 
тоді церкву на честь св. Василія Великого, а потім — найкращу, 
кам’яну, на честь Пречистої Богородиці, яка пізніше була назва-
на Десятинною, бо після довгої молитви Володимир мовив: «Ось 
з усього маєтку мого і зі всіх градів моїх даю десяту частину на 
цю церкву Пречистої Богородиці».

I жив Володимир богоугодно і праведно, перемінивши давні 
свої звичаї, що в нечесті були, на всілякі чесноти, наставлюва-
ний був чесною дружиною своєю, царівною Анною, з нею ж за 
законом християнським жив. Інших же попередніх своїх жінок, 
які перед хрещенням були, багатством наділивши, відпустив, 
дав їм свободу, щоб кожна, якщо хоче, за іншого мужа вийшла 
заміж. До першої жінки своєї Рогніди, доньки Рогволода, князя 
полоцького, яка йому була понад усіх любіша, після повернен-
ня з Херсонеса мовив: «Я прийняв віру і закон християнський і 
годиться мені мати одну жінку, яку нині взяв у християн. Ти ж 
вибери собі з вельмож моїх, кого хочеш, і поєднаю тебе з ним». 
Вона ж, вже раніше пізнавши Христову віру від однієї зі своїх 
служниць і бачачи марноту світського життя, відповіла: «Хіба 
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тобі одному треба Небесного Царства, а мені ні? До цього був-
ши княгинею, як можу стерпіти, щоб бути рабою слуги твого? 
Не хочу за іншого мужа, але, прошу, уневісти мене Христові». 
Коли це сказала, сидів при ній син її Ярослав, кривий від народ-
ження. Він, почувши слова ці від матері, подякував Богові за 
розум і добру волю її, і зразу здоровим став, і почав ходити, хоч 
досі не ходив. Володимир же подвійно зрадів: і через Рогніду, 
що прийняла в серце Христа, і через сина Ярослава, що дістав 
зцілення ніг. Після хрещення Рогніда прийняла постриг у святий 
ангельський образ чернецтва і отримала нове ім’я Анастасія.

Доклав же князь старання і до навчання книжного синів 
своїх, а при них і боярських дітей багатьох. Звелів учити письма 
грецького і глаголиці, приставивши до них досвідчених учителів. 
Ще ж і дітей простих людей звелів брати на навчання книжне, 
щоб руські люди пізнавали Євангеліє та Божий закон. Так не 
лише Київ, а й цілу державу свою Володимир світлом віри святої 
просвітити хотів, посилаючи у всі гради руські хрестити людей. І 
сам відомі гради своєї держави пройшов, і всюди людей хрестив, 
і церкви будував, єпископів же і пресвітерів привозив, велику 
користь всій землі Руській зробивши.

Настільки ж був милостивий і милосердний Володимир, що й 
поганих людей, кари достойних, не поспішав страчувати навіть 
за велику провину. Через те побільшало розбійників, злодіїв та 
інших злочинців. I сказав митрополит зі старцями Володимиро-
ві: «Чому, княже, злих не караєш?». Він же сказав: «Боюся гріха». 
Митрополит же і старці мовили: «Ти — володар, поставлений 
від Бога на покарання злих і на милість для добрих. На-
лежить тому тобі карати поганих з допитом: якщо не 
каратимеш злих, то знай, що добрим погано робиш. Бо 
через те, що нічого не робиш, стає більше злих на шкоду 
добрим. Тому страть поганих, щоб добрі в мирі жили».

Дбав Володимир також про бідних та хворих, наказав-
ши: «Кожен старець і вбогий хай приходить на княжий двір і 
бере на всяку потребу їжі та пиття. А для немічних і неду-
жих наказую спорядити вози, повні хлібів, м’яса, риби і овочів 
різних. І роздавайте це недужим чи старцям, що не можуть 
ходити!». І горнулась до княжих палат біднота, шукаючи в князя 
опіки й заступництва.

За цього великого князя прийшов вперше до Києва преподо-
бний отець наш Антоній зі святої Афонської гори й оселився у 
варязькій печері, що над Дніпром, поблизу урочища Берестового.
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Тоді наблизилася блаженна кончина св. Володимира, але спер-
шу дружина його, велика княгиня Анна, царівна грецька, яка 
стала причиною охрещення всієї землі Руської і спасіння стількох 
незліченних людських душ, за три роки перед його кончиною 
переставилася до Господа.

Коли ж сам Володимир розхворівся і був близький до кончини, 
наступили на Київ печеніги. Тож прикликав князь свого улюбле-
ного сина Бориса, щоб той замість нього вийшов проти ворогів. 
Та ще перед тим дав йому настанови, бажаючи передати йому 
і свій княжий престол у Києві, бо ще раніше розділив землю 
Руську на дванадцять князівств — дванадцятьом своїм синам. 
Тож заповів сину жити у злагоді зі своїми братами, дотримува-
тись Божого закону і молитись за свій народ, щоб утвердилась 
Христова віра по всій Руській землі.

Потім, прикликавши до себе пресвітера, ісповідував свої гріхи 
і, причастившись Святих Божественних Таїн, у доброму іспові-
данні передав свою душу в Божі руки у 15 день місяця липня 
1015 року.
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КОЛИ І ЧОМУ БУЛО НАПИСАНЕ ЄВАНГЕЛІЄ?

Щирий християнин з Євангелія, Діянь апостолів і апостольських 
листів дізнається, що Ісус є обіцяним Месією, який був розп’ятий 
і помер за наші гріхи, а на третій день воскрес із мертвих. Після 
Свого реального та історичного воскресіння Ісус з’являвся Своїм 
обраним апостолам протягом 40 днів (Діян. 1, 2–3). Потім Він 
вознісся з Оливної гори у Божу славу. Перед тим Він наказав апо-
столам залишатися в місті, поки вони не наповняться Святим Ду-
хом. На 50-й день після Свого воскресіння Він зіслав на апостолів 
Свого Святого Духа. Того дня були єврейські свята П’ятидесятни-
ці. До Єрусалиму прийшли паломники з багатьох народів: з Кап-
падокії, Понту, Азії, Фригії, Єгипту, римляни, крітяни, парфяни, 
мідійці, араби... Вони не були поганами, це були євреї, які жили 
серед тих народів. У день П’ятидесятниці Святий Дух зійшов на 
апостолів і зібраних учнів. Петро взяв слово і виголосив пропо-
відь, після чого увірувало у Христа і охрестилося 3 000 прочан.

Але Ісус наказав апостолам не тільки хрестити, але й здобувати 
учнів, тобто навчати всі народи основних правд віри, що випли-
вають з Євангелія. Невдовзі навернулося ще 2 000 євреїв, у тому 
числі багато священників. Це не були якісь кочівники-номади. 
Це були люди, які вміли читати і писати, вивчали та пояснюва-
ли Святе Письмо Старого Завіту. Багато з них, не лише місцеві 
євреї, а особливо вихідці з різних частин Римської імперії, добре 
знали грецьку мову. Новозроджені християни після П’ятидесят-
ниці повернулися назад у свої країни, де зазнавали тиску з боку 
євреїв та поган. Щоб вистояти і свідчити в силі Духа, що в Христі 
є прощення гріхів і вічне життя, вони мусіли мати певність в 
основних правдах віри.

Усе це призводить до запитання: коли було написано Єванге-
ліє? 40 чи 50 років після смерті та воскресіння Христа, як ствер-
джують деякі, щоб могти поставити під сумнів Євангеліє? Ні, по-
треба вимагала негайного написання Євангелій. Уявімо, що хтось 
послав би вчителя до початкової школи навчати дітей і не дав 
йому ніяких підручників чи допоміжних матеріалів. Він не зміг 
би навчати навіть у першому класі. Щоб хтось міг навчати, він 
повинен мати хоча б якісь записи, які зробив з пояснення свого 
вчителя, який передав йому основну інформацію. Після зіслання 
Святого Духа навернені та охрещені прочани отримали від апо-
столів єдину основу для місії — написане Євангеліє. Це логічно, 
цього вимагала потреба. Також навернені священники, книж-
ники чи рабини, які стали християнами, хотіли мати і письмове 
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свідчення від апостолів, наочних свідків Ісусового вчення та Його 
чудес. Центром християнської віри є особа Ісуса Христа та Його 
Божество. Розпочатій місії був необхідний основний авторитет-
ний і об’єднуючий письмовий документ — Євангеліє! Помилковим 
є твердження, що Євангеліє почали писати лише через 50 років.

Коли через кілька століть святі Кирило і Методій ішли до 
слов’ян, то спочатку переклали Євангеліє на слов’янську мову, і 
аж тоді розпочали плідну місію.

Апостол Іван, безперечно, записував деякі вислови Христа 
(ipsissima verba Jesu) і під час Його трирічної місії. Перш за 
все, у найближчі дні після воскресіння він записав надзвичайно 
глибокі слова, які Ісус промовив на Тайній вечері (13–17 глави).

Студент, наприклад, педагогічного факультету, окрім прослу-
ховування лекцій, має у своєму розпорядженні написані матеріа-
ли, з яких і в майбутньому черпає, навчаючи своїх учнів. Апостол 
Павло носив із собою пергамент, а деякі з його учнів служили тим, 
що безпосередньо записували глибокі істини, які Господь відкрив 
йому в молитві і які, як він відчував, повинен передати Церкві.

Апостол Іван та інші апостоли усвідом-
лювали обов’язок письмово передати ос-
нову віри — свідчення про Христове Бо-
жество. Тому Іван написав (продиктував) 
Євангеліє для навернених євреїв, переду-
сім для тих, які були вчителями Закону 
і добре знали Святе Письмо — Старий 
Завіт. Вони знали не лише єврейську і 
грецьку мови, але й мову народу, в якому 
жили. Отже, перше письмове Євангеліє, 
як випливає з необхідності, виникло ві-

дразу після зіслання Святого Духа. Іван міг спочатку сам написа-
ти Євангеліє, або прямо його диктував. Тоді той, хто добре знав 
грецьку мову, перекладав його, а інші за-
писували продиктоване. Мета Євангелія, 
як на закінчення підкреслив ап. Іван, 
полягає в тому, щоб «ви увірували, що 
Ісус є Христос, Син Божий, а вірувавши, 
щоб мали життя в Його Ім’я» (Ів. 20, 31).

Апостол Матей також взяв на себе 
важливе завдання. Написавши Єванге-
ліє, він дав доказ усім тим, які увірува-
ли, що в Ісусі сповнилися провіщення 
пророків і Мойсея. Він також записав 

Євангелист Іван

Євангелист Матей
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заповіді Христа (Мт. 5–7), щоб Його послідовники могли їх ви-
конувати. Будучи колишнім митником, він умів писати різно-
манітні звіти та документи. Своїм Євангелієм Матей доповнив 
свідчення про Ісуса багатьма посиланнями на Старий Завіт.

Ці два Євангелія — від Івана та Ма-
тея — були написані першими. За кілька 
років Лука, поговоривши з ап. Іваном 
та іншими очевидцями Ісусового жит-
тя, доповнив Євангеліє від Матея. Так 
виникло Єван-
геліє від Луки. 
Подібним чи-
ном, за дору-
ченням ап. Пе-
тра, виникло і 

Євангеліє від Марка. Він, навпаки, ско-
ротив Євангеліє від Матея. Євангелія 
від Матея, Марка та Луки ми називає-
мо синоптичними, оскільки вони мають 
спільну основу — Євангеліє від Матея.

Підсумок
Які були основні вимоги перед початком місії?
1) Було необхідно закласти міцну письмову основу для місії, 

особливо для місій на чужій території. Це мало забезпечити єд-
ність проповідування Христового вчення. Під час місії апостоли 
навертали людей до Христа, а потім призначали їм наставників, 
яким для єдності віри давали письмову основу — Євангеліє.

2) Було необхідно, щоб перше Євангеліє, заради авторитету, 
написали апостоли — Іван і Матей. Вони були учнями Ісуса і 
записали те, що бачили і чули.

3) Для Богослужіння необхідно було мати тексти Святого 
Письма: не тільки зі Старого Завіту, але й з Нового Завіту — 
з Христового Євангелія. Написане Євангеліє мало авторитет 
Божого слова. Тоді з цього основного тексту могло випливати 
пояснення — проповідь.

Євангелист Марко

Євангелист Лука
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЮЛІЯ, ДІВА

Коли перси взяли славне місто 
Карфаген, що в Африці, то бага-
то люду у полон відвели. З інши-
ми полоненими взято було і малу 
дівчину Юлію, доньку одного зна-
менитого мужа на ім’я Аналсон. 
Відвезли її в Сирію Палестинську 
й одному купцю, що був поган-
ського нечестя, у рабство прода-
ли. Дівчина, хоч в невірного пана 
була, святої віри в Христа, у якій 
народилася, і християнських до-
брих звичаїв, яких з пелен була 
навчена, трималася міцно, часто 
молилася й постила. Коли досягла 
дорослого віку, пильно берегла дівочу свою чистоту, у цноті й 
у великій повстримності перебуваючи, і вірно служила панові 
своєму за апостольським словом: «У простоті серця, не перед 
очима лише служачи, як же ті, що людям догоджають, але 
як перед очима Божими». Виконувала благорозумно всі діла, їй 
наказані, що не суперечили Богові і її цнотливому життю. А що 
суперечило Божим заповідям, до того ніхто не міг її переконати. 
Довго пан примушував її відректися Христа і за їхнім поган-
ським звичаєм нечестиво жити, але ніякими погрозами до того 
схилити її не зміг: готова була радше померти, ніж відступити 
від Христа чи втратити свою цноту. I багато разів пан хотів її 
убити, але, бачачи її службу, у всьому вірну й старанну, жалів 
її. I дивувався її добрій вдачі, лагідності, терпінню, смиренню і 
посту великому: бачив бо, як щодня вона постить, крім суботи і 
неділі. А коли закінчувався час її служби, не в неробстві і спокої, 
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а в молитвах гарячих до Бога або у книжному читанні, якого з 
юності навчилася, проводила, і ночами молилась. Лице її було 
завжди худе, мала висушене й знеможене тіло від трудів і пов-
стримності. Цьому пан дивувався дуже і, бачачи, що незмінно 
в тому перебуває, почав милосердитися над нею, любити її і 
шанувати. Бог же, зглянувшись милосердно на угодницю Свою, 
схиляв на милість до неї тверде серце невірного чоловіка.

Було ж їй понад 20 років. Пан її був купцем, тож захотів від-
плисти з великим крамом у Галлію, і взяв із собою вірну рабиню 
свою Юлію, бо бачив, що маєток його в її руках примножується: 
благословляв Бог через неї дім купця того (як же давно в Єгипті 
дім Потіфара через Йосифа). Тому з коштовним своїм крамом 
взяв і рабу свою, більше ж Христову, від усілякого краму до-
рожчу, і вирушив у плавання. Коли плили біля острова Корсика, 
пристали там. На острові тому хоч і були християнські гради, 
проте й поган було немало. I коли той купець причалив до бере-
га, побачив поблизу пристані збір одновірних з ним поган, що 
влаштовували святкування й жертви бісам. Вийшов до них зі 
всією своєю челяддю, купив годоване теля, приніс з ними разом 
нечисту жертву і почав веселитися, їсти і пити. Юлія ж свята 
залишилася в кораблі і з глибини серця зітхала, плачучи через 
блуд і загибель тих людей.

Хтось же з того зібрання, прийшовши на корабель і поба-
чивши дівчину Юлію, що плакала і зітхала, довідався, що вона 
християнка. Пішов до головного жерця і осібно сказав: «Є на 
кораблі, що пристав, одна дівчина, що ображає богів наших і 
жертви їм, які ми приносимо, безчестить». I зразу жрець зі-
брання мовив до сирійського купця: «Чому не всі твої вийшли 
з корабля до жертв і святкування нашого?». Купець же сказав, 
що вийшли всі. Відповів старійшина: «Чув я, що є на кораблі 
твоєму якась дівчина, яка ображає богів наших і безчестить 
їхні імена». Відповів купець: «Ти про рабиню мою говориш? Її ні-
яким чином від християнської зваби відвернути і до нашої віри 
привести я не зміг, ані ласкою, ані погрозами. I якщо б не була 
мені вірна й дуже потрібна в службі, давно різними муками її 
стратив би». Сказав йому жрець: «Нині примусь її, щоб з нами 
разом поклонилася богам і приєдналася до жертв, або дам тобі 
замість неї чотирьох моїх рабинь, чи сріблом ціну за неї від мене 
візьми, лише дай її мені, і я переконаю її стати поклонницею 
наших богів». Відповів купець: «Сказав тобі, що неможливо її 
до цього змусити, бо швидше хоче вмерти, ніж відступити від 
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своєї віри. А продати її тобі не можу: якщо б і весь свій маєток 
захотів ти мені дати за неї, то він не дорівняється її службі: 
вона-бо дуже вірна, і маєтки мої в руках її примножуються, 
тому все їй доручив».

Тоді жрець того нечестивого зборища, таємно зі своїми пора-
дившись, влаштував для гостей великий бенкет і сильно напоїв 
купця, так що він заснув твердо. Також і всі, що з ним, були п’яні. 
Тоді нечестиві погани острова того поспішили, вивели св. Юлію 
з корабля і перед жерцем своїм поставили. I сказав він до неї: 
«Принеси жертву богам, дівчино. Я-бо панові твоєму дам за тебе 
ціну таку, яку захоче, і зроблю тебе вільною». Відповіла свята: 
«Свобода моя в тому, щоб служити Христові, Йому ж я що-
дня чистою совістю служу, вашого ж блуду бриджуся». Тоді 
старійшина звелів бити її по лиці. I говорила мучениця: «Якщо 
Господь мій, Ісус Христос, задля мене витерпів биття в щоки 
й оплювання лиця, то чи не маю і я задля Нього це витерпіти? 
Хай будуть биті за Нього мої щоки, а за оплювання сльози мої 
лицю нехай будуть». Кат звелів шарпати її за волосся, зірвати 
одяг і жорстоко бити по цілому тілі. Мучениця ж, бита, взивала: 
«Визнаю Того, Хто за мене битий був. Якщо Владика мій 
увінчання терням і розп’яття на хресті витерпів, то 
нехай і я, раба Його, буду спільницею і послідовницею Його 
страждань, щоб і я прославилася з Ним у Царстві Його». 
Тоді звелів кат порізати їй груди. Вона ж усі ті люті страждання 
терпіла доблесно задля любові Христової.

Хотів же кат швидше, ніж пан її збудиться зі сну, стратити 
її. Звелів зразу зробити хрест і розп’ясти на ньому мученицю, 
як колись юдеї Христа. I була Юлія свята у стражданні своєму 
подібна до самого розп’ятого Христа Господа. Коли вона висіла 
на хресті і була при смерті, збудився зі сну її пан. I, розіп’яту її 
побачивши, великого жалю за нею сповнився. Але нічого помогти 
не міг: вже-бо Христова Наречена була на останньому подиху. 
Коли ж свята душа її з пут тіла звільнилася, бачили всі голубку, 
яка з уст її вилетіла, білішу від снігу, що злітала до неба. Ще ж і 
явлення ангелів при ній бачили ті, що мучили її. I напав на всіх 
страх великий. I втікали всі звідти, лише тіло святої, що на хресті 
висіло, мертве залишилося. Але не покинув її Христос Господь: 
ангелам-бо Своїм заповідав берегти його, допоки влаштує чесне 
поховання, яке відбулося так.

Недалеко від острова Корсика є малий острівець, який рані-
ше називався Ургон, нині ж зветься Горгона, де був чоловічий 
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монастир. У ньому ангел Господній явився ченцям і сповістив 
їм все про святу мученицю Юлію. Звелів їм швидко плисти ко-
раблем на той острів, зняти з хреста багатостраждальне тіло 
святої мучениці, принести до свого монастиря і чесно поховати. 
Монахи ж, у корабель сівши і вітрила піднісши, швидко досягли 
пристані і побачили все так, як сказав їм ангел Господній. Зня-
ли з хреста святе тіло, обгорнули чистою пеленою та, внісши на 
корабель, щасливо до монастиря повернулися. I чесно поховали 
у церкві, славлячи Христа Бога, що укріпив рабу Свою на такий 
подвиг мучеництва.

При її гробі Бог подавав зцілення всіляких недуг і за заступ-
ництвом святої чуда діялися. Також і на тому місці, де постраж-
дала, ставалися чуда. Довідалися ж християни острова того про 
страждання святої, збудували в ім’я її на тому місці, де була 
розп’ята, церкву малу, тісне-бо те місце було і горб шпилястий.

Коли минуло багато років, церква в ім’я святої мучениці, на 
місці її розп’яття збудована, постаріла й почасти впала. Люди, 
оскільки те місце було дуже тісним, хотіли збудувати на іншому 
місці, просторішому, недалеко від першого місця нову і біль-
шу церкву в ім’я святої. Коли приготували каміння та цеглу і 
мали все інше до будівництва, вже наступного дня хотіли класти 
фундамент, але зранку побачили, що всі ті матеріали: каміння, 
цегла й інше — на першому місці, де стара церква, лежать. I не 
зрозуміли нічого будівничі, за якийсь час знову на інше те місце 
все принесли. Але й знову вночі звідти на попереднє місце все 
перенеслося, і бачили сторожі тієї ночі дівчину пресвітлу, що 
їхала на пишному возі і клала ті приготовані на будівництво 
матеріали на віз й на перше місце перевозила. I зрозуміли, що 
благоволить свята, аби на першому місці був оновлений храм. I 
зробили за її благоволінням. Було ж й інших багато чуд на обох 
тих островах, Корсиці та Горгоні, доки не взяли чесних мощей і 
до Брешії не перенесли. Проте й після перенесення мощей люди 
корсикійські, приходячи з вірою до храму святої, не залишалися 
без її допомоги, були бережені від наступів ворожих та іншої 
шкоди молитвами її святими, милосердям же Господа нашого 
Ісуса Христа, Йому ж з Отцем і Святим Духом честь і слава нині, 
і завжди, і навіки віків. Амінь.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ФАУСТИН І ЙОВІТ1

Фаустин і Йовіт народилися напри-
кінці І століття у ломбардському місті 
Брешія в Італії. Коли імператорський 
намісник переслідував християн, вони 
прославилися безстрашною і жертов-
ною любов’ю до в’язнів. Також невтом-
но обходили домівки та криївки вірних, 
втішаючи їх. Єпископ Аполлоній, якого 
вірні забрали в безпечне місце, покли-
кав їх до себе і, з вдячності за служін-
ня християнам, висвятив Фаустина на 
священника, а молодшого Йовіта на 
диякона, доручивши їм проповідуван-
ня Божого слова. Вони відразу взялися 
за довірену роботу. В силі Духа і з за-
палом внутрішнього переконання вони 
ревно проповідували слово істини і так 
привели до святої Церкви багатьох поган. Чутка про їхню працю 
поширилася по цілому місті та околицях, а кількість навернених 
зростала все більше й більше. Проте наближався час проби. По-
гани та ідолопоклонники, розлючені їхнім служінням, вирішили 
погубити ревних проповідників. Вони донесли на них наміснику 
Юліану, вимагаючи їх засудження. Юліан ув’язнив їх і змушував 
принести жертви богам. Святі рішуче відмовилися. Намісник 
залишив їх у в’язниці, щоб передати на суд самому імператору. 
Коли до міста прибув імператор Адріан (117–138), наказав як-
найпишніше прикрасити храм бога сонця і закликати туди всіх 
жителів міста. Тоді Фаустина і Йовіта привели на суд. Обіцян-
ками й погрозами правитель бажав примусити їх відректися 
Христа, однак нічого не досягнув. Святі на весь голос визнавали, 
що Ісус Христос є єдиним істинним Богом. Від цих слів впав по-
ганський ідол. Тоді імператор розлютився і наказав кинути їх на 
арену хижим звірам. Два леви кинулися на них, але, приручені 
невидимою силою, лягли на землю, не пошкодивши їх. Бачачи 
таке чудо, володар все ж залишився засліплений злобою і велів 
обох братів стяти мечем. Так святі мученики прийняли вінці 
вічної слави. Сталося це 121 року.

1 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 15 лютого.
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СВЯТА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ МАРИНА АНТІОХІЙСЬКА

Свята Марина народилася в Ан-
тіохії Пісідійській від благородних 
батьків, але не благовірних, а по-
тьмарених поганським нечестям. 
Батько її, на ім’я Едесій, був ідоль-
ським жерцем. Він Марину, доньку 
свою, яка ще в пеленах після по-
мерлої матері осиротіла, віддав го-
дувальниці, яка жила у віддаленому 
селі і була таємною християнкою. 
Та виховала Марину у Христовій 
вірі, і її слова впали на добру зем-
лю. Вона розказувала дівчині про 
Ісуса Христа, істинного Бога, який 
через Святого Духа і Діву Марію 
став чоловіком, чинив багато чудес 
і добровільно захотів страждати за-
для спасення людей; що Він помер, 

воскрес і вознісся на небо, приготувавши безконечне життя, 
славу і вічне Царство для тих, що вірять у Нього та люблять Його.

Дівчина цілим серцем увірила в Христа і виросла, прикрашена 
мудрістю та добродійністю. У ті часи було гоніння на християн. 
Ієреї та клирики, учителі Божого слова, ховалися одні в пустелях, 
горах і печерах через страх перед катами, інші ж у селах поміж 
простими людьми в образах жебраків таїлися. Тому Марина не 
могла прийняти хрещення, хоч цього дуже бажала і просила 
Господа, щоб дав їй ласку зустрітися з якимось священником, 
який міг би уділити їй хрещення, якого так бажала. І Господь 
почув її молитву. Коли дівчині було 12 років, поблизу того села, 
де вона жила зі своєю годувальницею, оселився один Божий муж, 
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який таємно навчав святої віри і навертав душі від ідольської 
омани до Христа. Він глибше пояснив Марині таїнство спасіння і 
охрестив її. Серце дівчини ще більше розпалилося божественною 
любов’ю, так що ні про що інше не могла думати й говорити, 
лише про Христа Ісуса. I вся увага її була там, де чула, що щось 
мовиться про істинного Бога. А тому що вірила в Нього серцем, 
то й устами визнавати Його не соромилася. Також склала Богу 
обітницю досмертної чистоти. I бажала Марина кров свою за 
Христа пролити, щоб так взяти участь у Його терпінні і довести 
Йому свою любов, як і сотні тисячі мучеників, які віддали своє 
життя за Господа, і хотіла їх наслідувати.

Коли Марина виросла, батько покликав її назад додому. Проте 
невдовзі виявив, що його донька є християнкою, тому зненавидів 
її і мав не за доньку, а за чужу. Та дівчина на Небесного Отця 
уповання своє покладала.

Коли вже мала 15 літ, вийшла якось до овець свого батька, які 
паслися в полі, щоб подивитися за ними. Тоді правив імператор 
Діоклетіан (284–305), і всюди було жорстоке переслідування хри-
стиян. Тим часом міський префект, на ім’я Олимврій, лютий кат 
християн, зустрів її на шляху, коли йшов до Антіохії Пісідійської. 
Як тільки побачив дівчину, зразу розпалився до неї пожадливістю 
і забажав взяти її за жінку. Тому зупинився, затримав її і почав 
розпитувати: «Якого ти роду, дівчино, чия донька і як називаєшся? 
Скажи мені правду про себе, бо дуже ти мені мила. I якщо ти 
вільних батьків, візьму тебе в законний шлюб. Якщо ж рабиня, 
то викуплю тебе і візьму за себе». Дівчина покірно відповідала, 
розповіла, чия донька і як називається, не потаїла й того, що раба 
Христова, вірить в одного Бога, що створив небо і землю, і з Ним 
любов’ю серця заручилася, іншого ж чоловіка не потребує. Єпарх 
же, чуючи, що вона християнка, маючи дану від царів владу 
мучити християн, зразу звелів воїнам взяти її і вести за собою до 
града, проте з честю. Зі слів її дівочих благорозумних ще більше 
полюбив її і сподівався погрозою мук відвернути від Христа й 
спонукати до подружжя. Дівчина ж, ведена воїнами, молилася.

Увійшов єпарх до града. Наступного дня, сівши на суді пе-
ред народом, насамперед звелів привести на допит св. Марину. 
Сказав до неї: «Прошу тебе, послухай мене і принеси богам жер-
тву, щоб було тобі добре. Багато бо маєтків і багатства зразу 
приймеш, і будеш славніша понад ровесниць своїх і шанованіша 
від усіх жінок у цьому граді». Марина відповіла: «Я навчилася 
пізнання Небесного Отця, і Його єдинородного Сина, і Пре-
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святого Духа, єдиного в Тройці Бога, істинного і живого. 
Його єдиного шаную, Йому жертву хвали завжди приношу, 
богам же, яких не пізнала, не поклонюся ані не принесу їм 
жертви, бо вони бездушні і без чуття». Сказав єпарх: «Прошу 
тебе знову, Марино, послухай мене і вшануй непереможних богів, 
тоді візьму тебе за дружину мою любу. Якщо ж не послухаєш 
мене, стратиш марно і здоров’я, і солодке життя, приймеш 
багато лютих і нестерпних мук та від вогню і заліза загинеш». 
Відповіла свята: «Не сподівайся, єпарше, що мою віру у Христа 
переміниш на ваше безвірство ласкою чи погрозами. Вірна бо я 
раба Владики мого, що за мене добровільно страждав і помер. I 
якщо Він за мене хрест і смерть витерпів, не жаліючи пресвя-
того Свого тіла, прийнятого від Пречистої Діви Марії, то і я за 
Нього повинна всіляко страждати й померти».

Єпарх сповнився люті, звелів її цвяхами на катівні прибити і 
тризубцями залізними обдирати її тіло. Вона ж, до неба зводячи 
очі свої, молилася. Коли мучили її люто, відпадало тіло її, з кров’ю 
стікаючи на землю, і кості було видно. Єпарх же не міг дивити-
ся на такі люті муки, закривав лице своє і відвертався від неї. 
I всі, що стояли там, дивувалися такому зношенню мук. І казав 
до неї кат: «Доки, Марино, не пошкодуєш себе, вже бо тіло твоє 
розшматоване? Може, хоч нині захочеш принести жертву богам, 
щоб не загинути до кінця?». Відповіла мучениця: «О мерзенний 
собако, що їси тіла людські, якщо послухаю безумної твоєї ради 
і пожалію своє тіло, то як душа моя має вінчатися в Царстві 
Небесному?». Після цього звелів єпарх, знявши мученицю з ка-
тівні, вкинути її в окрему темницю, глибоку і похмуру, сповнену 
пострахів бісівських, куди вкидали засуджених на смерть.

Коли сиділа свята мучениця в тій темниці сама, молилася до 
Бога і з глибини серця взивала: «Зглянься, Всемилостивий, і зціли 
моє ранами зранене й розшматоване тіло, та онови душу мою, і 
збережи її для Царства Твого. Дай же мені здолати й потоптати 
ворога мого, як же топчеться ногами пісок, щоб стерла я його 
силу Твоєю непереможною допомогою, щоб і в мені прославилося 
пресвяте Ім’я Твоє навіки».

Коли ж настала ніч і свята безперестанку до Бога молилася, 
насмілився диявол привидом настрашити мученицю. Бог так 
допустив на більше прославлення угодниці Своєї. Раптом за-
тряслася темниця і світло якесь похмуре, наче з вогню задим-
леного, явилося. Показався диявол в образі змія барвистого, 
великого, страшного, що навколо видимого тіла свого оточений 
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був багатьма меншими зміями і єхиднами. Проте свята, увесь 
розум до Бога спрямувавши, зробила на собі хресне знамення. 
Тоді згинули всі страшні бісівські примари, а святу мученицю 
осяяло небесне світло. I, поглянувши вгору, побачила, що зник 
дах темниці, і проміння сонцеподібне на неї згори сходить. І 
побачила хрест великий, що світлом невимовним сяяв, зверху 
ж хреста видно було голубку, як сніг білу, яка по-людськи до 
неї промовляла, кажучи так: «Радій, Марино, розумна голубко 
Христова, що перемогла ворога злісного!». Тоді Марина свята 
сповнилася невимовної радості й насолоди, і розшматоване її 
тіло зцілилося. I чула сама в собі, як наростає плоть і заповнює 
рани, і шкіра поранене покриває, і зникає всілякий біль та не-
дуга, і стало ціле тіло здорове, як же спочатку. I почала дякувати 
Богові. У таких видіннях та одкровеннях і в такому урочистому 
втішенні св. Марина перепровадила ту ніч, доки засяяв день і 
надійшов час останнього її подвигу.

Настав ранок. Єпарх знову сів на нечестивому і неправедному 
своєму судищі, коли зібрався увесь люд, і звелів вивести муче-
ницю із темниці і поставити її на допит. Побачивши, що вона 
лицем світла і всім тілом ціла та здорова, ані сліду вчорашніх 
ран не має, дуже здивувався. І люди через таке чудесне зцілення 
одні про велику Христову силу говорили, інші до волхвування 
те зараховували. Тоді єпарх, опам’ятавшись, почав говорити до 
святої: «Бачиш, Марино, як боги піклуються про тебе, змило-
сердилися над тобою і зцілили тебе від ран твоїх. Належить і 
тобі за прийняте від них благодіяння віддати їм вдячні жертви». 
Відповіла свята: «Бачиш на мені силу мого Господа! Не годиться 
мені покинути Бога мого, істинного і живого, та послужити 
брехливим і мертвим вашим богам. Більше ж годиться тобі 
пізнати єдиного небесного Бога й повірити в Нього. Вчора ти 
мене на частини розшматував, а Він нині в одну годину зробив 
мене цілою і здоровою». Розлючений єпарх звелів знову мучи-
ти святу. Тому знову повісили її на катівні і принесли запалені 
свічки. І обпалена була, як вугілля, і, як їжа, спечена. Кат звелів 
притягнути дуже велику бочку, наповнити водою і вкинути в неї 
зв’язану мученицю, щоб, занурившись, потонула. I коли слуги 
зв’язали її і вкинули у воду, вона голосно візвала: «Господи Ісусе 
Христе, нехай буде ця вода бажаним мені святим хрещенням 
і відродженням на вічне життя, щоб, скинувши стару людину, 
одягнулася я в нову!». Коли так молилася мучениця, зразу затряс-
лася земля, і пута на ній розв’язалися, слуги ж, великим страхом 
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охоплені, втекли від бочки. Зійшов бо згори над головою святої 
промінь невимовного світла і явилася знову раніше бачена біла 
сонцеподібна голубка. Торкнулася ногами її голови і знову злетіла 
увись. Видіння це бачила не лише свята, а й дехто з предстоя-
чих, хто був достойний того: багато серед людей було таємних 
християн. Тоді видно було стовп вогняний над святою, що до-
сягав неба, на стовпі ж хрест, наче кришталевий, що випускав 
пресвітлі промені. I голубка та, злетівши, сіла зверху на хресті. 
I був голос згори, що чули всі: «Мир тобі, Христова наречено 
Марино! Нині приймеш нев’янучий вінець доброти з рук Господ-
ніх і спочинеш у Царстві Небесному зі святими». Той голос чули 
люди, ще ж і мученицю бачили, що вийшла з води зі здоровим 
тілом і ані сліду вогненних опіків на собі не мала. Зразу велика 
кількість чоловіків і жінок повірили у Христа, християнами себе 
визнали і показали себе готовими на смерть за Христа. Ігемон 
же настрашився, бачачи таке навернення людей, і не знав, що 
робити. Тоді сповнився гніву, вивів військо, озброєне мечами, і 
звелів всіх, хто Ім’я Христове славить, рубати.

Коли вивели святу на смертне місце, схилила під меч чесну 
свою голову і страчена була. Її ж душа була взята руками Господ-
німи та піднеслася з Ним на небо. Так свята великомучениця Ма-
рина закінчила подвиг мучеництва свого в 17 день місяця лип-
ня. Страждання її записав очевидець, раб Божий Теотим, який 
бачив усі муки і сподобився бути свідком тих видінь, які святу 
супроводжували і були їй відкриті, та передав вірним на користь.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ СИМФОРОСА
ТА ЇЇ СЕМЕРО СИНІВ

Симфороса і семеро її синів жили в місті Тіволі в Італії. Її чоло-
віка звали Гетулій, а брата — Аманцій. Обидва були римськими 
воїнами і віддали своє життя за Христа. Суддя Цереал, який 
їх допитував, бачачи їх сміливе свідчення, увірував у Христа і 
разом з ними зазнав мученицької смерті.

Симфороса овдовіла, поховала тіла цих мучеників і ревно 
виховувала своїх синів, щоб були мужніми Христовими воїна-
ми. Називались вони Кресценцій, Юліан, Немесій, Примітив, 
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Юстин, Стактей і 
Євген. Якось мати 
запитала  най-
молодшого сина 
Євгена: «Що б ти 
зробив, якби тебе 
змусили жертву-
вати ідолам?». 
Євген відповів: 
«Я краще дам 
себе розірвати 
на шматки, ніж 
принесу їм жер-
тву». Інші також казали, що жодні залякування і жорстокі муки 
не відвернуть їх від Христа. У той час імператор Адріан (117–138) 
побудував у Тіволі, на півдні Риму, свій палац і прибув туди. 
Урочисте відкриття заміського палацу було пов’язане з при-
ношенням жертв. Хтось порадив жорстокому правителю, щоб 
приніс в жертву богам їхній ворогів — християн. Тоді ув’язнили 
Симфоросу та її сімох синів, і всіх привели до імператора. Він 
же мовив: «Або ти і твої сини принесете жертву богам, або самі 
будете в жертву принесені. Клянусь безсмертними богами!». 
Симфороса сказала: «Які ми щасливі, що будемо принесені 
в жертву Богу!».

Після цього героїчного визнання віри Симфоросу відвели до 
храму Геракла. За відмову принести йому жертву, її бичували, 
а потім підвісили за волосся. Накінець її втопили у ріці Аніо, 
прив’язавши до шиї важкий камінь.

Також її семеро синів, істинних свідків Христових, Адріан 
марно намагався змусити до ідолопоклоніння, тому жорстоко 
катував їх різними способами у храмі Геракла. На кінець Крес-
ценцію кати пробили горло, Юліану встромили в груди кинджал, 
серце Немесія пронизали списом, Примітиву прокололи тіло, 
Юстину розтрощили кості, а потім відрізали окремі кінцівки, 
Стактея обстріляли стрілами, а наймолодшому Євгенію розсікли 
мечем голову. Так, жорстоко мучені, вони віддали свої душі в 
Божі руки, отримавши вічний спочинок у небесній славі. Хри-
стияни поховали їх у Римі при Тибуртинській дорозі. Це сталося 
120 року.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПАМВО

Преподобний Памво до старо-
сті прожив у посництві в пустелі 
Нітрійської гори, яка в єгипет-
ських краях. І багато преподо-
бних отців засвідчили про його 
добродійне, богоугодне і святе 
життя. Антоній Великий1 сказав 
про нього: «Страхом Божим, 
якого був сповнений, дав пере-
бувати в собі Духові Божому». 
Каже преподобний Пімен: «Три 
діла було видно у авви Памва: 
щоденний піст, мовчання і руко-
ділля». Преподобний Теодор Сту-
дит2 про того ж отця блаженного 

дає таке свідчення: «Памво і ділом, і словом нехай прославиться 
достойно, як великий подвижник».

Святий Памво виділявся мовчазністю, покорою і любов’ю до 
ближніх. Хоч ніколи не вчився книжних наук, бо й читати не 
вмів, все ж був обдарований надзвичайною мудрістю, яку черпав 
від єдності з Богом. Християнський історик Сократ Схоластик 
про нього пише, що якось попросив одного старого монаха, щоб 
той навчив його Псалтиря. I коли спочатку почув перший вірш 
38 псалма: «Я мовив: пильнуватиму дороги мої, щоб язиком не 
згрішити», не схотів інших віршів слухати, але пішов, кажучи: 
«Досить мені цього одного вірша, якщо його на ділі виконувати 
навчуся». I не приходив більше до вчителя. Через 6 місяців по-
бачив його десь учитель і спитав його: «Чому досі не прийшов до 
мене?». Відповів Памво: «Не навчився я ще вірша того на ділі 

1 див. I том книги «Мученики та інші святі», 17 (30) січня, ст. 113.
2 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 11 (24) листопада, ст. 233.
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сповнювати». Після того багато років минуло, хтось зі знайомих 
йому отців спитав його: «Чи ти вже навчився того вірша, бра-
те?». Відповів Памво: «19 років учився його безперестанку і ледве 
навчився на ділі виконувати те, чого він навчає».

Хоч і був невчений від початку Памво, Бог просвітив його так, 
що мав достатнє розуміння Божественного Писання й для інших 
був досвідченим учителем. Його учнями були 4 славні в Єгипет-
ському краю брати: Діоскор, Амоній, Євсевій і Євтимій, яких на-
зивали Довгими, як про них згадано в житії Івана Золотоустого. 
З них же перший, Діоскор, був потім єпископом Єрмопольським. 
Не той то Діоскор, що був єретиком і проклятим на IV Вселен-
ському Соборі святих отців, але інший того імені, що жив ра-
ніше. Ще ж і благочесний Драконтій, єпископ та ісповідник 
Христовий, який вигнання від аріан витерпів, також був учнем 
Памва блаженного у юності своїй. Цих учнів Памво учителем був.

Преподобний поміж іншими багатьма великими чеснотами 
мав і ту, що цілком погорджував золотом і сріблом. Коли св. Ме-
ланія Римлянка всі свої превеликі маєтки Христа ради всю-
ди роздавала нужденним, досягла і Олександрії, де почула про 
св. Памва. До нього з олександрійським пресвітером Ісидором, 
що дбав за подорожніх, у пустелю прийшла, несучи з собою 
300 лібрів срібла1. I просила його, щоб, скільки хоче, собі з прине-
сеного срібла взяв. Він же ані не поглянув на те, ані від рукоділля 
свого голови не підняв, плів-бо рогозину, лише відповів їй: «Хай 
винагородить тебе Господь за сердечність твою, яку до Нього 
маєш». Коли ж наполягала вона проханням, щоб хоч щось взяв, 
сказав преподобний до брата, що служив йому: «Візьми, що дає, 
але обережно бери, і роздай братам, що у Лівії і на островах, бо 
їм дуже бракує, безплідна в них земля. А тим, що у єгипетських 
монастирях, нічого не давай, бо щедра в них земля і можуть 
з труду свого за потреби подбати». Меланія ж блаженна все 
принесене срібло дала в руки тому братові на роздавання і ска-
зала до преподобного Памва: «Отче, знай, скільки срібла того, 
що даю, — триста літрів». Він же відповів: «Бог, якому ти 
принесла, о донько, не потребує знати від тебе, яка міра 
принесеного від тебе срібла. Той бо, Хто тримає землю і 
гори, хіба не знає, скільки срібла твого? Якщо б мені те 
давала, справді б і міру подаваного назвала. А ти даєш Бо-
гові, який і дві лепти вдовині не зневажив, але понад велике 
багатство їх прийняв. Мовчи тому, не труби перед собою».

1 близько 120 кілограм.
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До цього преподобного Памва прийшов якось авва Піор і 
приніс із собою окраєць сухого хліба. Спитав його Памво: «Нащо, 
отче, хліб із собою приніс?». Відповів Піор: «Щоб не обтяжити 
тебе» (себто: хай не зменшу твого хліба, а нехай свій їм). За 
якийсь час преподобний Памво йшов до отця Піора і також взяв 
із собою сухий окраєць хліба і замочив його у воду. Те бачивши, 
Піор мовив: «Нащо замочений хліб приніс, авво?». Відповів той: 
«Щоб не лише хліба, але й води твоєї не обтяжувати».

Якось св. Атанасій, архиєпископ Олександрійський, просив 
авву Памва, щоб прийшов до нього до Олександрії. Ішов старець 
з кількома братами. Коли побачив, що деякі миряни сидять і не 
зважають на ченців, які їх минають, сказав до них: «Встаньте і ві-
тайте монахів, вшановуючи їх, щоб отримати благословення від 
них, часто-бо вони бесідують з Богом і уста їхні святі». Тоді, увій-
шовши до града, побачив жінку, явну грішницю, яка на звабу чо-
ловікам дуже малювалася. I почав плакати старець. Спитали його 
брати: «Чого плачеш, отче?». Він відповів: «З двох причин плачу: 
через загибель душі тої жінки і через те, що я не маю та-
кої турботи про свою душу, яку має вона про тіло. Вона-бо, 
щоб чоловікам подобатися, так прикрасилася, я ж не 
дбаю, щоб прикрасити душу свою, щоб сподобалася Богові».

Якось архиєпископ Теофіл приїхав у пустелю, щоб відвідати 
отця Памва. Однак преподобний не промовив до нього жодного 
слова. Коли брати нарешті сказали: «Отче, скажи щось архи-
єпископу для духовного підбадьорення», він відповів: «Якщо його 
не надихає моє мовчання, то не надихнуть і мої слова».

Сповнений був преподобний Памво постійного розчулення, 
ніколи не сміявся, ані лице його ніколи не усміхалося. Одного 
ж дня біси хотіли його розсмішити: зачепили шнурком перо і, 
наче важку колоду, тягнули перед очима його, галасуючи і один 
одному горлаючи: «Поможіть! Поможіть!». Бачив же те авва 
Памво і засміявся. Біси ж почали ликувати: «Ха-ха-ха, Памво за-
сміявся!». Він же відповів їм, кажучи: «Сміхом я вам не відкрився, 
але посміявся з немочі вашої, що стільки вас не може одне перо 
понести». Тоді біси, сповнившись сорому, повтікали.

Розповідали про нього учні, що дуже обережний був у бесідах 
і розважливий у відповідях. I коли його хтось про щось питав із 
Божественного Писання чи про якесь діло, не зразу відповідав, 
але спершу довго мовчки роздумував і часто казав: «Не знаю, 
що відповісти на це запитання». I ледве за 3 дні чи за 3 тижні, а 
часто і через 3 місяці давав відповідь. Бувала ж відповідь його 
правдива і дуже корисна, і з благодаті Божої проста для розу-
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міння. Тому всі приймали з уст його слово зі страхом, як з уст 
Божих: Бог бо говорив його устами.

У дні преподобного були в тих єгипетських краях два рідні 
брати — Паїсій та Ісая. Вони були дітьми багатих батьків. Батько 
їхній був славним купцем, що ходив до Іспанії з коштовним кра-
мом. Вони після смерті батьків розділили між собою великий ма-
єток, що їм залишився. Сказали один одному: «Яке виберемо собі 
життя, брате? Якщо будемо купцями, як наш батько, то, хто 
знає, кому залишаться труди наші. Ще ж треба буде боятися, 
щоб не впасти в якісь біди чи до розбійників, чи щоб не втопитися 
в морі. Виберім тому чернече життя, щоб і маєтки батьківські 
в небесну скарбницю покласти, і душ наших не згубити». Так 
обидва, порадившись, відреклися від світу. Один свою частину 
маєтку зразу роздав убогим, церквам і монастирям, і, нічого 
собі не залишивши, пішов у пустелю. Навчився малого якогось 
рукоділля, яким міг би з труду рук своїх прогодуватися, і жив 
один в Бозі, віддаючись посту і молитві. Інший же, збудувавши 
собі малий монастир недалеко від світських поселень і небагато 
братів до себе прийнявши, опікувався подорожніми і годував 
жебраків. Збудував притулок для подорожніх, також і лікарню, 
і всім, хто приходив до нього, давав спочинок, і служив хворим 
зі щирого серця. У суботу і неділю по дві чи по три, а навіть і по 
чотири трапези ставив для вбогих. Так обидва ті брати прожили 
декілька років і переставилися до Господа. Після їхньої кончини 
була між багатьма братами духовна бесіда і безгрішна суперечка 
про обох тих братів: одні більше хвалили того, що раз роздав 
маєток свій і в пустелю на безмовність пішов, інші надавали 
перевагу другому, який із маєтків своїх довгий час послужив 
подорожнім, убогим і хворим. У такій суперечці довго не могли 
дійти згоди між собою брати, пішли питати про те преподобно-
го авву Памва, бажаючи довідатися, життя котрого з тих двох 
приємніше Богові і хто з них більшу винагороду отримав. Памво 
преподобний, питання їхнє почувши, задумався і відповів: «Оби-
два досконалі в Бога. Той бо, хто опікувався подорожніми, уподіб-
нився до праведного Авраама, пустельник же — до св. Іллі-про-
рока, і рівно обидва догодили Богові». Брати ж не погоджувалися, 
але між собою мудрій відповіді суперечили. Одні пустельника 
більше хвалили, казали, що він сповнив євангельську заповідь, 
щоб продати свій маєток, роздати бідним і, взявши хрест, іти 
за Христом, у голоді й спразі перебуваючи у всі дні. Опікун же 
подорожніх, хоч зі свого маєтку і послужив убогим, проте і сам 
мав прохолоду, їв і пив з подорожніми, і з хворими куштував. 
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Інші ж казали, що й опікун подорожніх сповнив слово Христове, 
сказане в Євангелію: «Не прийшов Я, щоб служили Мені, але щоб 
послужити». Послужив бо багатьом, виходячи щодня на шляхи 
людні, шукаючи подорожніх, убогих, хворих, бідних і вводячи 
таких у дім свій, і всіляко даючи спочинок. I якщо за одне горня 
холодної води, дане спраглому, обіцяна винагорода від Бога, то 
наскільки більшу має винагороду гостинний брат, багатьох го-
лодних і спраглих задовільнивши й кожному хворому, як Христу, 
послуживши? Таку між братами незгоду бачачи, преподобний 
Памво сказав до них: «Зачекайте трохи, браття, поки від Бога 
отримаю сповіщення, і про те вам скажу». Минуло декілька днів, 
знову прийшли до нього брати, хотіли знати про те, що питали. 
I сказав їм старець: «Перед Богом кажу вам, що обох тих братів 
(Паїсія та Ісаю) бачив, як разом у раю стояли». Те чувши, всі 
брати заспокоїлися і віддали хвалу Богові.

Преподобний отець про цих двох братів все розумів з Божого 
одкровення. Наскільки велику має благодать від Бога той, що ще 
на землі сподобився бачити райські блага! І не лише їх бачив, а 
й щедрою благодаттю Божою, що жила в ньому, уподібнився до 
райських мешканців. У тлінному тілі, живучи між людьми, вже 
мав на обличчі образ райського нетління, і не лише душу, а й лице 
мав світле. І сяяло обличчя його славою, як же давно обличчя свя-
того пророка Мойсея, про що в «Патерику» написано. Три роки 
преподобний Памво жив, молячись до Бога й кажучи: «Господи, 
прошу Тебе, щоб Ти не прославляв мене на землі». Бог же, 
що угодників Своїх вислуховує згідно з власною волею, настільки 
його прославив, що не могли брати поглянути на лице його від 
слави, яку мав. Так святий на землі був у тілі прославлений перед 
своїм прославленням на небі. Коли ж надійшла блаженна його 
кончина, після 70 років життя, мовив до братів, що обступили 
його: «Відколи я оселився в цій пустелі і збудував келію й осів у 
ній, ні одного не минуло дня, коли б я не робив чогось своїми ру-
ками аж до втоми. Ані не пам’ятаю, щоб їв коли хліб, задурно 
від когось даний, але з труду рук своїх мав його. Ані не вийшло 
з уст моїх такого слова, за яке би я соромився. Відходжу тому 
до Бога так, наче тільки почав богоугодно й чернечо жити». Те 
мовивши, передав чесну і святу свою душу в руки Божі. Ніякого 
не мав тілесного болю. Таке було життя і кончина цього угодника 
Божого, його ж святі молитви нехай помагають і нам, грішним, 
на богоугодне життя наставитися і кончину добру отримати з 
милосердя Господа нашого Ісуса Христа, Якому з Отцем і Святим 
Духом честь і слава нині, повсякчас і навіки-віків. Амінь.
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ПРЕПОДОБНА МАКРИНА

Свята Макрина народилася в Каппа-
докії за правління благочестивого царя 
Константина Великого (306–337). Бать-
ками її були Василій та Емелія1, і була це 
їхня перша дитина, старша сестра Васи-
лія Великого2, Григорія Ніського3, Петра 
Севастійського4 й інших братів і сестер. У 
тих чесних батьків було 10 дітей: 4 сини і 
6 доньок. Першу доньку назвали Макри-
ною, іменем її бабусі (матері батька) 
св. Макрини-старшої, яка за царювання 
Максиміана Галерія разом зі своїм чоло-
віком гоніння за Христа витерпіла. Мати 
виховувала Макрину зі Святого Письма, 
навчала не поганських байок, як же інші 
матері звикли, і поетичних віршів, в яких 
багато такого, що чистого дівочого розуму 
недостойне, а з Премудрості Соломонової, 
і з Псалмів Давидових, і з інших книг Бо-
жественного Писання. I вчилася дівчина 
скоро, і були в устах її завжди слова Божі та спів молитовний. Ще 
ж і рукоділля навчала мати доньку, як і належить, не дозволяючи 
у неробстві і дитячих забавах гаяти час. Коли ж мала дівчина 
12 літ, багато заможних і славних мужів батькові її надокучали, 
кожен своєму синові в подружжя бажаючи її взяти. Батько ж 

1 див. IІ том книги «Мученики та інші святі», 30 травня (12 червня), ст. 389.
2 див. I том книги «Мученики та інші святі», 1 (14) січня, ст. 19.
3 див. I том книги «Мученики та інші святі», 10 (23) січня, ст. 74.
4 див. I том книги «Мученики та інші святі», 9 (22) січня, ст. 71.
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благорозумний вибрав одного зі всіх юнака, який не лише ро-
дом, а й розумом і добрими звичаями інших перевищував. Йому 
заручив свою доньку Макрину. Але відклав шлюб, поки дівчина 
дійде дорослого віку, відповідного до шлюбу. Бог, що все мудро 
влаштовує, Провидінням Своїм перетяв його тимчасове життя, 
переставивши до життя безсмертного. Тоді Макрина зрозуміла 
суєту світу і вирішила чисто берегти дівство своє до кінця життя 
свого і заручилася Небесному Жениху. Коли батько її до Господа 
відійшов, овдовілій матері була невідступною служителькою, й 
іншим братам і сестрам своїм, як старша за народженням, була 
учителькою і наставницею, наче друга мати.

Брата свого, Навкратія, коли ще юний був, душекорисними 
бесідами своїми привела до пізнання Божої любові та чисто-
го життя. Тому, знехтувавши всім, Навкратій пішов у пустелю 
і служив там старим пустельникам. Та несподівано закінчив 
життя своє в молодих літах: коли на річці ловив рибу, човен 
перевернувся і він утонув. Саме тоді інший брат Макрини, Ва-
силій, що народився після неї, повернувся додому з навчання, у 
якому багато років у різних краях провів. Свята Макрина, стоячи 
над тілом Навкратія, звернулась до нього: «Що було б з твоєю 
душею, якщо б тут лежало тепер твоє тіло?». Василія ці 
слова глибоко торкнулися. За короткий час Макрина своїми бого-
натхненними словами привела брата до такої смиренномудрості, 
що все житейське він скоро зневажив і прийняв чернече життя.

І мати святої, блаженна Емелія, за порадою своєї благорозум-
ної доньки, забезпечила іншим своїм донькам чесне подружжя, 
рабів і рабинь свободою обдарувала і, покинувши галас й турботи 
цього суєтного світу, разом з донькою заснувала дівочий монас-
тир. Й обидві, мати і донька, заручилися Христові, прийнявши 
на себе чернечий образ. Захотіли і деякі з рабинь, разом з ними 
відрікшись світу, служити Богу. І все їм було спільне: одна ке-
лія, одна трапеза, один одяг. I все для життя потрібне рівно 
приймали, і служили Господу єдинодушно, у смиренні, покорі 
і любові. Від суєтних бажань і марнотного величання цілком 
звільнилися, слава їхня була в тому, щоб бути нікому незнаними, 
багатство — в убогості, їжа — в повстриманості. Все ж земне, 
як порох із тіла, струшували, в одному Бозі весь розум загли-
блювали і віддавалися молитвам і псалмоспівам вдень і вночі. I 
те було їм постійним ділом і спочинком від діла, щоб завжди в 
богомисленні і молитвах вправлятися. А турботи і труди щодо 
потреб тіла — те їм було як поробіття, а не як сама робота. В тілі 
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бувши, наслідували безтілесних, боголюбивим серцем з ними на 
молитвах перед Богом стоячи. Таке їхнє життя було не короткий 
час, а продовжилося на довгі літа, аж до старости й кончини. I 
коли преподобна Емелія передала святу свою душу в Божі руки, 
поховали діти матір свою в гробі свого батька.

Після того минуло трохи часу, і св. Василій Великий постав-
лений був архиєпископом Кесарії Каппадокійської, і брата свого 
Григорія (названого Ніським) у пресвітери рукоположив, та-
кож і другого брата до себе привів та до церковного клиру при-
йняв. Про те довідавшись, св. Макрина возвеселилася духом. 
На дев’ятий же рік по тому почула, що св. Василій переставився 
до Господа. I була дуже сумна — не тому, що за рідним братом 
сумувала, але що таке світило згасло і Церква втратила такий 
стовп благочестя. Тоді й самій св. Макрині зблизився час відходу 
до Бога. Про її чесне переставлення святий єпископ Григорій 
Ніський, її брат, пише таке:

«Дев’ятий місяць по кончині Василія минув, коли був Собор 
єпископів в Антіохії, на ньому ж був і я. Після Собору того захотів 
піти я до сестри нашої Макрини, відвідати і побачити її: давно 
бо з нею не бачилися. Перепоною було багато бід і скорбот, які я 
витерпів, гнаний звідусіль аріанами. Ішов тому я до неї, пройшов 
великий шмат дороги, і коли вже наблизився до наміреного міс-
ця, вночі, коли я спочивав, мав уві сні таке видіння: здавалося, 
що несу на руках мученицькі мощі, від яких виходив світлий 
промінь, наче з чистого дзеркала, проти сонця покладеного. I не 
міг я очима своїми дивитися на той дуже світлий блиск. Таке 
видіння тричі повторилося мені тієї ночі. I не міг я зрозуміти 
побаченого, печаль якась була в моїй душі, і пішов у дорогу, очі-
куючи, що Господь хоче сказати мені цим сном.

Коли наближався до місця того, де блаженна Макрина ан-
гельське і небесне провадила життя, багато подорожніх при-
єдналося до мене на шляху. I спитав я одного зі знайомих про 
сестру Макрину, а він сказав мені, що у хворобі вона великій, 
тому швидко я пішов, тужачи духом. I, дійшовши до обителі, 
увійшов спершу до церкви. Коли була молитва і благословення, 
побачив, що не було серед черниць ігумені їхньої — моєї сестри 
Макрини. I стривожився я серцем, пішов до її келії і побачив її 
дуже хвору. Лежала не на ложі, а на землі, на дошці, покритій 
веретищем, і узголів’я дерев’яне іншим веретищем було накри-
те. Побачивши мене у дверях, вона поклонилася і впала на руки, 
бо не могла встати. Я ж швидко підняв її і поклав на тому ж 
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місці, і зі сльозами привітав її. Вона ж, руки до Бога здійнявши, 
мовила: “Дякую Тобі, Владико, Боже мій, що й це добре діло здійс-
нив для мене і не позбавив мене бажання мого, але послав слугу 
Твого на відвідання раби Твоєї”. Тоді почала розмовляти зі мною, 
таячи в собі біль тілесний, не хотіла бо засмутити душу мою. 
Я згадав Василія. І печальна була душа моя через те, ані не міг 
стриматися від сліз. Вона ж, бачачи це, почала говорити про 
дивне Боже Провидіння, і про майбутній вік, і для чого людина 
створена, і як смертною стала, і як через тимчасову смерть у 
вічне життя переходить. Наповнена була Духом Святим і, наче 
з джерела якогось, текла благодать з уст її, а цілий ум її піднісся 
до небесних таїнств. Я ж бачив сестру свою при смерті і чекав, 
як має збутися сонне моє видіння, яке вже починав пізнавати, 
тлумачачи його собі так: Мощі мученицькі — сестра Макрина, 
яка справді посницькими подвигами стільки літ щодня мучила 
себе задля любові Божої, умертвила тіло своє, як мучениця, і 
цілком померла для гріха. Промені ж світлі, що з мощей вихо-
дять, знаменують благодать Святого Духа, яка в ній перебуває.

Вже схилявся день до вечора, час вечірнього співу скликав нас 
до церкви. Тому відпустила нас недужа, а сама старанні мо-
литви творила до Бога. Наступного дня, коли я прийшов до неї, 
пізнав, що вже має померти. Коли настало полудне, ще більше 
знемогла і, покинувши розмовляти, почала бесідувати з Богом в 
молитві, руки до Нього здіймаючи. Молилася ж тихим голосом, 
що ледве ми чули. Слова її молитви були такі: “Владико, страх 
смерті забрав Ти від нас, влаштував так, що кінець життя 
цього тимчасового буде нам початком вічного кращого життя. 
Ти тіла наші сном смерті на малий час заспокоюєш і знову збу-
диш останньою трубою. Ти наше тлінне тіло, Твоїми руками 
створене, довіряєш землі, і що їй даєш, те знову візьмеш з неї, 
переобразивши наше смертне й потворне в безсмертя і красу. Ти 
визволив нас від прокляття і гріха, Ти розтоптав голову змієву і 
вирвав з пащі його людину поглинену. Ти зруйнував ворота аду 
й потоптав силу того, хто мав владу над смертю. Ти відкрив 
шлях для воскресіння. Ти дав тим, що бояться Тебе, знамення — 
Хрест Твій святий на перемогу супротивника, на утвердження 
ж і збереження життя нашого. Боже вічний, якому я віддалася з 
утроби матері моєї, якого з усієї сили полюбила душа моя і яко-
му душу й тіло моє віддала з юності моєї, Ти пристав до мене 
ангела світлого, щоб вів мене на місце світле і прохолодне, де 
вода спокою і лоно святих отців. Ти зупинив полум’яну зброю, 
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що не давала зайти до раю, і відкрив рай для розбійника, який 
був розп’ятий з Тобою і довірив себе Твоєму милосердю. Згадай 
і мене, рабу Свою, у Царстві Своєму, бо я співрозп’ялася з 
Тобою, прибиваючи страхом Твоїм тіло своє і судів Твоїх 
завжди боячись. Хай не розлучить мене провалля страшне 
від обранців Твоїх, ані хай не зупинить дороги моєї заздрісник. 
Відверни лице Твоє від гріхів моїх, якими з немочі єства нашого 
согрішила я перед Тобою словом, ділом чи помислом. Прости 
мені Ти, що маєш владу відпускати гріхи. Дай, щоб душа 
моя скинула тіло й непорочною постала перед Тобою без 
гріхів і скверни, задля сили Твоєї Пресвятої Крові і спаси-
тельної смерті”.

Так блаженна говорила, знамення хресне кладучи правицею 
на очах, і на устах, і на серці, і з молитвою передала душу 
свою в руки Божі. I здавалося, наче природним сном заснула. 
Я ж, дивлячись на неї, плакав дуже, також і черниці, які доти 
стримувалися від сліз, пильнуючи, щоб не засмутити плачем 
своєї духовної матері. Серед них була і сестра Вестіяна, зі се-
наторського роду, яка, знехтувавши славою і багатством, кра-
сою та насолодою світу цього, до блаженної Макрини прийшла. 
Сказала вона до мене: “Знай і цю чудесну річ, отче”. I показала 
мені на тілі Макрини знак від рани, що колись була, і розповіла 
мені: “Зробилася їй рана люта й невиліковна, що потребувала 
різання і зцілення від досвідчених лікарів, інакше бо мала розій-
тися по цілому тілі і заморити. Просила її мати і переконувала, 
щоб показала ту рану лікарям, але для неї було дуже важко, 
щоб дозволити на себе дивитися чоловічим очам чи дати кому 
торкнутися до себе, і воліла радше терпіти лютий біль і при-
йняти смерть. Одного ж вечора увійшла до молитовного храму 
й замкнулася в ньому, перебувала цілу ніч на молитві та про-
сила зцілення від самого Бога, справжнього лікаря душі і тіла. 
Божою силою зцілилися рана і біль відійшов, залишився лише 
малий знак від тої рани на пам’ять про це велике чудо Боже”». 
Те розповідала Вестіяна, а св. Григорій записав.

Свята Макрина упокоїлась в Господі 379 року. Бог за мірою 
віри розділяє Свої дари: тим, що мають малу віру, дає малі дари, 
більше ж дає тим, що більше вірять. Ми ж всемогутній силі Божій 
віримо, славимо Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, 
і навіки-віків. Амінь.
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ПРЕПОДОБНИЙ СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ

Преподобного Серафима Са-
ровського вшановують як пра-
вославні, так і інші християни по 
всьому світі. Він прославився як 
надзвичайний подвижник, а та-
кож як пророк, чудотворець і той, 
хто отримав від Бога дар оздоров-
ляти тілесно і душевно хворих.

Преподобний Серафим на-
родився 1 серпня 1759 року в 
місті Курську і при хрещенні от-
римав ім’я Прохор. Походив із 
купецької родини. Його батьки 
були побожними християнами і 
обдаровували багатьма дарами 
не тільки навколишні храми, а й 
усіх нужденних.

Усе життя преподобного Серафима супроводжували великі 
знамення Божої благодаті. Його мати, яка після смерті чоловіка 
взяла на себе всі клопоти, пов’язані з будівництвом Курського 
храму, одного разу привела сина з собою на це будівництво. 
Проте трапилось, що маленький Прохор впав з високої дзвіниці. 
Однак Господь захистив його і зберіг повністю неушкодженим. 
Коли в дитинстві він був хворий, уві сні його матері з’явилася 
Пресвята Богородиця і обіцяла оздоровити його. Невдовзі після 
цієї події, коли повз їхній дім проходив хресний хід з курською 
чудотворною іконою Пресвятої Богородиці, званою «Знамення», 
мати винесла з дому маленького Прохора, він притулився до 
ікони і незабаром одужав.

У 17 років Прохор вирішив покинути світ і стати на шлях 
чернечого життя. Мати благословила його на це великим мідним 
хрестом, який він носив на грудях аж до кінця життя. Після про-
щання з матір’ю св. Серафим здійснив паломництво до головних 
православних святинь.

У Києво-Печерській лаврі він отримав благословення від стар-
ця Доситея розпочати чернече життя в Саровському монасти-
рі — скиті, який був присвячений Успінню Пресвятої Богородиці 
і був відомий своїм суворим чернечим уставом.
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Після двох років від-
даного послуху Прохор 
тяжко захворів і три-
валий час відмовлявся 
від допомоги лікарів. 
Нарешті на третій рік 
хвороби йому з’явилася 
Пресвята Богородиця та 
апостоли Петро й Іван і 
зцілили його. У 1786 році 
Прохор отримав черне-
чий постриг та ім’я Се-
рафим (тобто Полум’я-
ний), а наступного року 
він був рукоположений 
на ієродиякона. Під час свого служіння удостоївся від Госпо-
да споглядати на Літургії святих ангелів і самого Господа Ісуса 
Христа. У 1793 році його висвятили на священника. Того ж року 
він відійшов на самоту, де повністю замкнувся від зовнішнього 
світу. Святий Серафим оселився в маленькій лісовій келії і в пов-
ній зосередженості присвятив себе молитві до Бога, Пресвятої 
Богородиці і святих. В духовній боротьбі дияволу не вдалося пе-
ремогти св. Серафима навіть тоді, коли понад 1 000 днів і ночей 
він клячав на камені, піднявши руки до неба, і молився. Тому 
злий дух намагався перемогти його хоча б зовні. Одного разу на 
нього напали злі злодії, які побили його до смерті. Прийшовши до 
тями, він доповз до своєї келії, а вранці з великими труднощами 
добрався до монастиря. Коли брати покликали лікарів, ті були 
здивовані, що Серафим пережив таке побиття. У нього був про-
битий череп, потовчені груди, зламані ребра та багато глибоких 
ран. Знову на допомогу йому прийшла Пресвята Богородиця, 
яка вже втретє в житті зцілила святого. Проте через побиття до 
кінця життя він залишався згорбленим. Розбійників, які напали 
на отця Серафима, вистежили. Отець їм простив і попросив не 
карати. Проте Божа кара не оминула їх — їхні доми згоріли до 
тла в жахливій пожежі. Тоді вони прийшли з покаянням, ки-
нувшись до ніг отця Серафима, якого перед тим ледь не вбили.

Після свого оздоровлення преподобний Серафим повернувся 
до своєї лісової келії, де продовжив суворе аскетичне і молитовне 
життя у повному мовчанні.
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У 1810 році, після 15-річного перебування в лісовій самоті, 
він нарешті відчинив двері своєї келії і допомагав усім, які по-
требували розради у своїх духовних і фізичних потребах. За його 
любов до Бога, смирення та віддану духовну боротьбу Господь 
вчинив його гідним й інших духовних дарів — харизм: дару 
пророцтва і творення чудес.

У 1825 році йому знову з’явилася Пресвята Діва Марія разом 
із св. Климентом Римським і Петром Олександрійським та нака-
зала йому закінчити суворе «затворництво». Відтоді преподобний 
Серафим приймав усіх, які приходили до нього за порадою та 
духовною розрадою, і всіх з любов’ю вітав словами: «Христос 
воскрес, радосте моя!». А потім показував їм ікону Божої Матері 
і додавав: «Ось Радість усіх радостей».

Під час одного візиту паломник запитав блаженного отця: 
«Отче, ви весь час говорите про благодать Святого Духа, але 
як і де я можу пізнати цю благодать? Добрі справи видимі. Чи 
це означає, що Святий Дух може стати видимим? І як пізнати, 
чи є Він зі мною, чи ні?». Отець відповів: «Благодать Святого 
Духа, дана нам під час хрещення, світить у нашому серці, 
незважаючи на гріхи і темряву, які нас оточують. Вона 
з’являється у незбагненному світлі тим, яким Господь 
відкриває Свою присутність. Святі апостоли явно відчу-
вали присутність Святого Духа».

Його повні втіхи слова, якими він обдаровував прибулих, 
завжди базувалися на Божому слові, утверджувались на творах 
Отців Церкви і були пройняті прикладами святих. Він завжди 
повчав усіх паломників, щоб непохитно стояли у вірі, пояснюючи 
їм, в чому полягає святе правовір’я.

Преподобний Серафим духовно опікувався сестрами майбут-
нього великого і знаменитого жіночого Дівеєвського монастиря. 
Незадовго до смерті Пресвята Богородиця звістила йому точний 
день його переходу у вічність. У 1833 році преподобний Серафим 
під час молитви, стоячи на колінах перед іконою Божої Матері, 
передав свою душу в руки Божі. За заступництвом преподо-
бного Серафима на його могилі чинилось багато чудес, зцілень 
і знамень, а так триває і донині.

У 1903 році св. Серафим був причислений до лику святих. 
Його пам’ять Церква вшановує 2 (15) січня, а віднайдення його 
мощей святкують 19 липня (1 серпня).
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СВЯТИЙ ПРОРОК ІЛЛЯ1

Ахав, син Омрі, став царем над 
Ізраїлем у 38 році Аси, царя юдей-
ського; і царював Ахав, син Омрі, 
над Ізраїлем у Самарії 22 роки, чи-
нячи зло в очах Господніх, гірш від 
усіх, що були перед ним. Не досить 
було йому того, що ходив в гріхах 
Єровоама, сина Навата! Він ще й 
узяв за себе Єзавель, дочку Етбаала, 
царя сидонського, і заходився слу-
жити Ваалові й поклонятись йому 
(І Цар 16, 29–31).

В той час Бог дав пророче слово 
тішбіянину Іллі з Гілеадського краю. 
Він сказав до Ахава: «Так певно, як 
живе Господь, Бог Ізраїля, якому я 
служу, цими роками не буде ні роси, 
ні дощу, хіба на моє слово». І надійш-
ло до нього таке слово Господнє: «Іди 
звідси й повернися на схід сонця та 
сховайся коло Керіт-потоку, що на 
схід від Йордану. Ти питимеш з по-

1 Пояснення до ікони:
Пророк Ілля — борець за чистоту віри проти ідолопоклонства і окуль-

тизму (т. зв. негативних енергій). По боках стоять слуги Ваала, які взива-
ють до фальшивих богів. Настає духовна боротьба на горі Кармель — з 
неба зійшов Господній вогонь (2 Цар. 18, 1–46). І ти борися за навер-
нення свого народу до істинного Бога — так, як пророк Ілля!
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току, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу». Пішов 
він і зробив на Господній наказ, і оселився коло Керіт-потоку, що 
на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба й м’яса вранці 
та хліба й м’яса ввечері, а пив він з потоку. Та ось по деякому 
часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до 
нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і 
перебувай там. Я повелів там одній удові, щоб давала тобі їсти». 
Устав він та й подався в Сарепту; прийшов до воріт міста, аж 
ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, 
будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла 
по воду, кликнув услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шма-
ток хліба». Вона ж каже: «Так певно, як живе Господь, Бог твій, 
нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині 
та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повер-
нувшись, приготую, що маю, собі та синові, з’їмо це, а потім 
помремо з голоду». Ілля ж їй: «Не журись, іди й зроби, що сказала; 
тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж і синові 
приготуєш опісля. Так бо говорить Господь, Бог Ізраїля: “Посуд 
з мукою не спорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того 
дня, коли Господь пошле дощ на землю”». Пішла вона й зробила, 
як сказав їй Ілля; і їла вона, він і її син довго. Посуд з мукою не 
спорожнювався і глечик з олією не вичерпувався, за словом, що 
Господь сказав через Іллю. Після цього занедужав син тієї жінки, 
і недуга його була така важка, що зостався без віддиху. І каже 
вона до Іллі: «Що тобі до мене, чоловіче Божий? Ти прийшов, щоб 
нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він ска-
зав до неї: «Дай мені сюди твого сина». І взяв його у неї з лона, 
поніс його на гору у світлицю, де мешкав, та й поклав на своїй 
постелі. Тоді візвав до Господа словами: «Господи, Боже мій! 
Невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, 
щоб навести смерть на її сина?». І простягся тричі над хлоп’ям 
і візвав до Господа: «Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб 
душа цього хлопчика повернулась до нього!». Почув Господь голос 
Іллі, і душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив. Узяв Ілля 
хлопця, зніс його зо світлиці вниз у хату та й передав матері, 
кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер 
я знаю, що ти — чоловік Божий та що слово Господнє в устах 
твоїх — правда» (І Цар 17).

За три роки надійшло до Іллі таке слово Господнє: «Іди, пока-
жись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю». І пішов Ілля, щоб по-
казатись Ахавові. Як же запанувала велика голоднеча в Самарії, 
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Ахав покликав Овдію, що був головним над домом, а був він 
вельми богобоязливий, і коли Єзавель викорінювала Господніх 
пророків, то Овдія забрав 100 пророків і ховав їх по 50 мужів в 
печері і постачав їм хліба й води. Тож сказав Ахав Овдії: «Ході-
мо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, 
чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не 
довелось нам вирізувати худобу». І поділили вони собі землю, що 
мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія двигнувся сам у 
другий. Та ось коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. 
Впізнав він його, припав лицем до землі й каже: «Чи справді це 
ти, мій пане Іллє?». Той йому відповідає: «Я! Іди, скажи твоєму 
панові: Ілля тут!». Овдія ж каже: «Чим я провинився, що хочеш 
видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Бо нема ні народу, ні 
царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати. Як же йому 
казали: “Його нема тут”, то він брав клятву з царства й народу, 
що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш: “Іди, скажи твоєму па-
нові: Ілля тут!”. Таж як я піду, Дух Господній занесе тебе хтозна 
куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде, й уб’є 
мене! Раб же твій змолоду боявся Господа! Хіба моєму панові не 
переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель убивала Господніх 
пророків, як я сховав 100 Господніх пророків по 50 в печері і по-
стачав їм хліба й води? А ти тепер кажеш: “Іди, скажи твоєму 
панові: Ілля тут!”. Таж він мене вб’є!». Ілля ж сказав: «Так пев-
но, як живе Господь сил, в якого я стою на службі: ще сьогодні я 
покажусь йому». От і пішов Овдія Ахавові назустріч і розповів 
йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі, і як побачив його, сказав 
до нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?». Він же відказав: 
«Не я тривожу Ізраїля, а ти й дім твого батька, бо ви покинули 
заповіді Господні і ти ходиш за Ваалами. Пошли, отже, і склич 
до мене всього Ізраїля на гору Кармель та й 450 пророків Ваала 
й 400 пророків Ашери, що годуються зі столу Єзавелі». І послав 
Ахав по всіх ізраїльтян та скликав пророків на гору Кармель. 
Тоді Ілля приступив до народу й каже: «Доки кульгатимете 
на обидва боки? Коли Господь є Бог, ходіть за Ним; коли ж 
це Ваал — ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого. Тож 
далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а 
пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони 
виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки й покла-
дуть на дрова, але нехай не підпалюють; я ж приготую другого 
бичка й покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім’я 
вашого бога, а я візву Ім’я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, 
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той буде Богом». Увесь народ відповів: «Добре!». Тоді Ілля сказав 
до Ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка й починайте 
перші, бо вас багато. Взивайте ім’я вашого бога, але вогню не 
підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його й 
кликали ім’я Ваала з ранку до полудня, промовляючи: «Ваале, 
почуй нас!». Та не було ні голосу, ні відповіді. І танцювали перед 
жертовником, що його були зробили. Опівдні ж почав Ілля з них 
насміхатись, кажучи: «Кличте голосніше, бо він бог; може, він 
замислився або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й 
спить, то прокинеться». І кликали вони ще голосніше і робили на 
собі, за своїм звичаєм, нарізки мечами та списами, що аж кров 
з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались 
аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та 
не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху.

Тоді Ілля сказав до народу: «Приступіть до мене!». І весь народ 
приступив до нього. І він знову відбудував жертовник Господній, 
що був зруйнований. Узяв Ілля 12 каменів, за числом колін синів 
Якова, до якого Господь сказав був, що Ізраїль буде його ім’я. І 
склав з того каміння жертовник Імені Господньому та й обвів 
його навкруги ровом, що міг вмістити в собі зо дві міри зерна. 
Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: 
«Наберіть чотири відра води та вилийте на всепалення й на 
дрова». І зроблено так. І повелів: «Зробіть це вдруге». І зроблено 
вдруге. Далі повелів: «Зробіть це втретє». І зроблено втретє, так 
що вода текла навкруги жертовника і в рові було повно води. А 
коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк 
Ілля й сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля! 
Покажи сьогодні, що Ти — Бог в Ізраїлі, а я — Твій слуга, і 
що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, 
почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що ти, Господи, Бог, 
і що Ти сам навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній 
з неба й пожер всепалення, дрова, каміння й порох, ба й воду 
висушив, що була в рові. І ввесь народ, побачивши це, припав 
обличчям до землі й промовив: «Господь є Бог! Господь є Бог!». Ілля 
ж повелів їм: «Хапайте Ваалових пророків! Не дайте ні одному 
з них утекти!». І похапали їх, і Ілля стягнув їх до Кішон-потоку, 
й там повбивали їх.

Тоді Ілля сказав Ахавові: «Йди, їж і пий, бо чути шум великого 
дощу». Пішов Ахав їсти й пити, а Ілля вийшов на верх Кармелю, 
припав до землі й, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму 
слузі: «Йди, подивись у бік моря». Пішов той, подививсь і каже: 
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«Нема нічого!». Ілля сказав знову: «Іди сім разів». За сьомим ра-
зом слуга каже: «Маленька хмарка, в долоню завбільшки, встає 
з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові: “Запрягай і їдь, щоб 
не захопив тебе дощ”». І вмить потемніло небо від хмар і линув 
сильний дощ. Сів Ахав на колісницю й поїхав у Єзреел. На Іллю ж 
зійшла рука Господня, і він, підперезавшись, мчав перед Ахавом 
аж до Єзреелу (І Цар 18).

Після перемоги на Кармелі настало переслідування з боку 
Єзавелі, тому Ілля був змушений тікати. По дорозі його огор-
нув смуток, він бажав померти і сказав: «Буде з мене! Тепер, 
Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків». Але 
Господь підкріпив його через Свого ангела, і Ілля знов у послусі 
Богу йшов 40 днів і 40 ночей аж до Божої гори Хорив, де ко-
лись Мойсей отримав Десять Божих Заповідей. Там він зайшов 
до печери і переночував. Тоді Бог запитав його: «Чого ти тут, 
Іллє?». Ілля відповів: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо 
сини Ізраїля покинули завіт Твій, жертовники Твої поруйнували 
й пророків Твоїх вістрями повбивали. Зоставсь я один, та вони 
намагаються й мене звести зі світу». Тоді Бог сказав: «Вийди і 
встань на горі». І там після сильно вітру, землетрусу і вогню явися 
йому Господь у тихому лагідному вітерці та підбадьорив його, 
кажучи: «Я зоставив собі в Ізраїлі сім тисяч, які не згинали коліна 
перед Ваалом і уста яких не цілували його». Тоді наказав проро-
ку повернутися і зробити три речі: помазати Хазаела царем над 
Арамом, помазати Єгу царем над Ізраїлем і Єлисея — пророком 
замість себе. Так Ілля повернувся назад, як завжди, слухняний 
Божому слову, і помазав замість себе пророка Єлисея (І Цар 18).

Тим часом на царя Ахава прийшла Божа кара, він загинув на 
війні ганебною смертю і пси лизали його кров, за словом Господ-
нім, що Він вирік через пророка Іллю. Після Ахава зацарював 
його син Ахазія, який ходив слідами свого батька і поклонявся 
Ваалу. Трапилося, що Ахазія впав був через поруччя у своїй верх-
ній світлиці в Самарії і занедужав. Послав він послів і повелів їм: 
«Ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від 
цієї моєї недуги». Ангел же Господній сказав до Іллі: «Встань, іди 
назустріч послам самарійського царя й скажи їм: “Хіба в Ізраїлі 
нема Бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога?”. 
Тому ось як говорить Господь: “Ти не встанеш з ліжка, на яке 
ліг, ти мусиш умерти”». І пішов Ілля. Коли посли повернулись 
до Ахазії, він їх спитав: «Чому ви повернулись?». Вони ж йому: 
«Вийшов назустріч нам чоловік і сказав нам: “Ідіть, повернітесь 
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до царя, що вас послав, і скажіть йому, що так говорить Господь: 
Хіба в Ізраїлі нема Бога, що ти посилаєш питати Ваал-Зевува, 
екронського бога? За це ти не встанеш з ліжка, на яке ліг; ти 
мусиш умерти”». Цар запитав: «Як був одягнений той чоловік, 
що вийшов вам назустріч і сказав таке?». Ті відповіли: «Чоловік 
той був одягнений у волохату одежу, підперезаний ремінним 
поясом». І сказав він: «Це Ілля-тішбій!». Тоді він послав до нього 
півсотника з його півсотнею. Коли вони прийшли, Ілля сидів на 
верху гори. Тож каже до нього півсотник: «Чоловіче Божий, цар 
повеліває: “Зійди з гори!”». Ілля ж відповів: «Коли я чоловік Божий, 
нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе й твою півсотню». І зі-
йшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Знову послав 
цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до Іллі та 
й каже: «Чоловіче Божий! Так говорить цар: Зійди негайно вниз!». 
Ілля відповів, кажучи: «Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба 
вогонь і пожере тебе й твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і 
пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього пів-
сотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед 
Іллею навколішки й став його благати, кажучи: «Чоловіче Божий! 
Нехай моє життя й життя оцих слуг твоїх буде цінне в твоїх 
очах. Ось бо зійшов вогонь з неба й пожер обох перших півсотни-
ків з їхніми півсотнями. Не погордуй же тепер моїм життям!». І 
сказав ангел Господній до Іллі: «Зійди з ним! Не бійсь його». Устав 
він, пішов з ним до царя і каже йому: «Так говорить Господь: “За 
те, що ти послав послів питати Ваал-Зевува, екронського бога, 
начеб в Ізраїлі не було Бога, щоб про те питати, не встанеш з 
ліжка, на яке ліг; ти мусиш умерти”». І вмер він за Господнім 
словом, що промовив Ілля (ІІ Цар 1,1–17а).

Як прийшов час, коли Господь хотів узяти Іллю у вихорі на 
небо, йшов Ілля з учнем своїм Єлисеєм із Гілгалу. І сказав Ілля 
до Єлисея: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене в Бетел». 
Та Єлисей відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя 
душа, не покину тебе!». Тоді вони прийшли в Єрихон, а потім 
до Йордану. Ілля взяв свій плащ, згорнув його й вдарив по воді, 
і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по 
сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея: «Проси, що маю 
тобі зробити, перш ніж буду взятий від тебе». Єлисей відповів: 
«Я хотів би мати подвійний дух твій». Ілля сказав: «Просиш про 
важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взятий від тебе, 
то воно тобі так буде, а як ні, то не буде». Тим часом, як вони 
йшли, розмовляючи, раптом вогненна колісниця й вогненні коні 
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розлучили їх, і Ілля знявся у вихорі на небо. Бачив це Єлисей і 
закричав: «Батеньку мій, батеньку! Ізраїлева колісниця і коні!». І 
коли більше його не бачив, вхопив свою одежу й роздер надвоє. 
Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, повернувся та й став 
на березі Йордану. Тоді взяв плащ і вдарив по воді, кажучи: «Де 
Господь, Бог Іллі?». І вдарив по воді, і вона розступилась на оби-
два боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні 
навпроти, побачили його і кажуть: «Дух Іллі спочив на Єлисеї».

Так Господь прославив Свого вірного слугу, взявши його на 
небо з тілом і душею.

Ім’я Ілля означає «Господь є Бог». І саме це було програмою та 
змістом життя цього пророка. Ревність за вірність Господу вела 
його до багатьох великих духовних сутичок з ідолопоклонством. 
Палаючи великою любов’ю до Бога, він прагнув, щоб народ не 
кульгав на два боки, щоб не поклонявся іншим богам і щоб вша-
новував єдиного істинного Бога. На прикладі цього пророка ба-
чимо, що Божа всемогутність пов’язана з послухом Божому слову: 
«Я зробив все за Твоїм словом». Коли Бог послав його до потоку 
Керіт, він ішов. Коли послав його до Сарепти, йшов до Сарепти. 
Коли Бог сказав йому, що має робити на Кармелі, він сказав: 
«Щоб усі бачили, що я зробив все, як Ти сказав мені». Отож суттю 
пророчого духа є послух віри і послух Божому слову. Нехай же 
пророк Ілля, який і тепер заступається за нас своїми молитвами, 
буде для нас прикладом ревної любові до Бога і безкомпромісного 
дотримування Першої Божої Заповіді.
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СВЯТИЙ ПРОРОК ЄЗЕКИЇЛ

Коли Ізраїльський народ відсту-
пив від Господа, прийшла кара — 
Вавилонський полон. Але і в цей 
важкий для народу час Бог дав 
вихід через Божого мужа, проро-
ка Єзекиїла. Він записав свій ду-
ховний досвід, і це стало частиною 
Святого Письма, а тому стосується 
і новозавітнього Ізраїля. Там вка-
зано духовні закономірності, які 
діють і сьогодні. Нинішня Церква 
є в подібній ситуації, переживаючи 
найважчий період зі своєї двохти-
сячолітньої історії.

Бог дає вихід у духовному во-
скресінні. Як воно відбулося в долині сухих кісток? Через слово: 
«Пророкуй, сину чоловічий, пророкуй!». Пророкувати означає про-
мовляти Боже слово в Божому авторитеті, а першою передумо-
вою цього є віра в Божу всемогутність.

Пророк не був байдужим. Він переживав біль через важке 
покарання, яке народ завинив собі своїми гріхами і відступниц-
твом від Господа. Чи і ти маєш біль через стан сучасної Церкви? 
Якщо ти не байдужий і переживаєш біль, то і на тобі спочине 
рука Господня. Єзекиїл розповідає про пророче видіння: «Господь 
вивів мене у дусі та поставив серед долини; а вона була повна 
кісток». Кістки свідчать про те, що колись вони були частиною 
живого тіла, а тепер символізують смерть. Дух повів пророка 
через долину і навколо неї. Про кістки сказано, що їх було дуже 
багато і вони були дуже сухі. Те, що кісток було багато, свідчить 
не лише про масове відступництво від Господа, але й про масову 
кару за це відступництво. Те, що кістки були дуже сухі, говорить 
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про те, що відступництво було глибоке і внутрішнє. Те, що пророк 
пройшов через них і навколо них, дозволило йому реально поба-
чити глибоку безвихідь. Для нього це стало живою мотивацією 
до співчуття та внутрішнього прагнення шукати рішення, яке, 
однак, є тільки і тільки в Бозі та Його всемогутності.

«І сказав мені: “Сину чоловічий! Чи можуть ожити оці кості?”». 
Сухі кістки, згідно з природними законами, не можуть ожити. 
Вони можуть ожити лише через втручання Божої всемогутності, 
і саме тому пророк відповідає на питання словами: «Господи 
Боже, Ти знаєш це» — що вони можуть ожити тільки Твоєю все-
могутністю. Коли Господь бачить віру пророка, дає йому важливе 
завдання: «Пророкуй над цими кістками». Ми не маємо проро-
кувати у своїй силі, але треба усвідомлювати, що в нас є живий 
Ісус. Він є істинний Бог та істинний Син чоловічий. Своєю смертю 
Він переміг гріх і диявола.

Через пророка Бог каже: «Ось Я введу в вас Духа, і ви оживете». 
Основою оживлення є Божий Дух. Через пророка це говорить 
Бог, і Він це також зробить.

Пророки, які жили перед Єзекиїлом, особливо Єремія та Ісая, 
закликали народ до покаяння, щоб передусім відділився від по-
ганських практик, пов’язаних з ідолопоклонством. Народ кульгав 
на два боки: формально служив Богу, але його серце тягнулося до 
поганської магії, віщування та спіритизму — викликання духів. Ця 
схильність до поганського ідолопоклонства постійно проявлялася в 
історії Ізраїля в усіх поколіннях. У пророка Єзекиїла у 8 главі сказа-
но, що хоч останок народу й залишився в Єрусалимі і був врятова-
ний від вигнання, все ж надалі зраджував Бога ідолопоклонством.

У Божому Декалозі, який незмінно діє як у Старому, так і в 
Новому Завіті, основою особистого відношення до Бога є Перша 
Заповідь. На противагу цьому, єресі та ідолопоклонство відводять 
від поклоніння і єдності з Богом та ведуть до поклоніння і єдності 
з ідолами — з демонами, від справжньої духовності — до фальши-
вої. Без правдивого вшановування Бога, тобто без дотримування 
Першої Заповіді, немає сили зберігати й інші Божі Заповіді.

Історично-критичний метод у теології заперечив усе надпри-
родне, заперечив і Божество Христа, і Його реальне та історичне 
воскресіння. Через різні теорії про авторство Євангелія та інших 
біблійних книг він заперечив також саме натхнення Божого слова. 
Під прапором мнимої науки він відвернув увагу від суті та перевів 
її на іншу площину, де вже діє атеїстична філософія. Вона завжди 
була і є в основі цього т. зв. історично-критичного методу. Її по-
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ширенню вельми посприяв II Ватиканський Собор, який змінив 
суть християнства. Замість вертикалі він підкреслив горизонталь. 
Так були порушені основи віри і незабаром дійшла черга до мо-
ралі. Старання провадити моральне життя вимагає внутрішнього 
і зовнішнього самозречення. Людина мусить протиставитись са-
мій собі, своєму его. Але якщо тут немає мотивації і сили згори, 
тобто якщо немає вертикалі, то тим самим падає і мораль, а з 
нею і дотримування не лише Божих, але й людських законів.

Ціла армія лжепророків, єретичних теологів, вже понад пів-
століття вимиває мізки простим щирим віруючим, які, крім того, 
зазнають сильного впливу світу. Масони відкрито сміються: «Ка-
толики думають, що йдуть під прапором Петрових ключів, але 
вже давно йдуть під нашим прапором» («Альта Вендіта»).

Це діагноз доби, але яке рішення? Задумайся: ти живеш саме 
тепер, на початку цього ІІІ тисячоліття. Тобі 30, а може 40 чи 
20 років. Ти шукаєш правду? Ти християнин? Ти охрещений? Чи 
знаєш суть хрещення? Люди сьогодні мають такого духа і таке 
мислення, що вже не сприймають реальність. Вони перебувають 
на похилій площині до самознищення. Дух смерті, який вже увій-
шов до народів, має для них програму смерті. Що робити? Щоб 
настало духовне воскресіння, має відбутися Боже втручання, а 
тому Бог шукає пророків. Пророкуй! Якщо б ти врятував хоча б 
одну душу, яка йде до погибелі, то це того варте! А тут йдуть до 
погибелі мільйони. Ти можеш їх врятувати. Але сам, своєю силою, 
нікого не врятуєш, навіть самого себе, а тим більше когось іншого, 
навіть якщо б став перед ним на коліна. Це мусить зробити Бог. 
А чого хоче Бог? Пророкуй! Що означає пророкувати? Це слово 
віри, яким ти з’єднаний з Божою силою. Коли пророкуєш, Бог в 
авторитеті діє через твою віру. Але до цього мусиш йти дорогою 
покаяння і очищення.

Бог шукає відважних чоловіків і жінок, які виступлять проти 
духа самознищення! Вони повинні бути не тільки наверненими, 
але й закоріненими в Христі та усвідомлювати, що єдиним вихо-
дом є Божа всемогутність, якою Бог діє після щирого покаяння.

Пророк має взивати до сухих кісток
Господь обіцяє, що дасть їм Духа. Дух Божий викриє гріхи 

і поведе до покаяння та зміни життєвого стилю. Погляньмо на 
перших християн. Як вони ними стали? Апостол Петро в день 
П’ятдесятниці закликав паломників: «Покайтесь, і приймете дар 
Святого Духа. Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших, та й 
для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь, наш Бог» 
(Діян. 2, 37–39). Петро сказав їм пророче слово.
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Пророк Єзекиїл вказує, якою є реакція на пророкування. Що 
сталося, коли пророкував до сухих кісток? Виник шум і настав 
гуркіт. Якщо проповідується живе Боже слово, і то в повноті, 
то настане справжній шум. Чому? Бо люди пробудяться. Вони 
раптом усвідомлять, що жили тільки в людських традиціях або 
навіть у звичаєвому, мертвому і бездухому християнстві. Дух 
Божий веде їх до живого особистого відношення до Ісуса Христа.

Пророк згодом отримує наказ: 
«Пророкуй до Духа, Сину Чолові-
чий!». «Прийди, Духу, від чотирьох 
вітрів, і сильно дихни на цих по-
вбиваних, хай оживуть!». Пророк 
усвідомлює свою надзвичайно 
велику відповідальність та істо-
ричний час — момент, у якому 
він поставлений. Пророк вже має 
частковий досвід з пророкуван-
ням до сухих кісток — духовно 
мертвих людей. Він був свідком 
великого шуму і гуркоту, пов’яза-
ного з рухом кісток. Але тепер він 
стоїть перед чимось невідомим, 
з чим не має досвіду — він має пророкувати в Божому автори-
теті до Божого Духа. Пророк стоїть перед довершенням Божого 
діла, діла Божої всемогутності. Він падає на коліна, а при тому 
усвідомлює, як сила зміцнює його — подібно, як Мойсея, коли 
до нього промовляв Бог. Божа присутність пронизує його… Коли 
пророкував, як Бог йому повелів, Дух Божий увійшов до тих, 
які вже мали жили, тіло та шкіру, і вони ожили, повставали на 
ноги і постало вельми велике військо.

Наступний досвід пророка: На 5 день місяця (це був 5 рік ви-
гнання царя Йоахина) надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина 
Вузі, священника, в землі Халдейській над Кевар-річкою. І там 
була рука Господня над ним. «У 30 році, 4 місяця, на 5 день місяця, 
як був я між вигнанцями над Кевар-річкою, відчинились небеса, і я 
побачив видіння Божі. І бачив я: схопився хуртовиною вітер з пів-
ночі, величезна хмара й вогонь клубом, блиск навколо неї… А на 
тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. І 
бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього… 
Упав я лицем до землі й почув голос, що говорив: “Сину чоловічий! 
Стань на ноги: Я говоритиму з тобою”. Як Він це казав мені, увій-
шов у мене дух, і поставив мене на ноги, і я почув Того, Хто гово-
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рив до мене. Він сказав до мене: “Сину чоловічий! Я посилаю тебе 
до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти 
Мене. Вони і їхні батьки відступили від Мене аж по цей день… 
Ти ж, сину чоловічий, не лякайсь їх і не лякайсь їхніх слів; навіть, 
як вони будяками й терниною тебе оточать і тобі доведеться 
жити між скорпіонами… Дім же Ізраїля не схоче тебе слухати, 
бо вони не хочуть Мене слухати, адже увесь дім Ізраїля твер-
долобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як 
їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби... Не бійся їх і не стра-
хайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів…”» (Єз. 1; 2, 1–6; 3, 7–9).

Ідолопоклонство в храмі
Знову в пам’яті пророка виринуло видіння, у якому Бог по-

казав йому ідолопоклонницьке серце Ізраїля та його релігійних 
провідників. Він бачив ідола ревнощів у Єрусалимському храмі і 
почув Божий голос: «Сину чоловічий! Чи бачиш ти, що вони коять? 
Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити 
Мене від Моєї святині?».

Тоді Господь показав наступну гидоту. На стінах храмових па-
лат були висічені подоби всіляких гидких плазунів та потворних 
тварин, а перед ними стояло 70 мужів зі старших дому Ізраїля. Ко-
жен мав свою кадильницю і вгору здіймався дим пахучого кадила.

Також Господь показав, як біля храмових воріт жінки опла-
кували ідола Таммуза, а вершиною ідолопоклонства було те, що 
між сіньми та жертовником стояло близько 25 мужів, які покло-
нялися сонцю як богові. «Тоді Господь промовив до мене гучним 
голосом: “Наближаються карателі міста, кожен зі знаряддям 
руйнування у руці!”. І я пoчув:“Почніть від святині”».

Що є суттю пророкування? Послух Божому слову. Найбільшим 
прикладом послуху Богу є Ісусова Матір. Вона ходила в послусі 
віри навіть у малих справах щоденного життя.

Нове серце
Через пророка Єзекиїла Бог провістив, що дасть нам нове сер-

це (Єз. 36, 26). На Голготі, перед Своєю смертю, Ісус через Свого 
учня Івана дав Церкві Свою Матір. Там відбулася ця духовна 
трансплантація серця. Хто з вірою стане під Ісусовим хрестом 
і щиро погляне в очі вмираючому Спасителю, той почує Його 
заповіт: «Ось мати твоя». Тієї години учень прийняв Її до свого 
найвласнішого (eis ta idia), тобто в себе. Для тебе тією годиною є 
та мить, коли з вірою приймеш Ісусову Матір, як Іван під хрес-
том. Тоді і на тобі здійсниться пророцтво Єзекиїла. Мати Ісуса є 
новим серцем, Новим Єрусалимом. «Почув я від престолу голос 
великий, що говорив: “Ось житло Бога з людьми”» (Об. 21, 2).
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СВЯТА МАРІЯ МАГДАЛИНА

Про Марію Магдалину згадано 
в Євангелію. Спочатку вона жила 
гріховним життям. Коли Христос 
проповідував Євангеліє, Його слово 
освідчило її у грісі та вилило пізнан-
ня Божого милосердя. Вона навер-
нулася і приєдналася до побожних 
жінок, які служили Христу та Його 
учням. Разом з Марією Клеоповою, 
матір’ю апостолів Якова і Юди Та-
дея, вона стояла під хрестом, а в 
день Христового воскресіння, при-
йшовши з нею до гробу, стала свід-
ком появи ангела, який сповістив, 
що Христос воскрес. Вона була пер-
шою, кому з’явився Ісус. Потім Ісус 
з’явився іншим жінкам, ап. Петру, 
учням з Емаусу і того ж вечора й 
апостолам, які зібралися в горниці.

Згідно з традицією, після возне-
сіння Христа Магдалина відвідала 
багато країв, де проповідувала Хри-
ста так само, як і апостоли. Також 
прибула до Риму. До кінця свого жит-
тя вона жила у глибокому покаянні.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ТЕОДОТ АНКІРСЬКИЙ
І СІМ ДІВ-МУЧЕНИЦЬ1

В Анкірі Галатійській панував ігемон 
Теотекн. Був людиною суєтною, лютою, 
утішався вбивством і кровопролиттям, у 
всьому нечистий, його ж нечистот жодне 
слово передати не може. Він, у царя Ді-
оклетіана (284–305), який гонив Церкву 
Христову, просячи ігемонської влади, 
обіцяв усіх християн, що були в Анкірі, 
до нечестя ідольського скоро навернути. 
Тоді багато християн ходили по пустелях 
і ховалися в горах та вертепах. Серед них 
був і блаженний Теодот, що вдавав зі себе 
корчмаря, — не щоб золото зібрати, як 
же про нього деякі думали, а щоб корчму 
свою пристанню для гнаних братів зро-
бити, щоб без страху могли в нього спо-
чити. Мав же велику турботу про вірних, 
що сиділи в путах у в’язницях, а тих, що 

уникали пут, у себе переховував, і тих, що поневірялися в горах і 
пустелях, забезпечував їжею. Тіла мучеників, по-різному вбитих 
та кинених на поїдання псам, звірам і птахам, таємно викрадав і 
ховав чесно, бо був наказ від ката про смертну кару для тих, що 
хотіли ховати тіла мучеників. Також, маючи купленого раніше 
багато жита, пшениці та вина, Теодот роздавав це потай вірним 
і в себе багатьох годував.

У той час трапилося, що один друг Теодота, на ім’я Віктор, 
схоплений був нечестивими з такої причини. Якісь із жерців 
Артемідиних донесли на нього ігемонові, кажучи, наче Віктор 
ображав їхню богиню, оповідаючи, що Аполлон осквернив свою 
рідну сестру Артеміду. З таким наклепом схопив ігемон Віктора 
і посадив до темниці. Теодот вночі прийшов до нього в темницю 
і утверджував його, кажучи: «Не слухай, Вікторе, звабливих слів, 
що їх говорять нечестиві, не приймай поради їхньої лукавої, аби 
не піти вслід за ними, покинувши нас. Тоді надаси перевагу сквер-
ні над чистотою і полюбиш неправду замість правди. Не роби 
цього, друже, знаючи, скільки душ ідолопоклонники вже погубили 
підступними обіцянками і скількох свідомо тягнуть до загибелі. 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 18 (31) травня.



147

Чи не такими обіцянками звабили юдеї Юду-зрадника, і хіба 
скористав він із 30 срібняків, які взяв?». Так Теодот утверджував 
Віктора. Той же, поки пам’ятав переконування святого, мужній 
у стражданні був і доблесно терпів початок мук. І хвалили його 
ті, що дивилися на страждання його, як мученика Христового. 
Коли ж зближався до закінчення свого подвигу і вже мав вінець 
від Христа прийняти, попросив ката полегшу йому дати, щоб 
подумати про себе. І зразу слуги перестали мучити його. І повели 
до темниці, даючи час на роздуми. Він же помер від ран у тем-
ниці, невідомий кінець ісповідання свого залишивши.

Було ж у тому місті 7 дів, що з юності в цноті і страху Божому 
утверджувалися та в чистоті дівочій обручилися нетлінному й 
безсмертному нареченому Христові, Сину Божому. Вони вже зі-
старілися, а найстаршою серед них була блаженна Текуса, тітка 
Теодотова. Тож схопили цих дів і, не змігши багатьма накладени-
ми муками до злочестя змусити, кат віддав їх юнакам блудним на 
осквернення, насміхаючись із християнського благочестя. Текусі 
було 70 років. Коли вона показала своє сиве волосся і нагадала 
юнакам їхніх матерів, вони, зганьблені, втекли. Почув Теотекн, 
що неоскверненими залишилися діви, і велів більше не чіпати 
їхньої чистоти, але зробити їх жрицями богині Артеміди, аби що-
року, за звичаєм поганським, обмивали ідолів у ближньому озері.

Жерці Артеміди й Афіни дали їм одяг білий і вінки з квітів, щоб 
послужили з ними ідолам. Діви ж на одяг той і вінці наплювали і, 
кинувши на землю, потоптали ногами. Тому звелів ігемон камін-
ня важке прив’язати на шиї дівам і, посадивши в човен, везти їх 
на глибину і втопити у воді. Коли це сталося, блаженний Теодот 
однієї ночі витягнув тіла з води, поклав на колісниці та повіз 
до церкви святих патріархів, де їх поховав. Імена ж святих дів 
такі: Текуса, Олександра, Клавдія, Флаєна, Євфрасія, Матрона 
і Юліта. Постраждали ж святі діви ті у 18 день місяця травня.

Відомо стало у місті, що вкрадено тіла дів з озера. І сповнився 
люті ігемон, жерці та інші нечестиві ідолопоклонники, і де бачили 
якого християнина — хапали його і на допит тягнули. Багато вір-
них було взято, і нечестиві, наче звірі, їх розшматували. Довідав-
ся про те св. Теодот і хотів сам себе віддати в руки нечестивих. 
Прийшовши до ігемона, сказав: «Це я той Теодот, про якого жерці 
і люди говорять, що поховав дів». Тоді вийшов на середину суду і 
усміхненим лицем дивився на катівню. Була ж там розпалена піч і 
казани кипіли, були колеса й багато іншого катівського знаряддя. 
На все те дивлячись, не вжахнувся святий ані не збентежився 
помислом, але веселий стояв, показуючи мужнє серце. Поглянув 
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на нього ігемон та мовив: «Ніяких із цих мук не терпітимеш, 
якщо даси себе вмовити принести богам жертви». Святий же 
Теодот відповів ігемону: «Найперше прошу тої благодаті від Го-
спода мого Ісуса Христа, якого нині ти зневажав, наче просту 
людину, щоб Він подав мені силу викрити блуд ваш і звабу богів 
ваших, ісповідувати ж таїнство воплочення і чуда Його. Годить-
ся-бо, щоб мою в Нього віру показав я ділом і словом перед усіма 
вами. А про богів твоїх діяння соромно й казати, проте скажу 
на осоромлення ваше. Той, кого ви називаєте Дієм, і вірите, що 
він бог, від усіх богів більший, настільки охоплений був нечистою 
похіттю до жінок і навіть дітей, що став усього зла початком 
і кінцем. Орфей, віршотворець ваш, розповідає, що Дій власного 
батька свого Сатурна убив і свою сестру Деметру мав за жінку, 
від неї ж народив доньку Персефону, але і з тою любодіяв. Також 
мав за жінку сестру свою Юнону, як же й Аполлон сестру свою 
Артеміду осквернив при жертовнику на острові Делос. Подібно 
ж і Марс знесамовитів похіттю блудною до Венери, і Вулкан до 
Мінерви, рідні брати до рідних сестер. Чи бачиш, ігемоне, яке 
богів твоїх нечисте беззаконня? Хіба не карає нині закон тих, 
що таке чинять? Ви ж такими блудодійними вашими богами 
хвалитеся, не соромитеся поклонятися батьковбивцям, крово-
змісникам, перелюбникам, дітоосквернителям і волхвам. Ваші 
віршотворці самі про ваших богів таке написали, похваляючи діла 
їхні мерзотні. Цілком протилежні ж їм діяння і чуда Господа 
нашого Ісуса Христа. Усі чисті й жодної вади не мають. А 
про воплочення Його, як і про добровільне Його за нас страждання, 
смерть і воскресіння з мертвих святі пророки зі всілякою точні-
стю передбачили. Свідками появи Його в тілі є перські мудреці, 
які явленням зорі тілесне Різдво Його пізнали і з дарами до Нього 
прийшли як Богові поклонитися. Є і воскресіння Його свідки — 
римські воїни, яким було доручено сторожити гріб. Вони бачили 
божественне всесильне Його воскресіння з гробу і пішли в місто 
сповістити про те архиєреям. Чудесні ж діяння нашого Господа, 
які Він вчинив, з людьми живучи, хто детально переповість?».

Ігемон, не мігши далі слухати свідчення Теодота, наказав 
повісити його і кігтями залізними без милості дерти. Мученик 
же світився й усміхався лицем, наче не його мучили: мав-бо 
помічником Господа нашого Ісуса Христа. Мучений був так дов-
го, що мінялися слуги: одні знемагали — інші брали знаряддя 
й мучили. Мученик же непереможний був, наче в чужому тілі 
страждав, весь ум свій у Господі заглибив. Тоді ігемон звелів 
найміцніший оцет із сіллю лити на рани його, а тоді свічками 
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обпалювати ребра його. Мученик, палений вогнем, казав: «Дума-
єш, о Теотекне, що вигадаєш такі люті муки, які б змогли 
перемогти силу мого Господа, Який укріпляє мене?». Звелів 
ігемон знову повісити святого і дерти залізними кігтями. Тоді, 
не знаючи, як ще більше мучити святого, видав на нього вирок 
смертний такий: «Теодота, захисника віри галилейської, ворога 
ж богів наших, царського наказу противника і насмішника мого, 
влада наша наказує мечем потяти, тіло ж його вогнем спалити, 
аби християни його не поховали». І страчений був святий у 7 день 
місяця червня 303 року і переставився у небесну батьківщину, 
де навіки радіє з Господом.

СВЯТА МАРГАРИТА ШОТЛАНДСЬКА1

Маргарита була дочкою Еду-
арда, названого Вигнанець, яко-
го у вигнанні в Угорщині виховав 
св. Стефан. Там Едуард одружився 
з Агатою, племінницею св. Степа-
на. У 1057 році його прикликали 
до Англії зайняти королівський 
престол. Проте Едуард помер, а 
овдовіла Агата хотіла зі своїми 
дітьми — Едуардом, Маргаритою 
і Христиною, повернутися в Угор-
щину. Але туди не потрапила, бо 
шторм відігнав її корабель на уз-
бережжя Шотландії. Місцевий ко-
роль Малкольм III прийняв її на свій 
двір. Коли він побачив, наскільки 
доброчесною була її дочка Маргарита, попросив її руки. Дівчина 
була в розпачі, знаючи, що Малкольм є жорстоким воїном і на 
його руках є людська кров. Проте через любов до матері, братів 
та сестер вона зрештою зважилася на шлюб. Це була справа 
Божого провидіння. Прекрасна, мудра і чеснотлива королева не-
забаром вплинула на короля своєю доброю вдачею, зм’якшувала 
його суворий норов, ошляхетнювала його духа, своєю добротою 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 16 листопада.



150

гасила вогонь злоби, відвертала від насилля й несправедливості, 
спонукаючи до добрих діл. В той час у Шотландії панував безлад. 
Люди нехтували Святими Тайнами, у неділю важко працювали, 
не дотримувалися постів і жили в забобонах. Лихварі оббирали 
народ, а пани часто жили в незаконних шлюбах і покривали 
симонію. Королева невтомно працювала, щоб виправити ці злі 
звичаї, покращити християнську мораль і церковну дисципліну. 
Вона була матір’ю восьми дітей, яких виховувала дуже дбайли-
во. Щоб діти не отримали жодного згіршення, вона подбала про 
те, щоб до королівського двору не допускали нікого, хто б не 
відзначався бездоганною поведінкою. Повторювала з дітьми те, 
чого вони навчилися від своїх вихователів, і щоразу, коли хтось 
із них провинився, карала їх. Часто водила їх до Господнього 
храму, разом з ними молилася, прищеплюючи до їхніх сердець 
любов до Бога і ближнього. Бог благословив старання дбайливої 
матері: троє її синів славно правили Шотландією, а один з них, 
король Давид, помер як святий. Її дочка Матильда згодом стала 
королевою Англії і її також вшановують як святу.

Маргарита вела глибоке духовне життя. Вона часто присту-
пала до святої сповіді і просила сповідника, щоб без вагання 
вказував їй на кожну хибу, яку б помітив. Говорила: «Краще 
удари ласкавого приятеля, ніж улесливі поцілунки ворога». 
22 роки вона проводила у Шотландії свою богоугодну працю, а 
на кінець важко захворіла. У хворобі молилася: «Господи Ісусе 
Христе, Ти Своєю смертю дав життя світу, визволи мене від 
усякого зла!». Пізнавши, що вже наближається смерть, вона по-
просила, щоб її віднесли до храму. Там востаннє посповідалася, 
прийняла Тіло Господнє і тайну єлеопомазання, а потім сказала 
своєму сповіднику: «Дві речі, преподобний отче, кладу вам на 
серце. Перше — щоб, поки житимете, згадували мене у молитві 
на Святій Літургії, а друге — щоб заопікувались моїми синами. 
Чувайте над ними, щоб вони боялися Бога і любили Його. Якщо 
хтось із моїх синів буде піднесений до високого сану, не переста-
вайте бути його вчителем і стежте, щоб він не пишався, не 
прогнівив Бога і не нехтував своїм спасінням. Прошу, пообіцяйте 
мені це перед Богом!». За 4 дні до смерті хворої Маргарити король 
Малкольм і його старший син загинули на війні проти Англії. 
Коли хвора почула сумну звістку, підняла очі до неба і молилася: 
«Прославляю і дякую Тобі, Всемогутній Боже, що в цю останню 
годину мого життя відвідав мене з цим стражданням, щоб я 
терпляче його перенесла і так відпокутувала свої гріхи». Опісля 
уснула в Господі. Сталося це 16 листопада 1093 року.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АПОЛІНАРІЙ,
ЄПИСКОП РАВЕННСЬКИЙ

Наш Господь Ісус Христос прові-
стив Своїм учням, що вони будуть 
свідчити про Нього і Його силою тво-
рити ще більші чудеса, ніж чинив Він 
сам (Ів. 14, 12), а тих, які увірують, 
також будуть супроводжувати великі 
знамення (Мр. 16, 16–18). Це сповни-
лося і на святому єпископу та муче-
нику Аполінарію.

Аполінарій прибув з Антіохії до 
Риму разом з ап. Петром, щоб допо-
могти йому проповідувати Євангеліє 
євреям та поганам. Багато з тих, які 
повірили в Ісуса, охрестилися.

За деякий час ап. Петро звернувся 
до свого учня Аполінарія і сказав: «Ти 
пізнав Христа, Сина Божого, і добре 
знаєш усі Його божественні діяння. 
Тому прийми освячення Святим Духом і вирушай у велике місто 
Равенну. Нічого не бійся і проповідуй там Ім’я Ісуса Христа». 
Сказавши це, Петро помолився за нього, поклав йому на голову 
руки і призначив єпископом Равенни: «Нехай Господь наш, Ісус 
Христос, пошле Свого ангела, який захистить тебе в дорозі і 
здійснить все, про що попросиш». З такими прощальними слова-
ми і апостольським благословенням Петро відпустив Аполінарія.

Коли Аполінарій дійшов до Равенни, увійшов в дім одного 
воїна на ім’я Іриней. Трохи відпочивши з дороги, розповів йому 
про себе — хто він, звідки і чому прийшов. При тому свідчив 
про Ісуса Христа та Його божественну силу. Іриней сказав йому: 
«Отче, у мене є сліпий син. Якщо твоя проповідь має таку силу, 
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як кажеш, то оздорови його, щоб він міг знову бачити. Тоді і я 
повірю в твого Бога і буду Йому служити». Єпископ наказав 
привести до нього сліпого. Коли його привели, зібрався весь дім, 
бо всі бажали побачити, що буде зі сліпим. Аполінарій зробив 
на очах сліпого знамення святого хреста і сказав: «Всюдисущий 
Боже, даруй цьому місту пізнання твого Сина, щоб не тільки 
тілесні, але й душевні очі людей отримали світло, щоб вони 
пізнали Тебе, єдиного істинного Бога і Господа нашого Ісуса Хри-
ста, якого Ти послав, щоб спасти світ». Щойно святий це ска-
зав, сліпому відразу ж відкрилися очі, він прозрів і з вдячністю 
припав до ніг Божого мужа, а його батьки разом з ним. Так вся 
родина повірила в Христа і охрестилася в річці, що протікала 
біля Равенни. Відтоді Аполінарій залишився жити в домі Іринея.

Була в тому місті хвора жінка, дружина трибуна, на ім’я Текля. 
Багато років вона була прикута до ліжка. Навіть найдосвідченіші 
лікарі, яких приводив чоловік, не змогли їй допомогти. Сталося, 
що новоохрещений воїн Іриней прийшов до трибуна і, поба-
чивши, що той перебуває у великій скорботі через невиліковну 
хворобу дружини, звернувся до нього зі словами: «У мене живе 
чужинець, який без жодних ліків зцілив мого сліпого сина. Якщо 
накажеш йому прийти до тебе, він негайно вилікує твою дружи-
ну». Трибун запитав: «Звідки прибув той чоловік?». «З Риму», — від-
повів Іриней. «Приведи його таємно до мене», — попросив трибун.

Ідучи разом з Іринеєм містом Равенною, св. Аполінарій вчи-
нив на собі хресне знамення і молився: «Боже, Ти був з моїм 
учителем Петром, будь і зі мною, щоб прославилося Твоє святе 
Ім’я в цьому місті і щоб тут сповнилася Твоя свята воля». Коли 
святий увійшов у дім трибуна, той привітав його: «Добре, що ти 
прийшов, лікарю. Що може бути кращим для спраглого, ніж хо-
лодна вода?». Аполінарій відказав: «Нехай благословення Господа 
нашого Ісуса Христа спочиває на вас!». Запитав трибун: «А хто є 
Той, кого ти назвав?». Єпископ відповів: «Він — Син живого Бога, 
прийшов відновити весь світ, який загинув через гріх». Сказав 
трибун: «Бачу, що ти галилеєць. А чи вмієш лікувати?». Святий 
мовив: «Ні, я нічого не знаю, крім Імені Ісуса». Трибун же за-
питав. «А яка сила в Імені Ісуса?». Божий слуга відказав: «Поклич 
сюди воїнів, які тобі підпорядковані, і на їхніх очах пізнаєш силу 
Господа мого, Ісуса Христа». Трибун негайно послав слугу, щоб 
він покликав усіх воїнів, і звернувся до святого: «Моя дружина 
багато років прикута до ліжка, жодні ліки їй не допомагають і 
їй стає все гірше. Тому, якщо в тобі є якась цілюща сила, покажи 
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її на хворій». Аполінарій, звернувшись до Бога в молитві, мовив: 
«Нехай Бог відкриє очі ваших сердець, щоб, побачивши Його чу-
деса, ви повірили в Нього». Тоді підійшов до ліжка, взяв хвору 
за руку і сказав: «В Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, встань 
та вір у Нього, і навіть не думай, що хтось може зрівнятися 
з Ним». В цю мить жінка відчула, що є здорова. Вона встала з 
ліжка і голосно, як могла, засвідчила: «Немає іншого Бога, крім 
Ісуса Христа, якого ти проповідуєш!».

Трибун і всі його воїни, побачивши це, були вражені та взи-
вали: «Справді, лиш той є Богом, хто чинить такі речі. Він може 
допомогти нам і в боротьбі, коли ми Його полюбимо!». І увірував 
у Христа трибун разом зі своєю дружиною, дітьми та усім домом. 
Також багато з поган, які були там присутні, увірували і охрести-
лися. Відтоді єпископ Аполінарій мешкав в домі трибуна. Щодня 
до нього приходило багато людей, а він таємно навчав їх віри в 
Христа і хрестив. Ті, які увірували, приводили до святого дітей, 
щоб навчав їх із книг. В одній з кімнат дому трибуна святитель 
влаштував каплицю, служив там Літургію та уділяв віруючим 
Святі Тайни. Пробувши там 12 років, висвятив двох пресвітерів: 
Адерета і Калокира. Також Маркіяна, чоловіка знатного роду, і 
філософа Леокадія висвятив на дияконів, а 6 мужів стали чит-
цями і разом з ним брали участь у денних і нічних молитвах на 
Божу славу.

Оскільки число християн зростало, а про силу Імені Ісуса Хри-
ста та про Його проповідника багато говорили серед людей, 
Божий муж вже не міг утаїтися. Звістка про нього дійшла до 
міського префекта Сатурніна, і він послав за святим. Коли при-
вели Аполінарія, префект познайомив його з жерцями головного 
Равеннського поганського храму і в їх присутності запитав: «Хто 
ти?». Святий голосно визнав: «Я — християнин». «А хто такий 
Христос?», — запитав префект. «Христос — Син Бога живого, 
який підтримує все, що є на небі, на землі й у морі», — відповів 
святий. Сатурнін запитав: «Це Він послав тебе, щоб знищити 
служіння нашим богам? Хіба не знаєш великого бога Дія, який 
живе в нашому храмі і якому й ти маєш поклонитися?». «Не 
знаю, хто він, і нічого не знаю про його храм», — відповів святий. 
Тоді ідольські жерці мовили: «Прийди і подивись на його великий 
храм, як він гарно прикрашений. Ти побачиш у ньому зображення 
непереможного Дія і поклонишся йому».

Коли св. Аполінарія привели до ідольського храму, він увій-
шов, побачив багаті прикраси, засміявся і сказав жерцям: «Ох, 
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скільки золота й срібла тут даремно лежить! Хіба не кра-
ще віддати його бідним, аніж без потреби вішати перед 
бісами?». В ту мить жерців охопила лютість і гнів. Вони накину-
лись на святителя, сильно побили його і, закувавши в кайдани, за 
ноги потягли за місто. Тоді кинули на берег, як мертвого. Ледве 
живого Аполінарія взяли його учні і сховали в домі одної старої 
вдови, яка вірила в Христа. Вона й піклувалася про святого.

Через півроку один визначний чоловік, на ім’я Боніфатій, 
раптово онімів. До нього приводили різних лікарів, але ніхто з 
них не міг йому допомогти. У той час в його домі дізналися, що 
слуга Божий Аполінарій живий і ховається у вдови. Дружина 
Боніфатія поспішила до Божого чоловіка, впала йому до ніг і 
благала прийти до їхнього дому та вилікувати її чоловіка. Свя-
титель встав і пішов туди. Коли увійшов до дому Боніфатія, 
одна з рабинь, одержима нечистим духом, закричала: «Іди геть 
звідси, слуго Бога живого! Якщо не втечеш, я подбаю, щоб тебе 
знову витягли з міста зі зв’язаними ногами!». Святий наказав 
нечистому духу мовчати і вигнав його з рабині. Він пішов до 
хворого німого Боніфатія і так молився за нього Богу: «Господи 
Ісусе Христе, Ти зробив цього чоловіка німим, щоб не прикликав 
до себе бісів, які, як гадав, йому допоможуть. Відкрий тепер його 
уста, щоб він прикликав Твоє благословенне Ім’я і повірив, що Ти 
Бог, який живе навіки». Коли святий так молився, присутні хри-
стияни сказали: «Амінь». В цю ж мить німому розв’язався язик, 
він відкрив уста і почав прославляти єдиного Бога, вигукуючи: 
«Немає іншого Бога, крім того, якого проповідує Аполінарій!».

Того дня понад 500 чоловіків увірували в Христа і охрестилися.
За кілька днів негідники, підмовлені бісами до гніву, знову 

схопили св. Аполінарія і сильно побили палицями. Вони забо-
ронили йому проповідувати Ісуса і навіть згадувати Його Ім’я. 
Святий, який від ран уже впав на землю, вигукнув: «Справді, 
Богом є Ісус Христос, добровільно замучений за людей!». 
Погани не могли стерпіти цього свідчення про Христа, а тому 
поставили його босими ногами на горюче вугілля і так мучили 
його, обпалюючи на вогні. Але він з ще більшою силою пропо-
відував Христа. Тоді св. Аполінарія зв’язали і за ноги витягли з 
міста, кричачи: «Хоч ти оздоровлюєш, вже не наважуйся увійти 
до міста, якщо хочеш залишитися живим!».

Святитель залишився жити поблизу міста і постійно навчав 
про Ім’я Ісуса Христа. До нього приходило багато благочестивих 
людей, які опікувалися ним зі своїх маєтків. Завдяки його пал-
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кій проповіді християн ставало все більше, і вони збудували на 
березі моря неподалік від міста невеликий храм. Святий Божий 
єпископ служив у ньому Святу Літургію, а тих, які навернулися 
до Христа, хрестив у морі.

За кілька років святий був вигнаний звідти невіруючими і 
виїхав до італійського міста Реджо-Емілія. І тут, проповідуючи 
Євангеліє, багатьох людей привів до святої віри. В той час Апо-
лінарій поручив управління Равеннською церквою пресвітеру 
Калокиру. Через нього також Господь робив великі знамення 
силою Імені Ісуса Христа. Аполінарій довгий час перебував в 
Емілії і багатьох навернув до Христа.

Згодом святитель знову повернувся до Равенни, де вірні при-
йняли його з великою радістю. На той час у Равенні вже був ін-
ший префект на ім’я Руфін. У нього була лише одна дочка і вона 
дуже захворіла. Усе вказувало на те, що вона скоро помре. Коли 
префект почув про св. Аполінарія, наказав з пошаною привести 
його до свого дому, щоб допоміг його доньці. Та саме тоді, коли 
святий єпископ і пресвітери увійшли до дому префекта, хвора 
померла. Її батьки, родичі та раби почали гірко плакати і скор-
біти. Коли Руфін побачив святого, сказав йому: «Краще б ти не 
приходив до мого дому, бо через тебе великі боги розгнівалися 
на мене і не хотіли, щоб моя дочка була врятована від смерті». 
Святий відказав: «Пообіцяй, що не заборониш своїй доньці іти 
за її Спасителем. Тоді побачиш силу мого Господа і нашого Ісуса 
Христа, якого я проповідую». Мовив Руфін: «Знаю, що моя дочка 
померла. Але якщо побачу її воскреслою і почую її, то прославлю 
силу твого Бога і не забороню їй іти за Спасителем».

Тоді святий підійшов до померлої і помолився: «Господи Ісусе 
Христе, Боже мій, що вислухав усі молитви Твого ап. Петра, 
мого духовного отця. Виконай і моє прохання, воскреси цю ди-
тину, бо вона є Твоїм творінням. Нехай усі присутні побачать 
Твою силу і зрозуміють, що немає іншого Бога, окрім Тебе». Тоді 
він доторкнувся до померлої і вигукнув: «Встань і визнай свого 
Творця!». В ту ж мить дівчина воскресла, стала на ноги і голосно 
скрикнула: «Великий Бог, якого проповідує Аполінарій, і немає 
іншого Бога, крім Нього!».

Після такого чуда хтось доніс на Аполінарія імператору. Той 
усунув Руфіна з уряду, а Аполінарія велів послати на заслан-
ня. Коли через багато років святитель повернувся, був убитий 
юрбою поган. Це сталося 75 року. Так він помер мученицькою 
смертю за свого Господа Ісуса Христа і переможно завершив 
свою життєву боротьбу.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ХРИСТИНА

В місті Тирі жив один велико-
родний муж, на ім’я Урван. Його 
призначили ігемоном за царю-
вання імператора Септимія Се-
вера (193–211), який спочатку 
християн боронив, але пізніше, 
202 року, видав наказ їх пере-
слідувати. Мав ігемон дочку, і 
багато із благородних заможних 
громадян просили її руки, бо ко-
жен бажав взяти її в подружжя 
своєму синові. Коли ж про те про-
сили батька, відповідав Урван: 
«Нікому не віддам у шлюб доньки 
моєї, але богам моїм її подарую: 
вельми бо полюбили її милостиві 
боги. I задля них хай залишається 

дівою, служачи їм завжди». Він оселив її з кількома рабинями 
у віддаленій частині свого палацу, в прекрасних кімнатах, де 
помістив золотих і срібних ідолів, яким Христина мала щодня 
жертвувати кадило.

Дівчина ж, літами та розумом зростаючи, почала приходи-
ти до пізнання істини: Бог її благодаттю Своєю просвітлював 
і нарозумлював. Дивилася через віконце на небо й на небесні 
світила, і з творіння пізнавала Творця. Ідолів же через їх бездуш-
ність і марноту відкинула, і не хотіла приносити їм кадила ані 
поклонятися їм. Часто до сходу у височінь вдивлялася, зітхала 
і плакала, говорячи до себе: «Доки будуть затемнені людські 
серця і потьмарений їхній розум, не пізнаватимуть Господа 
Бога, який небо і землю створив та прикрасив такою видимою 
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красою?». Так собі міркуючи, почала поклонятися єдиному іс-
тинному Богові, що на небі живе. Серце її запалилось любов’ю 
до Нього, і молилася Йому зі сльозами, щоб дав їй пізнати Себе і 
щоб уповні довідалася про Нього. Коли в молитві з постом днів 
досить пробула, сподобилася відвідання з милості Божої. Явився 
їй ангел Господній і сповістив таїнство спасіння в Ісусі Христі. 
Вирішила вона тоді цілим життям Христу посвятитися. Ангел 
же їй передрік переслідування від трьох ігемонів і смерть му-
ченицьку. Після того ангельського явлення веселилася духом 
дівчина і раділа в Бозі. I почала гаряче молитися до Господа, і 
любов’ю Його втішалася. Сповнилася ж ревності, почала ідолів 
золотих і срібних, по одному беручи, розбивати. Розламавши 
їх на частини, пізнього вечора скидала через вікно додолу на 
майдан, а зранку ті, що проходили там, розбите срібло і золото 
собі забирали.

Одного дня ігемон Урван хотів відвідати доньку й поклони-
тися своїм богам. Прийшов у ту горішню палату і крикнув: «Де 
ти поділа богів?!». Вона ж не хотіла відповідати йому, але за 
якусь хвилю все-таки розповіла про єдиного істинного Бога, що 
живе на небі, Творця всього. Золотих і срібних богів бісами й 
бездушними ідолами назвала й розповіла, як своїми руками їх 
розбила. Тоді Урван сповнився більшої люті, усіх рабинь мечем 
потяв, а доньку муками різними почав мучити. Спершу палиця-
ми і бичами бив її без жалю, тоді, зв’язану, вкинув до темниці. 
Про те довідалася мати її, прибігла до неї, плачучи й ридаючи, і 
переконувала її відвернутися від Христа і до батьківських богів 
повернутися. Але мучениця Христова ані чути не хотіла слів 
матері. Урван сів на суді, хотів мучити св. Христину не як свою 
власну доньку, а наче чужу й велику злочинницю. Крикнув до неї: 
«Якщо богам не поклонишся, то я тебе не помилую і не можеш 
називатися моєю донькою!». Відповіла свята: «Велику мені ра-
дість зробиш, якщо мене донькою своєю не будеш називати, ти 
бо — слуга сатани, я ж — Христова раба і вже не твоя донька, 
маю бо Отця — Творця мого». Урван запалився гнівом великим, 
звелів дівчину повісити на катівні й гострим залізом обдирати 
та шматувати чисте її дівоче тіло. Тоді більше розлютився, і на 
колесі залізному катувальному розтягнув святу. Вогонь під нею 
запаливши, звелів киплячою олією поливати її тіло. I так на вогні 
колесо оберталося, і пеклася свята, наче риба чи їстівне м’ясо. 
Неможливо природі людській після таких мук лишитися живою, 
але Бог тримав життя раби Своєї й укріплював її на прославлення 
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Імені Свого святого і на осоромлення нечестивих. А св. Христина, 
так мучена, славила Бога й молилася до Нього. Ангели ж святі 
невидимо перед нею стояли, полегшуючи їй біль. Тоді несподі-
вано полум’я велике з вогню велінням Божим вийшло, кинулося 
на нечестивих, що навколо стояли, і попалило їх до тисячі. Але 
лютого ката це не зупинило і він, не відаючи, що більше зробити, 
звелів кинути її до темниці. Там свята гаряче молилася, і Господь 
послав Свого ангела. Явився він їй у великому сяйві і зцілив усі 
рани. Мучениця, покріплена таким чудом, славословила Бога. 
Коли ж батько побачив Христину, від безрадності звелів кинути 
її в море. I взяли слуги рабу Христову, посадили в човен і везли 
далеко від берега. Прив’язавши до шиї великий камінь, у гли-
бину вкинули. Ангел же Божий прийняв її, відв’язав камінь із 
шиї, і потонув камінь у морських глибинах, а свята, підтриму-
вана руками безтілесного, ходила по водах, наче по суші. I було 
їй море те купіллю хрещення святого, якого ж бажала. I хмара 
світла осінила її. I було чути зверху Ім’я Пресвятої Тройці так, 
як проголошується при святому хрещенні. I бачила Господа, що 
явився і говорив до неї їй на радість.

Тоді вийшла на сушу. Святий Дух провадив її, щоб явилася 
перед лицем свого батька. І дуже тим його налякала. Хоч бачив 
кат таке чудо, не пізнавав Божої сили, але за волхвування те 
мав. I звелів знову вкинути святу до темниці, бажаючи її зранку 
мечем стратити. Але тієї ночі сам косою смертною несподівано 
був стятий і загинув навіки. А свята в темниці залишилася жива, 
славлячи Бога й дякуючи Йому.

Після несподіваної загибелі Урвана прийшов від царя на його 
місце інший ігемон, на ім’я Діон. I сповіщено йому було про 
Христину, що в темниці сиділа. Він же, вивівши її і перед судом 
своїм поставивши, спершу ласкою намагався звабити мученицю 
до відступництва. Тоді, виявивши, що вона непохитна у святій 
вірі, мучив її довго, бив і кігтями залізними обдирав, і вогнем 
палив. Сковороду бо залізну сильно розжарив, простягнув свя-
ту на ній і звелів обертати, олією і смолою киплячою поливати. 
Змушував її поклонитися Аполлоновому ідолу, який там поблизу 
стояв. Але мучениця, наче діамант, тверда, лишалася стійкою у 
визнанні пресвятого Імені Ісуса Христа, а Аполлонового ідола мо-
литвою зруйнувала. I коли впав ідол і став порохом, тоді й ігемон 
Діон впав на землю і був мертвий. Біс бо, що в ідолі перебував, 
коли розбилося мешкання його, схопив душу свого старанного 
служителя і в пеклі зробив його собі співмешканцем.
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А святу мученицю знову темниця і пута прийняли. I не було 
безплідним страждання дівиці Христової, люд бо численний, 
бачачи такі чуда, славив єдиного Бога, Ісуса Христа, і повірило 
в нього до 3 000 душ. I приходили до святої, яку в темниці не-
мало часу тримали, і навчала вона їх, поки інший ігемон, на ім’я 
Юліан, у град Тир не прийшов. Він також вивів святу на суд. 
Різні наклав їй муки: спершу розжарив піч велику і, вкинувши 
у неї мученицю, замкнув там, щоб в гарячі вогненній перебува-
ла. І була в печі тій свята дівчина Христина неопалима вогнем 
і, як вавилонські отроки, наче в покої сиділа, співала і славила 
Бога. Ангел бо Господній був з нею, зрошував й охолоджував 
піч, і співав з нею, і чули той голос воїни, які стерегли піч. Коли 
було відчинено піч, вийшла свята жива і ціла, анітрохи вогонь 
її не торкнувся. I величався Бог християнський, нечестя ж по-
ган осоромилося. Та ігемон, злістю бісівською осліплений, не 
пізнав Божої сили, а називав таке дивне чудо волхвуванням. 
Намагаючись здолати нездоланну, прикликав волхвів і чарів-
ників, які вміють всіляке гаддя заговорювати. I звелів їм своїми 
заговорюваннями збирати багато зміїв, і єхидн, і скорпіонів, і 
всіх їх пустити на мученицю, щоб отруйними своїми укусами її 
заморили. Коли ж було пущене гаддя на святу, ні одне з них її 
не вкусило, хоч і навколо повзали і біля ніг її вилися. Стояв же 
поблизу головний чарівник, шептав і підступами своїми заохочу-
вав гадів, щоб кусали дівчину, але вони всі Божим велінням на 
того заговорювача кинулися і зразу укусами своїми умертвили. 
А свята мовила до гадів: «Вам, зміям, що повзаєте, і єхиднам, і 
скорпіонам, Іменем Ісуса Христа наказую: ідіть кожен на своє 
місце, нікому не шкодячи!». I зразу розповзлося гаддя в різні сто-
рони. Тоді, змилосердившись над померлим від гадів, помолилася 
до Господа, воскресила мертвого і навернула до істинної віри. А 
на ігемона прийшла Божа кара і він осліп. Свята благословила 
Бога, ідолів же й ідолослужителів ганьбила. Ігемон обвинувачень 
більше слухати не стерпів і через осліплення очей своїх лютував, 
тому звелів її стратити. I пронизали воїни святу стрілами, і так 
мучениця Христова, непорочна діва Христина, передала чесну 
і святу свою душу в руки Господа свого 24 липня 310 року. У 
ній же таку Свою силу Господь появив, що три кати однієї тієї 
дівчини здолати не змогли. Хтось же з родичів її, повіривши у 
Христа, взяв багатостраждальне її тіло і чесно поховав.
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СВЯТИЙ ФРАНЦИСК СОЛАНО

Святий Франциск Солано на-
родився 10 березня 1549 року в 
містечку Монтілья в Іспанії. Його 
батьки, Матео та Анна Солано, 
були багатими. Вони дбайливо ви-
ховували сина у католицькій вірі.

Молодий Франциск здобув 
освіту і вступив до ордену Мен-
ших Братів (Міноритів) у Монтіллі. 
Жив у суворому покаянні, наче 
великий грішник. Не їв м’ясних 
страв, в п’ятницю не споживав 
вареної їжі, бичував себе і спочи-
вав на твердому ложі. Прийняв-
ши сан священника, став учите-
лем монастирських послушників, 
але своїми проповідями та опікою 
над хворими працював з великою 
користю і поза монастирем. Він 

ходив вулицями міста, взиваючи до старих і молодих: «Любіть 
Господа Бога і не гнівіть Його! Він помер за вас на хресті, 
не розпинайте Його знову своїми гріхами!». Любов до Розп’я-
того горіла в його серці, тому він був готовий пожертвувати своїм 
життям заради ближніх.

У 1583 році в місті Монторо спалахнула страшна чума і люди 
звідти втікали. Франциск, навпаки, просив дозволу настоятеля 
іти туди й доглядати за хворими. Отримавши дозвіл, він слу-
жив покинутим хворим і ховав мертвих, поки сам не заразився 
і не захворів. Коли Бог знову повернув йому здоров’я, він не 
покинув місто, а продовжував доглядати за недужими, поки не 
закінчилася чума.

Однак дотеперішня діяльність на батьківщині не задоволь-
няла Франциска. Тому він вирішив поїхати проповідувати Ісуса 
Христа мусульманам в Африці і, якщо Бог хоче, здобути там 
мученицький вінець. Проте йому цього не дозволили. Бог послав 
його на місію в інші краї.

Король Іспанії Філіп II готував місіонерську подорож до інді-
анців у Південній Америці, і Франциск з радістю приєднався до 
місіонерів. Спочатку подорожували спокійно. Франциск скори-



161

стався нагодою, щоб навчити чорношкірих, які пливли з ним, 
християнської віри. Також навчав моряків та інших мандрівни-
ків Божого страху. Не раз брав хрест і проповідував людям на 
кораблі, що краще померти, ніж тяжким гріхом образити Бога.

Біля перуанського узбережжя зірвався шторм, корабель був 
пошкоджений і знаходився в небезпеці. На ньому було понад 
800 людей. Капітан запропонував Франциску разом з ним та 
іншими вибраними людьми сісти у рятувальний човен. Але Фран-
циск відмовився, сказавши: «Бережи Боже, щоб з егоїстичної 
любові до земного життя я покинув братів, які перебувають у 
подвійній небезпеці!». Тоді взяв хрест і закликав усіх людей, що 
залишились на кораблі, не падати духом і надіятись на певну 
Божу допомогу. Його чорношкірі супутники прийняли святе 
хрещення, будучи вже добре підготовленими в дорозі, а інші 
покаялися у своїх гріхах, посповідалися і продовжували взивати 
до Бога про помилування. На третій день прийшла допомога.

Прибувши на місце, Франциск проповідував Боже слово в 
Перу, і Бог благословив його діло. Тубільці, пізнавши його скром-
не життя, сповнене самозречень, ревність і жертовність, горну-
лися до нього і просили про хрещення.

У Лімі, столиці Перу, Франциск невтомно проповідував Боже 
слово в храмі, на вулицях і по домах. Він ходив по тавернах, 
на базари, відвідував ремісничі майстерні, лікарні, підземелля 
й театри, і всюди з хрестом у руці закликав людей до покаян-
ня. Надзвичайний спосіб його проповіді, наполегливі промови 
і всім відома суворість його життя спонукали до того, що після 
його проповідей навіть запеклі грішники наверталися, а літеплі 
християни починали ревно виконувати свої релігійні обов’язки.

Під кінець життя, втомлений працею і страждаючи від бо-
лісної хвороби, він зліг, прийнявши Святі Тайни. Хоч багато 
страждав, але все ще думав, що цього недостатньо. Тому сказав, 
плачучи: «Прости мені, Господи, що Ти розп’ятий, а мене догляда-
ють Твої слуги, з Тебе зняли одіж, а я одягнений, Ти збичований і 
увінчаний терням, а я огорнутий стількома ласками і утішений 
багатьма добродійствами!».

14 липня 1610 року, коли його брати, що стояли навколо, 
голосно молилися апостольський Символ віри, Франциск помер 
зі словами: «Я зрадів, як мені сказали: “Підемо в дім Господ-
ній!”» (Пс. 122, 1).
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СВЯТА ОЛІМПІАДА

Свята Олімпіада народилася в 
Константинополі у побожних і знат-
них батьків. Її батько був одним із 
найшанованіших сенаторів на ім’я 
Анісій Секунд. Її матір називалась 
Олександра. Олімпіада була назва-
на на честь своєї тітки по батьковій 
лінії, дочки префекта Аблабія, який 
за правління благочестивого Костян-
тина був першим після імператора 
і згадується у свідченні про чудеса 
святого єпископа Миколая.

Коли Олімпіада підросла, вийшла 
заміж за константинопольського 
префекта Небрідіана. Однак неза-
баром після весілля її чоловік помер. 

Вона вже не хотіла одружуватися з іншим чоловіком, але до кінця 
свого життя бажала жити в чистоті.

Після смерті батьків, вона стала спадкоємницею великого 
багатства і незліченних маєтків, які всі віддала Богові і щедрою 
рукою роздавала нужденним, церквам, монастирям, пустель-
никам, лікарням, притулкам для убогих і подорожніх, сиротам 
і вдовам. I тим, що в останній убогості бідують, у темницях і в 
путах сидять, і у вигнаннях далеко немалу давала милостиню, і 
так у багато країв послані були її дари. Сама ж жила в молитвах 
і пості, всіляко умертвляючи своє тіло й підкоряючи духові.

Царював у той час Теодосій Великий, батько Аркадія й Гоно-
рія. Він мав родича, на ім’я Елпідій, і хотів віддати за нього цю 
блаженну Олімпіаду, що була молодою і шляхетною виглядом, але 
вона не погоджувалася. Посилав же до неї цар багатьох, просячи 
її і переконуючи, щоб вийшла заміж за родича його Елпідія, але 
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вона ніяк того не хотіла, хоч і погрози чула і знала, що цар на 
гнів зрушився. Послала ж до нього послання, кажучи так: «Пане 
мій царю, якщо б хотів Бог, щоб я була в подружжі, то не забрав 
би від мене першого мого чоловіка. Але знаючи, що то мені не-
корисне, щоб у житті цьому заміжньою бути, звільнив мужа зі 
співжиття зі мною, мене ж від тяжкого ярма служіння мужеві 
звільнив і добре Своє ярмо в ум мені вклав». Цар же розгнівався, 
звелів градському єпархові, щоб усі її маєтки у свою владу забрав 
і тримав, оберігаючи, доки Олімпіаді 30 років від народжен-
ня буде. Єпарх же, не стільки велінням царевим, як намовою 
Елпідія, настільки її кривдив і обмежував, що вона не лише над 
будь-чим зі свого майна, але й над самою собою влади не мала: 
ані з богоугодним святителем розмовляти, ані до церкви ходити 
не дозволяв, щоб, втомившись, пішла заміж. Але вона більше 
раділа і дякувала Богові. Через деякий час написала до царя 
так: «Царську милість ти вчинив мені, Володарю мій, звелівши 
іншому берегти важкий мій тягар, яким я опікувалася. Більше 
благодіяння вчиниш мені, коли звелиш приставленому, 
щоб роздав усе моє майно церквам, убогим та нужденним, 
щоб я уникнула марнославства, сама не роздаючи, і щоби 
клопотами про земне майно, приречене на загибель, не 
занедбала небесного багатства».

Те її писання цар прочитав і, подумавши, звелів знову володі-
ти їй своїм маєтком: чув-бо про її добродійне і богоугодне життя, 
що у великій повстримності і суворому самоумертвленні пере-
буває, нічого ж із зарізаних тварин не їсть і у лазню не ходить. 
Коли треба помитися, то в хітоні миється, бо не лише рабинь, 
що їй служать, соромиться, але й сама себе.

За таке цнотливе й чисте своє життя та чесноти, якими і 
святителі дивувалися, св. Олімпіада була зарахована патріархом 
Нектарієм до церковної служби. I служила Господу з іншими 
чесними дияконисами у правді і наслідуванні Христа, подібно до 
євангельської вдови св. Анни, що не виходила з храму, постом і 
молитвами служачи Богу вдень і вночі. Настільки безгрішне було 
життя блаженної Олімпіади, що навіть вороги її не могли жодної 
провини знайти на неї. Ті, що ворогували проти св. Івана Золо-
тоустого, що після Нектарія патріархом був, і цій невинній рабі 
Христовій були ворожі. А найбільше Теофіл, патріарх Олексан-
дрійський, гнівався на неї, що чесних ченців, яких він із пустелі 
Єгипетської вигнав, коли вони до Константинополя прийшли, 
вона прийняла й годувала їх Бога ради. Вона-бо і всіх подорож-
ніх чорноризців, що в град приходили, і єпископів з великою 
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честю приймала, і давала спочинок, служила їм із маєтків своїх. 
І самому Теофілу раніше багато разів давала спочинок і дарами 
його вшановувала. Він же після того і за вищезгаданих ченців, і 
за св. Івана Золотоустого на неї гнівався, образливими словами 
й неправдивими провинами намагався знеславити її, але ніхто 
не вірив його ворожим брехням і обмовам, бо всі знали, що вона 
життям чиста і свята. Ця справжня раба Христова, про неї ж 
хвала по всіх церквах розійшлася, робила так, як самарянин, 
у Євангелію згаданий, який зраненого розбійниками чоловіка, 
зневаженого перехожими, взяв на свою худобину, привів до 
гостинниці й піклувався про нього. Для всіх бо, хто не мав де 
голову прихилити, вона була пристанню: про убогих і хворих, 
ранами зранених, на вулиці кинених і всіма зневажених вона 
старанно піклувалася і справді всі діла милосердні істинно ви-
конувала. Скільки коштів витрачала на доброчинність, подаю-
чи золото і срібло, одяг і їжу щодня жебракам та все потрібне 
убогим, переповісти неможливо. Вона і великим святителям, які 
в потребах своїх до Константинополя приходили, багато бла-
годіяла, всіляким достатком сповнюючи їхні потреби. Вона ж 
св. Амфілохію, Іконійському єпископу, й Оптиму Понтійському 
(а перед тим Григорію Богослову, який у Константинополі перед 
Нектарієм був святителем), і Петрові Севастійському, брато-
ві Василія Великого, й Епіфанію Кіпрському добре послужила 
маєтками своїми, досить золота, срібла і церковних прикрас їм 
дарувавши. Оптиму ж, який у Константинополі помирав, вона 
своїми руками очі закрила. Незлостива була, все віддавала Бо-
гові, тому ж і маєток свій не своїм, а Божим називала. Шанував 
же її Іван Золотоустий як велику Божу рабу — так, як колись 
ап. Павло Персіду, про яку пише: «Вітайте улюблену Персіду, 
що багато потрудилася у Господі». Бо й Олімпіада не менше від 
Персіди зробила, багато трудячись у Господі і святим служачи 
великою вірою і гарячою любов’ю.

Коли ж св. Івана Золотоустого без провини з престолу його 
судом неправедним вигнали, блаженна Олімпіада з іншими чес-
ними дияконисами плакала через те багато. Востаннє вийшовши 
із церкви, Іван Золотоустий увійшов до хрестильниці й покликав 
блаженну Олімпіаду з Пентадією і Проклією, дияконисами, і зі 
Салвіною, що прикрасила вдівство своє прекрасними чеснотами. 
I сказав до них: «Ходіть сюди, доньки, і послухайте мене, вже бо 
те, що мені діється, бачу, кінця доходить. Але вже і я шлях свій 
закінчив, і не думаю, що ви ще побачите лице моє. Згадуйте ж 
мене у молитвах ваших». Вони ж, проливши сльози, впали ниць 
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перед ним. I пішов святий у дорогу на вигнання. Після його ви-
гнання зайнялася соборна престольна церква і немала частина 
міста згоріла. Тоді тих, хто мав приязнь до св. Івана, допитував 
міський єпарх через ту пожежу, наче це вони запалили церкву, 
хоч були невинні. Тоді і св. Олімпіаду у тому ж звинувачували, 
наче й вона винна в тому підпалі, і на суд її приводили, і гріз-
но допитували, бо лютий був єпарх та безсердечний. Хоч і не 
знайшлося на ній провини, проте він судив неправедно: щоб 
дала Олімпіада велику кількість золота за підпал, у якому не була 
винна. Після того свята залишила Константинополь і пішла в 
Кизик. Проте вороги не дали їй і там спокою, але засудили її на 
вигнання до Нікомидії. Про те довідавшись, св. Іван Золотоустий 
писав до неї зі свого вигнання послання, втішаючи її в скорботах.

Пробула ж блаженна у вигнанні немало часу і, багато кривди 
перетерпівши, 408 року переставилася до Господа. Коли вона 
померла і ще тіло її не було чесно поховане, явилася свята у 
сонному видінні єпископові Нікомидійському, кажучи: «Поклади 
тіло моє у дерев’яний ковчег і вкинь у море, щоб, куди хвилями 
на берег винесене буде, там і було поховане». I зробив так єпи-
скоп. Носили ковчег хвилі та винесли на сушу на місці одному, 
що звалося Врохти, поблизу Константинополя, де була церква 
святого апостола Томи. Було ж мешканцям місця того сповіщен-
ня від Бога про тіло св. Олімпіади. Вони, до берега вийшовши 
і ковчег з тілом знайшовши, поклали його в церкві апостолів, і 
подавалися зцілення від мощей святої на всілякі недуги.

Через багато літ напали варвари, спалили церкву, мощі ж 
святі, які цілі зосталися, хоч труна згоріла, кинули в море. I були 
води криваві на тому місці, куди мощі ті вкинено. Але вірні знову 
вийняли з моря чудотворні мощі. Про те довідавшись, патріарх 
Константинопольський Сергій послав пресвітера Івана і звелів 
перенести їх чесно до Константинополя. I коли пресвітер дійшов 
до того місця і підняв святі мощі, багато крові з них витекло. I 
всі дуже дивувалися, що через дві сотні років із сухих костей, 
наче з живого тіла, витекла кров. I перенесено було ті святі й 
чудотворні мощі до Константинополя і в монастирі дівочому, 
який св. Олімпіада збудувала, покладено. I було чуд багато від 
святих тих мощей: від усіляких хвороб зцілювали і бісів проганя-
ли, молитвами св. Олімпіади, благодаттю Господа нашого Ісуса 
Христа, Йому ж з Отцем і Святим Духом честь і слава, нині і 
повсякчас, і навіки-віків. Амінь.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТОМАС БЕКЕТ, 
АРХИЄПИСКОП КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИЙ1

Король Англії Генріх II (1154–
1189) призначив Томаса кан-
цлером. Він добре полагоджував 
державні справи і намагався 
зберегти в королівстві єдність і 
мир. Коли помер Кентерберій-
ський архиєпископ Теобальд, 
король зажадав, щоб Томас був 
обраний його наступником. Він 
не хотів, проте нічого не допо-
могло, і Томас мусів прийняти 
цей високий духовний сан.

Передусім, Томас був покір-
ним Божим слугою. У великому 

палаці він задовольнявся однією скромно облаштованою кімна-
тою, носив волосяницю, а день розпочинав дуже рано довгою 
молитвою, після якої служив Літургію. Їв мало і багато постив.

Сподівання, які король покладав на нового архиєпископа, не 
виправдалися. Коли Томас був канцлером, він захищав інтереси 
держави навіть проти Церкви. Але ставши архиєпископом, за-
хищав церковне право і проти самого короля. Це було початком 
незгоди між королем та архиєпископом.

Коли на Соборі в Кларендоні Церкву хотіли позбавити її вла-
ди, архиєпископ не голосував. Генріх II за це подав на нього до 
суду, позбавив майна та визнав зрадником. Томас відкликався 
до папи і втік з країни. Після довгих переговорів Томасу доз-
волили повернутися до Англії. Він так і зробив, але не перестав 
захищати права Церкви. Тому його вороги підбурили проти нього 
короля, який вигукнув: «Він їв мій хліб і тепер ногами топтав 
мене! Невже немає нікого, хто б помстився цьому священнику 
за мою ганьбу?». Як тільки почули це чотири норманські лицарі, 
посланці покараних єпископів, негайно пішли до архиєпископа 
і домагалися скасування церковних покарань. Коли той рішуче 
відмовився, вони зібрали озброєний натовп і знову увірвалися 
до його дому. Друзі радили Томасу сховатися в храмі, сподіва-
ючись, що там він буде в безпеці. Коли він молився на східцях 

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 29 грудня.
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вівтаря, озброєні змовники увірвалися до храму, кричачи: «Де 
зрадник?». Коли ніхто не відповів, один із них закричав: «Де 
архиєпископ?». Тут встав Томас і сказав: «Архиєпископом є я, 
але не зрадником. Я готовий пролити свою кров за Бога 
і Його Церкву, щоб своєю кров’ю здобути Церкві свободу і 
мир». Святий мученик бачив, що настав час завершення його 
земного життя. Безбожні лицарі накинулися на нього і мечами 
вдарили святого мученика в голову. Лише після третього уда-
ру він впав на землю. Мученик отримав чотири удари мечем, 
останнім з яких перед вівтарем розтрощили йому голову. Так 
безстрашно, віддано і хоробро він приніс себе в жертву. Сталося 
це 29 грудня 1170 року.

Ця звістка дуже налякала і зворушила короля, так що він гірко 
жалів, що спричинив такий злочин.
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СВЯТИЙ МОЙСЕЙ УГРИН

Мойсей Угрин походив зі за-
хідної частини Київської Русі, 
з-під угорських границь. Служив 
благовірному і святому князеві і 
страстотерпцю руському Борису. 
На службі був із братом своїм Геор-
гієм. Коли воїни безбожного Свя-
тополка вбили св. Бориса біля ріки 
Альти, цей Георгій заступав його 
своїм тілом. Мойсей один уникнув 
вбивства. Тому дав Богу обітницю, 
що стане монахом і збереже чи-
стоту серця і життя. Прийшовши 
у град Київ, ховався тут від Свя-
тополка у сестри князя Ярослава, 
і ревно до Бога молився, аж доки 
не прибув туди благовірний князь 
Ярослав. Той, зрушений жалем за 

вбитими братами, переміг безбожного Святополка. Святополк, 
утікши в Лядську землю, знову прийшов із Болеславом, поль-
ським королем, і вигнав Ярослава, а сам сів у Києві. Тоді Бо-
леслав, повертаючись у свою землю, взяв із собою в полон двох 
сестер Ярославових і бояр його, з ними ж і Мойсея вів, скованого 
по руках і ногах залізом. Бачила ж цього блаженного у Лядській 
землі одна жінка із благородних. Мала багатство і владу велику, її 
ж муж, із Болеславом пішовши, не повернувся, бо убитий був на 
війні. Тому вона зранилася бажанням тілесної похоті до Мойсея й 
почала облесними словами переконувати його, кажучи: «О чоло-
віче, нащо такі муки терпиш, маючи розум, який легко поможе 
уникнути таких кайданів і страждання?». Мойсей відповів: «Це 
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Богу миле». «Якщо мене послухаєш, — продовжувала жінка, — 
визволю тебе і вчиню знаним по всій землі Лядській». Зрозумів 
же блаженний бажання її нечисте і сказав їй: «Який муж, послу-
хавши жінки, добре вчинив? Адам первозданний жінку послухав 
і з раю був вигнаний. Самсона, який силою всіх перевершував і 
ворогів долав, жінка видала чужинцям. Соломон осягнув глибину 
премудрості, а жінкам скорився й ідолам поклонився. Ірод багато 
перемог здобув, а жінці підкорився й Івана Предтечу стратив. Як 
же я вільним стану, якщо буду рабом жінки, яку від народжен-
ня не пізнав?». Вона ж сказала: «Я тебе викуплю, паном всього 
дому мого влаштую і за мужа мені будеш». Блаженний Мойсей 
сказав їй: «Добре знай, що не вчиню волі твоєї. Ані влади твоєї, 
ані багатства не хочу, але від усього того краща мені душевна й 
тілесна чистота. Не буде мені, щоб я стратив труд п’яти літ, 
що дарував мені Господь терпіти в путах цих, невинному, такі 
муки. Через них же сподіваюся визволеним бути від вічних мук». 
Тоді жінка, до другої ради диявольської перейшла, подумавши 
так: «Якщо викуплю його, то всіляко, хоч і неволею, скориться 
мені». Послала тому до того, що полонив його, щоб взяв у неї, 
скільки хоче, лише аби віддав їй Мойсея. Той же, маючи нагоду 
розбагатіти, взяв у неї десь до тисячі золотих і віддав їй Мойсея. 
Жінка ж, отримавши владу над ним, безсоромно тягнула його на 
негоже діло. Звільнивши його від пут, одягла в коштовні ризи і 
смачною їжею годувала. Блаженний же Мойсей, бачивши неса-
мовитість тої жінки, молитві і посту більше віддавався, воліючи 
Бога ради хліб сухий і воду з чистотою, аніж коштовні наїдки 
і вино зі скверною. I зразу скинув із себе багаті ризи, ні за що 
маючи життя цього світу. Осоромлена жінка на такий гнів зру-
шилася, що замислила голодом заморити блаженного, і вкинула 
його до темниці. Але Бог схилив на милість одного з рабів її, і той 
таємно подавав йому їжу. Інші ж умовляли його, кажучи: «Брате 
Мойсею, що боронить тобі женитися? Ти бо ще молодий, а ця 
вдова прожила з мужем лише один рік і гарніша від інших жінок, 
багатство має незліченне і владу велику в Лядській цій землі. 
Якщо б схотіла, то ані князь не гидував би нею. Ти ж, полонений 
і раб, не хочеш паном її бути? Якщо кажеш: не можу пересту-
пити заповіді Христової, то чи не каже Христос у Євангелію: 
“Покине чоловік батька свого й матір, і приєднається до жінки 
своєї, і будуть обидвоє тілом одним”. Також і апостол: “Краще 
женитися, ніж розпалюватися”. Він же і про вдів: “Хочу, аби 
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молоді вдови заміж виходили”. Ти ж не зобов’язаний монашим 
чином, але вільний від того. Чому на злі і гіркі муки віддаєшся і 
так страждаєш?». Блаженний же Мойсей відповідав їм: «Якщо 
живий вийду, то іншої жінки не шукатиму, але чорноризцем, 
якщо Божа воля, буду. У Євангелію бо Христос каже: “Кожен, 
хто покинув дім чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи 
жінку, чи дітей, чи поля Імені Мого ради — сторицею прийме і 
життя вічне успадкує”. То чи Христа маю послухати, чи вас? 
Апостол же говорить: “Хто не одружився, піклується про Го-
споднє, як догодити Господові, а хто одружився, піклується про 
світське, як догодити жінці”. Тож, питаю вас, кому належить 
більше служити: Господові чи жінці?».

Це чувши, жінка інший лукавий помисел у серці прийняла: 
звеліла посадити блаженного на коня і з багатьма слугами водити 
по своїх градах і селах, кажучи йому: «Це все твоє. Чи подобаєть-
ся тобі?». Посміявся ж блаженний з безумства жінки і мовив їй: 
«Марно трудишся, не можеш бо звабити мене тлінними речами 
світу цього ані вкрасти нетлінне духовне моє багатство. Зро-
зумій і не трудися марно». Жінка ж гнівно сказала йому: «Хіба 
не знаєш, що ти мені проданий? Живого тебе ніяк не відпущу, 
але після багатьох мук передам тебе смерті!». Блаженний же 
сміливо відповів їй: «Не боюся ніякого зла, бо Господь зі мною, 
Йому ж відтепер з волі Його у чернечому житті служити хочу». 
У той час Божим провидінням прийшов до блаженного Мойсея 
зі Святої гори один чорноризець, саном єрей, і одягнув його у 
святий ангельський чернечий образ. Повчив його багато про 
чистоту, щоб не віддавав плечей своїх ворогові і тої нечистої 
жінки не боявся. I пішов. Шукали того чорноризця всюди і не 
знайшли. Тоді жінка, втративши надію, рани важкі наклала на 
преподобного ченця Мойсея, розтягнула його, звеліла бити пали-
цями, що й земля сповнилася крові його. Ті, що били, говорили 
йому: «Покорися своїй пані і вчини волю її. Якщо не послухаєш, 
то на частини розшматуємо тіло твоє. Не думай, що уникнеш 
цих мук, але після багатьох страждань гірко передаси душу 
свою. Помилуй сам себе, відклади чернече це шмаття, одягнися 
в коштовні боярські ризи й уникнеш мук, що на тебе чекають». 
Відповів їм мужній Мойсей: «Браття, чиніть наказане вам, не 
зволікайте. Мені ж ніяк неможливо відректися чернецтва та 
любові Божої, і ніякі муки, ані вогонь, ані меч, ані рани не можуть 
мене відлучити від Бога і цього великого ангельського образу». 
Дуже журилася жінка, як би помститися за свою ганьбу. Напи-
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сала врешті до князя Болеслава таке послання: «Сам знаєш, що 
муж мій убитий на війні за тебе, ти ж дав мені волю, щоб взяла 
я собі за мужа, кого схочу. Я ж полюбила одного юнака із твоїх 
полонених, і, викупивши його, взяла його до свого дому. Дала ж 
за нього багато золота і все, що в домі моєму: золото, і срібло, 
і владу, — все дарувала йому, лише щоб захотів бути моїм му-
жем. Він же це все ні за що мав. Довго ж і голодом, і ранами я 
його виснажувала. Але нічого не досягла. Не вистачило йому 
п’яти років бути в кайданах від того, хто взяв його в полон. Ось 
шостий рік перебуває у мене, і сильно мучу його за непослух. 
Сам на себе стягнув через тверде своє серце цю кару. Нині ж і 
пострижений від якогось чорноризця. Ти бо що наказуєш мені з 
ним зробити?».

Князь Болеслав звелів тій жінці приїхати до нього і Мойсея 
привезти. Коли ж привели преподобного, довго примушував його 
взяти жінку ту, але не переконав. Пізніше ж мовив йому: «Хто 
такий бездушний, як ти, що багатьох благ і честі себе позбав-
ляє та віддається на гіркі муки?! Віднині хай буде тобі відомо, 
що життя і смерть лежать перед тобою: або волю пані своєї 
вчиниш, і від нас шанований будеш та велику владу матимеш, 
або, не послухавши, по багатьох муках люту смерть приймеш». 
Сказав же і до жінки: «Не може куплений тобою полонений бути 
вільним, але зроби з ним, як пані з рабом своїм, що хочеш, щоби 
й інші раби не сміли не слухати панів своїх». Мойсей же відповів 
йому: «Яка користь чоловіку, — говорить Господь, — якщо 
світ цілий здобуде, душу ж свою згубить? Чи що дасть 
чоловік замість душі своєї? Ти обіцяєш мені славу і шану, 
а сам їх скоро втратиш, і гріб тебе прийме без нічого. Так і ця 
нечиста жінка погано вбита буде». За пророцтвом преподобно-
го так згодом і сталося. Та перед тим нечестива жінка видала 
Мойсея на муки, звелівши щодня завдавати йому по сто ударів. 
І лежав преподобний Мойсей, наче мертвий, стікаючи кров’ю і 
ледве дихаючи.

Із цим беззаконням погоджувався князь Болеслав і, бажаючи 
більше догодити жінці задля величі її роду, підняв гоніння велике 
на чорноризців і вигнав усіх зі своїх володінь. Бог же відплатив 
за рабів Своїх скоро. Однієї бо ночі Болеслав несподівано помер, 
і був великий бунт у всій Лядській землі, бо люди повстали, і та 
жінка безсоромна убита була.

Про цей гнів Божий, який був після вигнання чорноризців 
за постриг преподобного Мойсея, згадував через багато років 
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великий князь Київський Ізяслав. Княгиня його, полька, донька 
Болеслава, просила, наказуючи, щоб не виганяв зі своїх воло-
дінь преподобного Антонія і братів його за постриг блаженного 
Варлаама і Єфрема-євнуха.

Преподобний отець наш Мойсей, трохи набравшись сили, 
вернувся на Руську землю і прийшов у печеру до преподобного 
Антонія, несучи на собі мученицькі рани як хоробрий воїн Хри-
стовий. І жив богоугодно, подвизаючись молитвами, постом, 
чуванням і всіма чернечими добродіяннями, якими до решти 
переміг всі підступи нечистого ворога. Пробув цей добрий воїн 
Христовий у стражданні і подвизі своєму богоугодному 16 ро-
ків, тому що 5 років, у путах полонений, невинно був мучений 
і вдячно, як Йов, терпів. Шостий рік мужньо за чистоту більше 
від Йосифа постраждав, тоді 10-літньою рівноангельною безмов-
ністю в печері сподобився бачити Бога і удостоївся блаженства 
чистих серцем. I до споглядання Бога лицем в лице переставився 
26 дня місяця липня 1043 року, коли ще жив преподобний Ан-
тоній. У його ж печері донині нетлінно лежать чудотворні мощі 
святого цього мужа, що не розтлив чистоти.

Перемагає ж мощами своїми Мойсей святий і після смерті 
нечисті пристрасті, як же побачив святий монах Іван. Він бага-
то терпів, перемагаючи блудну пристрасть. Пізніше почув голос 
Господній, щоб помолитися преподобному Мойсею Угрину. Коли 
те зробив, зразу визволений був від нечистої боротьби.

Найбільше ворог нечистий звик блудною пристрастю під-
німати боротьбу на людину, щоб, потьмарена тою скверною, 
не пам’ятала у всіх ділах своїх про Бога, бо лише «чисті серцем 
Бога побачать». Змагаючись у тій боротьбі понад інших, цей 
блаженний отець наш Мойсей витерпів досить, як добрий воїн 
Христовий, доки до кінця не переміг силу нечистого ворога і 
нам приклад залишив.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПАНТЕЛЕЙМОН

Пантелеймон народився 
у граді Нікомидійському від 
батька, чесного благород-
ством і багатого маєтками, 
на ім’я Євсторгій, від ма-
тері ж Єнвули. Батько його 
був еллін невірством, ідоло-
поклонству відданий, мати 
ж — християнка, що всім 
серцем Христові служила. 
Народивши хлопця, назвали 
його Пантолеон, що означає 
«у всьому лев». Але пізніше, 
при хрещенні, був перейме-
нований на Пантелеймона, 
тобто «всемилостивого». Ще 
в дитинстві виховувала його 
мати в християнському бла-
гочесті, навчаючи пізнання 
єдиного істинного на небі Бога — Господа нашого Ісуса Христа. 
Добра його мати й учителька у молодих своїх роках до Господа 
відійшла, залишивши хлопця ще малого.

Після її кончини хлопець легко за отчим блудом пішов, бо во-
див його батько часто до ідолів. Відданий же був хлопець спершу 
на навчання граматики, і коли еллінські книги пройшов і всієї 
зовнішньої філософії добре навчився, дав його батько до славного 
лікаря Євфросина, щоб навчився лікарського ремесла. Хлопець 
же був швидкий на розум, все, що вчили його, легко сприймав 
і скоро однолітків своїх перевершив, мало не дорівнявшись са-
мому вчителю. Перебував бо в той час у Нікомидії цар Діоклеті-
ан (284–305), християн мучачи. Спалив там 20 000 тисяч святих 
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убив, і багатьох різними муками стратив. До царської палати 
того ката лікар Євфросин часто приходив і лікував його, і цілому 
двору царевому допомагав. Коли приходив він у палату, йшов 
з ним і хлопець Пантолеон, вірний послідовник свого вчителя.

У ті дні був у Нікомидії пресвітер старий, на ім’я Єрмолай, із 
небагатьма християнами. Через страх перед нечестивими хо-
вався в одному малому й незнатному домі. Коли Пантолеон од-
ного разу ішов біля того дому, вийшов Єрмолай йому назустріч 
і просив, щоб на короткий час зайшов до його хати. Юнак же, 
смиренний і слухняний, увійшов у хату старця. І посадив його 
біля себе старець, питав про рід і про батьків, про віру ж і про 
ціле життя його. Юнак же все розповідав детально і казав, що 
мати його, християнка, померла, а батько живий і за поган-
ськими звичаями багатьох богів шанує. Спитав його Єрмолай: 
«Ти ж, о добра дитино, якої частки і віри хочеш бути: чи отчої, 
чи материнської?». Відповів юнак: «Мати моя, коли була жива, 
навчила мене своєї віри, і я полюбив її віру, але батько, як силь-
ніший, до поганських звичаїв примушує мене». Чуючи це, Єрмо-
лай почав з ним корисну бесіду, кажучи: «Один же істинний і 
всесильний Бог — Ісус Христос. Якщо в Нього будеш вірити, то 
й самим прикликанням пречесного Імені Його всілякі хвороби зці-
лювати зможеш. Він-бо сліпих просвітив, прокажених очистив, 
мертвим життя дарував, бісів, яких шанують погани, одним 
словом із людей виганяв. Не лише сам Він, але й одяг Його зці-
лення подавав. Жінка бо, що на кровотечу 12 років страждала, 
лише до краю ризи Його торкнувшись, зразу зцілилася. Але хто 
може всі чудесні Його діла переповісти детально? Він же й нині 
Помічник міцний для рабів Своїх, утішає засмучених, недужих 
зцілює, від бід визволяє і від усього супротивного зла звільняє, 
не чекає, поки прошений від когось буде, але молитву і сам рух 
сердечний випереджує. Те, що сам робить, дає робити і тим, що 
люблять Його, ще ж і більше від того — вкінці дарує їм життя 
безконечне у вічній славі Небесного Царства».

Такі слова чуючи, Пантолеон повірив їм як правдивим, і сховав 
їх у серці своєму, і солодко в них умом повчався. Сказав святому 
старцеві: «Це я багато разів чув від матері моєї і бачив, що вона часто 
молилася і прикликала того Бога, про Якого ти мені розповідаєш».

З того дня Пантолеон щодня приходив до старця і насолод-
жувався його богонатхненними бесідами, на пізнання істинного 
Бога наставляючись. I коли повертався від учителя Євфросина, 
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не йшов додому, поки не відвідав старця, корисні слова від ньо-
го приймаючи. Якось, коли від учителя йшов і зі шляху кудись 
повернув, знайшов мертву дитину, яку велика змія вкусила, і 
змію, яка поблизу померлого лежала. Те бачивши, Пантолеон 
спершу злякався і відступив трохи, але потім сказав: «Нині на-
лежить мені випробувати й довідатися, чи правда, що казав 
старець Єрмолай». I, поглянувши на небо, сказав: «Господи Ісусе 
Христе, хоч і недостойний я прикликати Тебе, проте, якщо хо-
чеш, щоб я був Твоїм рабом, яви силу Свою і зроби, щоб в Ім’я Твоє 
дитина ця ожила, змія ж нехай буде мертвою». I зразу дитина, 
наче зі сну збудилася, встала жива, а змія тріснула пополовині 
і стала мертва. Тоді Пантолеон цілком у Христа повірив, підніс 
очі свої тілесні і душевні до неба і віддав хвалу Богові з радістю 
і сльозами, дякуючи, що вивів його з пітьми на світло пізнання 
Свого. I побіг скоро до святого пресвітера Єрмолая, припав до 
чесних його ніг, хрещення святого просячи. При хрещенні при-
йняв ім’я Пантелеймон.

Тим часом привели Пантелеймонові сліпця, що просив зці-
лення, кажучи: «Прошу тебе, помилуй мене, осліпленого, що не 
бачить солодкого світла. Усі лікарі, що є в цьому граді, лікували 
мене і ніякої мені не принесли користі, але й останню іскорку, 
яку бачив, забрали в мене з усім моїм майном: багато-бо витра-
тив, даючи їм, і не зцілення, але радше шкоду і втрату від них 
прийняв, натерпівшись». Святий же сказав йому: «Якщо все май-
но віддав тим лікарям, від яких не прийняв користі, то якщо від 
мене зцілення отримаєш і прозрієш, що мені даси?». Відповів слі-
пець: «Останнє, що мені трохи зосталося, віддам тобі сердечно». 
Мовив святий: «Дар прозріння і бачення світла дасть тобі Отець 
світла, Бог істинний, через мене, недостойного раба Свого, ти ж 
обіцяне мені не мені дай, але роздай бідним». Це чуючи, Євсторгій, 
батько Пантелеймонів, сказав йому: «Дитино, не смій братися 
за те, чого зробити не можеш, щоб із тебе не посміялися. Хіба 
можеш більше від лікарів, які лікували його і не змогли зцілити?». 
Відповів святий: «Ні один з тих лікарів не знав, які ліки дати 
чоловікові тому, як же я, бо велика різниця між ними і між Учи-
телем моїм, який мене навчив цього». Батько ж, думаючи, що про 
учителя Євфросина говорить, сказав: «Я чув, що учитель твій 
мав про цього сліпого піклування і нічого не зміг». Відповів Панте-
леймон: «Зачекай трохи, батьку, і побачиш силу лікування мого». 
Те мовивши, торкнувся пальцями очей сліпого, кажучи: «В Ім’я 
Господа мого Ісуса Христа, Який просвітлював осліплених, про-
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зри і будь зрячим!». I зразу відкрилися очі сліпого і прозрів. В ту 
хвилю повірив Євсторгій, батько Пантелеймонів, у Христа разом 
з чоловіком, що прозрів. I були охрещені від св. Єрмолая-пресві-
тера, і сповнилися великої духовної радості, благодаті і сили Хри-
стової. Тоді Євсторгій почав розбивати у домі своєму всіх ідолів, 
помагав же йому в тому ділі і син його Пантелеймон. I, розбивши 
їх на частини, вкинули у якусь яму глибоку і землею засипали.

Після того Євсторгій, батько святого, трохи часу проживши, 
переставився до Господа. Пантелеймон же, ставши спадкоємцем 
батьківських пребагатих маєтків, зразу рабів і рабинь звільнив, 
щедро їх обдарувавши. І почав роздавати багатство нужденним, 
убогим, жебракам, вдовам і сиротам. Обходячи темниці, всіх, 
що в путах страждали, відвідував, втішав, лікував і подавав 
необхідне. I був лікар не лише на рани, але і на убогість людську, 
всі-бо від нього отримували щедру милостиню і щедротами його 
убогі збагачувалися. У лікуванні ж допомагала йому благодать 
Божа: дано йому було згори дар зцілення.

Тим часом звелів цар прикликати до себе Пантелеймона: 
«Прикликав тебе, щоб самому про тебе випитати правду. Ска-
жи, чому, істинних богів наших відкинувши, ісповідуєш Христа 
розп’ятого?». Пантелеймон, збагнувши, що цар питатиме за його 
ісповідання, сказав: «Звели принести сюди якогось чоловіка, що 
на ложі хвороби лежить, що хворий до смерті і втратив на-
дію на лікарів. I нехай прийдуть жерці ваші і прикличуть богів 
своїх, прикличу і я Бога мого. I який Бог зцілить хворого, той 
нехай буде визнаний єдиним правдивим Богом, інші ж нехай 
будуть відкинені». I погодився цар із радою святого, і звелів 
зразу шукати такого хворого. I принесли чоловіка на ложі, що 
був розслаблений багато літ і тілом зовсім не міг рухати, наче 
яке дерево без чуття. Прийшли ж і жерці ідольські, досвідчені 
в лікувальній майстерності, і казали святому, щоб він спершу 
прикликав Христа свого. Святий же сказав їм: «Якщо я прикличу 
Бога мого і Бог мій зцілить цього розслабленого, то кого будуть 
зцілювати ваші боги? Але ви спершу прикличте богів, і якщо 
зцілять хворого, то ні до чого буде прикликати мого Бога». Тому 
почали жерці прикликати своїх богів: один Асклипія, інший Дія, 
ще інший Діану, інші ж інших бісів. Та не відповідали вони, не 
було ні слуху, ні духу. Довго в молитвах своїх богомерзенних 
трудилися, але нічого не досягли. Святий же, бачачи марний 
труд їхній, засміявся. Побачивши, що він сміється, сказав цар: 
«Зроби, Пантелеймоне, якщо можеш, здоровим цього чоловіка 
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прикликанням свого Бога». Сказав святий: «Хай відійдуть жерці». 
I відійшли. Тоді підійшов до ложа, підніс очі свої до неба й почав 
молитися, кажучи: «Господи, почуй молитву мою і ридання моє до 
Тебе хай дійде, не відвертай лиця Свого від мене!». Так помолився 
святий, взяв за руку розслабленого і сказав: «В Ім’я Господа Ісуса 
Христа, встань і будь здоровим!». I зразу розслаблений встав, і 
був цілим тілом здоровий, і ходив, радіючи, і, взявши постіль 
свою, поніс у свій дім. Те чудо бачивши, багато з тих, що там 
стояли, повірили в Христа. Жерці ж ідольські скреготали зубами 
на раба Христового і казали цареві: «Якщо цей живим буде, то 
уневажняться жертви богам й осміяні будемо від християн. 
Тому страть його швидко, о царю!». I сказав цар до святого: 
«Принеси жертву богам, Пантелеймоне, щоб не загинути марно. 
Хіба не знаєш, скільки загинуло тих, що не послухали веління 
нашого й відреклися богів наших? Хіба ж не знаєш, як люто був 
мучений Антим-старець?». Відповів святий: «Всі, що померли 
за Христа, не загинули, але прийняли вічне життя».

Після цього звелів кат приготувати звірине видовище за гра-
дом, щоб віддати мученика на поїдання звірам. I зійшовся весь 
град на те видовище, хотівши бачити, як невинного юнака поїда-
ють звірі. Прийшов на видовище цар і, мученика привівши, по-
казував йому звірів, кажучи: «Ці для тебе приготовані. Послухай 
тому мене, пожалій юності своєї і принеси жертву богам, щоб 
не померти погано від звірячих зубів». Святий же волів від звірів 
бути удушеним, аніж слухати такої лукавої ради і веління. I ки-
нули його до звірів. Господь же й тут явився святому, загородив 
пащі звірам і зробив їх, як овець, покірними. I прийшли вони до 
святого, лизали ноги йому, він же рукою гладив їх, і кожен звір 
намагався потрапити під руку святого, один одного штовхаю-
чи. Люди ж, бачачи те, дивувалися і голосно взивали: «Великий 
Бог християнський! Хай буде відпущений невинний і праведний 
юнак!». Цар сповнився гніву, вивів воїнів з оголеними мечами на 
тих, що славили Христа Бога, і повбивав багатьох з людей, що 
повірили в Христа, звелів же і звірів усіх повбивати. Бачачи, що 
мученика ніяким чином до злочестя не схилить, звелів його жор-
стоко бити і мучити. Його тіло розривали гаками і палили, потім 
вкинули в розпечене олово, але з ним нічого не сталося. Тоді також 
кинули в море з каменем на шиї, але море викинуло його на берег 
живим. Накінець цар наказав стяти мечем йому голову, а тіло 
спалити вогнем. Так святий мученик Пантелеймон віддав своє 
життя за Христа і тепер перебуває з Ним у вічній небесній славі.
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СВЯТІ ДИЯКОНИ ПРОХОР, НИКАНОР,
ТИМОН І ПАРМЕН

Після вознесіння Господнього 
і після прийняття Святого Духа 
святі апостоли не зразу розійшли-
ся по світу на проповідь Христо-
ву. Коли примножилася Церква 
вірних у Єрусалимі, вибрані були 
на дияконську службу мужі, спов-
нені Духа Святого і премудрості: 
Стефан, Филип, Прохор, Никанор, 
Тимон, Пармен і Миколай з Антіо-
хії. I помолилися святі апостоли, 
поклали на них руки й постави-
ли їх дияконами. Із них пам’ять 
святого первомученика Стефана1 
вшановуємо 27 грудня (9 січня), 
св. Филипа — 11 (24) жовтня. Ін-

ших же пам’ять, окрім Миколая, до числа святих не вписаного, 
свята Церква прийняла вшановувати в нинішній день разом, 
хоч вони в різний час у різних місцях страдницьки померли, 
проповідуючи Христа.

Святий Прохор ще перед успінням Пресвятої Богородиці су-
проводжував верховного апостола Петра разом з іншими співуч-
нями і був ним поставлений єпископом Нікомидії у Витинії. Після 
успіння Божої Матері довгий час був супутником і спільником 
трудів св. Івана Богослова, з ним разом обходив багато міст, 
біль і кривду від невірних задля благовістя Христового зносячи. 
У Нікомидії, де був першим єпископом, трудився, навертаючи 

1 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 27 грудня (9 січня), ст. 485.
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заблуканих людей до Христа Бога й примножуючи новозібрану 
Церкву. Прийшовши до Антіохії, помер мученицькою смертю — 
вбили його невірні за проповідування Христа.

Святий Никанор убитий був разом з 2 000 християн незадовго 
після каменування первомученика Стефана. Тоді, як написано 
в Діяннях апостольських, було гоніння велике на Церкву Єруса-
лимську. Спосіб же убивства згадано у каноні: що від юдеїв, як 
ягня, заколений був, принісши себе в жертву Христові.

Святий Тимон після дияконської служби поставлений був 
святими апостолами єпископом міста Вострска в Аравії. Пропо-
відуючи Ім’я Ісуса Христа, дуже від юдеїв і поган постраждав. 
I в піч розжарену його вкинули, але неушкодженим з вогню 
вийшов. Римський мартиролог про нього розповідає, що після 
того, як вогонь йому не пошкодив, на хресті розп’ятий, помер.

Святий Пармен виконував служіння, до якого його призна-
чили апостоли. Згодом вирушив проповідувати віру Христа до 
Малої Азії, а потім до Македонії, де загинув мученицькою смертю 
під час гонінь за імператора Траяна.

Так вірні Ісусові слуги у дияконському служінні здобули вінці 
вічної слави.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЮЛІАН СОРСЬКИЙ

За правління Антоніна Пія (138–161) погани змушували хри-
стиян принести богам кадило, погрожуючи лютими муками. Був 
же тоді в Кампанії ігемон Флавіан, жорстокий і ненависник Імені 
Христового. Він по цілому краю Кампанійському розіслав слуг 
своїх нечестивих, аби брали кого знайдуть з християн і в місто 
Атіну, де сам у той час був, приводили зв’язаних.

Тоді ж прийшов у ті краї із Далматії воїн на ім’я Юліан, мо-
лодий літами, але вдачею і християнською мудрістю старий, 
шляхетний лицем, світлий благородством, а ще світліший вірою, 
благодаттю і святістю. Він, ідучи дорогою поблизу града Анагнія, 
натрапив на воїнів ігемонових і привітав їх християнським ві-
танням, кажучи: «Мир вам, браття». Ті ж, зі слів його і лагідної 
вдачі пізнавши, що він християнин, почали питати, хто він і звід-
ки, як називається і якої віри. Раб же Божий, бажаючи за Христа 
страждати й померти, хоробро відповідав: «Я — християнин, 
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називаюся Юліан, родом з Далматії. 
Проходжу ці краї, всюди переконуючи 
людей, щоб відреклися вшанування 
демонів й пізнали єдиного істинно-
го Бога і Сина Його Ісуса Христа, і 
Його щоб шанували. Христа пропо-
відуючи, я душу свою за Нього хочу 
покласти». Воїни ж здивувалися без-
страшній його відповіді, взяли його 
і, зв’язавши міцно, вели, б’ючи пали-
цями і зброєю, та казали: «Побачимо, 
чи правдивими будуть слова твої, 
що за Розп’ятого померти бажаєш». 
Він же, битий, молився до Бога, щоб 
подав йому силу до кінця перетер-
піти за Його святе Ім’я. I почув його 

Господь, прийшов до нього голос згори, що укріплював його і 
казав: «Не бійся, Юліане, Я буду з тобою, подаючи тобі силу й 
перемогу». Святий же юнак дяку віддав Богові і приведений був 
до ігемона. Тоді зразу, за велінням його, був замкнений у темниці 
страшній, що називалася студеною ямою. I тримали його там 
сім днів без їжі і пиття, бажаючи голодом і спрагою заморити. 
Але не покинув Бог раба Свого, послав до нього святого ангела, 
його ж баченням і бесідою в’язень Христовий насолоджувався, 
небесну їжу з рук його приймаючи.

Через 7 днів вийшов ігемон на місце видовищ (на тому міс-
ці пізніше збудовано церкву в ім’я Пречистої Богородиці), сів 
на суді перед багатьма зібраними людьми і, мученика на до-
пит поставивши, сказав до нього: «Чи не соромно тобі, такому 
шляхетному юнакові, приєднуватися до Назарянина, що був на 
хресті розп’ятий? Чи не краще відректися тої мерзенної віри й 
поклонитися богам, щоб благоугодним бути цареві?». Відповів 
мученик: «Слава моя і похвала — розп’ятий Христос, Бог 
мій, і нехай не буде мені чимось іншим хвалитися, лише 
хрестом Господа мого, а за святу віру, яку ти брехливо 
мерзотною називаєш, готовий я померти. Справді, мер-
зенні боги твої, вони-бо біси, і нехай осоромляться всі, що 
їм поклоняються».

Такими словами святого кат на гнів зрушився, звелів в уста 
його бити, тоді на катівні розтягнути й мучити. Святий же, при-
ймаючи рани, молився до Бога, кажучи: «На Тебе, Господи, по-
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кладаюся, силою Своєю визволи мене. Ти — Бог мій, помічник 
мій, прибіжище і визволитель мій, хай осоромляться ті, що 
поклоняються тесаним ідолам і ті, що задумують проти мене 
лихе. До Тебе, Господи, взиваю, не передай мене на розбій ворогам 
моїм». I знову прийшов до нього з неба голос, що укріплював його 
і казав: «Не бійся, подвизайся мужньо». Тоді мученик Христовий 
звернувся до людей: «Погляньте ви, окаянні, і не покладайтеся 
на богів, яких своїми руками робите собі, але пізнайте того Бога, 
що з нічого створив небо і землю!». Такими словами перекону-
вав людей св. Юліан і понад 30 мужів здобув Богові. Після того 
кинули його до темниці. Зранку ж знову на суд вивели, і такі 
від ігемона чув слова: «Жалію тебе, бо не жалієш сам себе і не 
хочеш поклонитися богам непереможним». Відповів мученик 
проти цього так: «Марно це говориш мені, не переміниш ума 
мого. Я поклоняюся Богові, Йому ж всі поклонятися повинні, бо 
Він небо і землю створив». Розгнівався ігемон Флавіан, звелів 
святого на катівні повісити, бити і залізом обдирати. Але силою 
Бога, дивного у святих Своїх, руки тих, що мучили, ослабли і 
розболілися, так що не могли торкнутися святого ані знаряддя 
катування тримати чи що інше робити. Дивувався цьому ігемон, 
і в цей час прибіг вісник, сповіщаючи, що храм бога їхнього Се-
рапіса упав і кумир його з іншими ідолами на порох розбився. 
Тоді ігемон і бісівські служителі, що були з ним, охоплені були 
ще більшим подивом і сорому сповнювалися. А таємні христи-
яни, що були серед людей, раділи духом і прославляли Христа 
Бога. Після того люд невірний вигукував: «Хай страчений буде 
волхв цей скоро!». I зразу погодився з голосом народним ігемон, 
гніву і лютості сповнений. I видав на мученика такий смертний 
присуд: «Юліанові, навченому від християн чарівної хитрості, 
що ображає богів і царському наказу противиться, наказуємо 
сокирою відтяти голову на місці упалого храму як помсту за без-
честя, якого він завдав богам». I ведений був святий на те місце. 
Прийшовши туди, схилив коліна й помолився до Бога, кажучи: 
«Боже нескінченної доброти, дякую Тобі, що мене, недостойного, 
такої чесної смерті сподобив, щоб за Ім’я Твоє святе мені помер-
ти. Прошу тому Тебе, щоб пролиттям моєї крові омив мене й 
очистив від кари за гріхи мої, за які була пролита Твоя свята 
кров, і щоб ввів мене у благословенне Твоє Царство. Прийми дух 
мій у мирі». Коли так святий помолився, прийшов з неба голос, 
сповіщаючи, що молитва почута. I страчений був сокирою святий 
мученик Юліан. Сталося це 161 року в місті Сора. Душа ж його 
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свята, із пут тілесних звільнившись, зійшла на небо до Христа, 
Бога нашого, з Отцем і Святим Духом царюючого. Йому ж слава 
нині, повсякчас і навіки-віків. Амінь.

ПРЕПОДОБНИЙ ОЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ1

Преподобний отець Олександр 
народився у IV столітті на одному 
з островів Егейського моря. Юним 
будучи, прибув у Константинополь 
задля вивчення граматики і книж-
ного знання, і в філософії доскона-
лим став. Змужнівши віком і літа-
ми, подався до війська і за якийсь 
час став воєначальником у полках. 
Любив же читати книги, і коли за-
лишалося йому від зовнішніх діл 
трохи часу, вправлявся в читанні 
Божественного Писання: був бо 
муж чесний, добродійний, постій-

ний і богобоязливий, цнотою і повстримністю прикрашений. 
Так прочитав Старий і Новий Завіт та заглибився розумом у 
слова євангельські, пречистими Христовими устами мовлені: 
«Якщо хочеш досконалим бути, іди, продай маєток свій і роздай 
убогим, і будеш мати скарб на небі, і йди вслід за Мною». Ті сло-
ва Христові обмірковуючи й безсумнівно в них вірячи, почав 
продавати майно, якого мав досить, за достойністю сану свого, 
і роздавав гроші бідним та нужденним, поклавши неодмінний 
намір відректися світу і всього, що у світі, та наслідувати Христа.

Чув же, що в Сирії є киновія святих мужів, що ведуть достойне 
життя, і забажав туди піти. Відклав тому сан свій і покинув дру-
зів своїх, і дім, і рабів, і всі житейські турботи, і пішов у Сирію. 
I прийшов до одної киновії, у якій був аввою преподобний Ілля. 
I впросив його, щоб прийняв його в чин чернечий до братів. I 
зарахований був до лику ченців та прожив у киновії тій чотири 

1 Його пам’ять вшановуємо 3 (16) липня.
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роки. Служіння, які йому наказували, виконував не лінуючись, 
і в постах подвизався, і віддавався денно-нічним молитвам та 
книжному читанню, а найбільше навчався розуміння слів Псал-
тиря, аби знати силу кожного вірша, і про те досвідчених роз-
питував, палаючи духом і насичуючись Божим словом, наче 
солодким медом. I молився старанно до Бога, щоб подав йому 
розуміння таїнств з Божественного Писання, і скоро отримав 
від Святого Духа цю благодать.

I перебував у пустелі сім літ. Після закінчення семилітнього 
перебування в пустелі довідався преподобний Олександр про 
одне недалеке поселення поган, в якому всі служили бісам, по-
клоняючись ідолам із жертвами. Тоді розпалився ревністю за 
Бога, пішов туди й підпалив ідольський храм. Коли мешканці те 
побачили, збіглися до палаючого капища і побачили біля нього 
Олександра. Він не втікав, але навмисне чекав приходу до нього 
поган. I не потаїв перед ними діла свого: коли-бо питали його 
про підпал храму, визнав, мовивши: «Я його запалив». Вони ж, 
те чувши, кинулися на нього, убити бажаючи. Але Бог беріг раба 
Свого, так що натовп розділився. Деякі з них убивства не схва-
лювали ані не допускали, радячи його передати міському судові. 
І привели його до градоначальника Равула. Олександр почав 
розповідати йому про Господні діяння від створення світу аж 
до хреста і добровільної смерті Христової, воскресіння і на небо 
зі славою вознесіння. I бесідували так день і ніч обидва, ані їжі, 
ані пиття не скуштувавши, ані до сну не схилившись. Говорили й 
про святого пророка Іллю, який замкнув небо словом і звів молит-
вою вогонь на жертви, чого жерці Ваала й інших богів зробити 
не могли. Равул, те чувши, сказав: «Якщо це правда і тому ти 
називаєшся рабом свого Бога, зроби те саме. Ось бачиш перед 
нами багато гілок і трісок. Помолися до свого Бога, як же й Ілля, 
і хай зійде з неба вогонь і спалить те. Тоді і я скажу, що нема 
іншого Бога, окрім Бога християнського». Сказав йому святий: 
«Помолися ти спершу до богів своїх, щоб зробили це». Відповів 
Равул: «Не маю я такої сили ані відваги до богів моїх, але ти до 
свого Бога помолися». Тоді св. Олександр, згадавши євангельські 
слова, що все можливе для того, хто вірить, встав на молитву, 
безсумнівною вірою на Бога покладаючись. I коли, піднявши 
руки свої, почав молитися, зразу впав вогонь з неба на гілки й 
тріски і спалив їх в них на очах. Те бачачи, Равул сповнився ве-
ликого жаху й боявся, аби не впав і на нього вогонь і не спалив 
його, як же й півсотника, що прийшов до Іллі. I вигукнув голосно, 
кажучи: «Воістину великий Бог християнський!».
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Після такого чуда градоначальник Равул ще тиждень бесідував 
зі св. Олександром, зі слів його богонатхненних ясного пізнання 
таїнств святої віри навчаючись і на праведний путь спасення на-
ставляючись. Тоді після молитов хрещенням святим був просвіт-
лений. Чоловіки та жінки, що прийшли з ним, також просили хре-
щення. Святий Олександр хотів переконатися, чи справді у Хри-
ста вірять, і сказав до них: «Годиться спершу на ділі явити віру. 
Ходімо нині у град, і якщо хто має в домі своєму ідолів, хай винесе 
їх посеред граду і своїми руками розіб’є на частини, а після того 
хрещення нехай прийме». I зразу всі зі словами тими погодилися 
і пішли, винесли з домів своїх ідолів велику кількість і побили їх 
серед града. I так цілий град той просвітився святим хрещенням.

А Равул покинув спершу сан начальства свого, тоді почав 
продавати маєтки свої й роздавати убогим, за згодою жінки та 
доньок, яким відділив достатню частину для прогодування. Жін-
ка з доньками збудували монастир, служили в ньому Богові всім 
серцем і добре Йому угодили. Равул же все своє майно роздав, 
рабів звільнив і відійшов у пустелю, а по кількох роках узятий 
був із пустелі на єпископство Едеського града.

Олександр же продовжував служити Богові, в монашому 
житті подвизаючись. Одного дня, мандруючи два дні пусте-
лею, натрапив на розбійницьке житло. I взяли його розбійники 
та до старійшини свого привели. Преподобний же своїми бо-
гонатхненними словами не лише звірячий його норов і дикість 
вгамував, але й жорстокість кам’яного серця його зм’якшив і 
зробив так, що той повірив у Христа. І через кілька днів охрестив 
його. Після хрещення спитав його преподобний: «Що перед хре-
щенням ти просив у Бога?». Відповів той: «Просив, щоб після 
омиття гріхів моїх святою купіллю забрав Бог скоро душу мою 
від мене». I сказав святий: «Буде тобі, що просив». I на восьмий 
день після хрещення той новоохрещений, гріхи свої Господньою 
кров’ю омивши, не лише купіллю святою, а й багатьма сльозами 
справжнього покаяння гідно приготувався до свого перестав-
лення до Господа. Те бачивши, й інші розбійники приступили до 
святої віри і, охрестившись, суворе покаяння на себе прийняли. 
I невдовзі житло те розбійницьке стало монастирем. Розбійники 
відреклися світу і стали ревними ченцями.

Опісля Олександр дійшов до ріки Євфрат і, перейшовши її, 
знайшов дерево з великим дуплом всередині, і оселився там. 
Перебував преподобний на тому місці 20 літ. У ті роки утвори-
лася там, при Євфраті, киновія велика, зібралося багато братів, 
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числом до 400, із різних народів: із грецького, з римського, із 
сирійського і єгипетського. I хотів преподобний у киновії своїй 
встановити такий чин, щоб у церкві була вдень і вночі безперерв-
на молитва. Говорив бо: «Якщо неможливо одній людині цього 
в келії зробити через неміч тілесну, то можливо багатьом 
у церкві, міняючись годинами». I так вдень і вночі безпере-
станно в церкві славословили Бога, через що киновія їхня стала 
всюди відомою і назвали її обителлю акимітів (невсипущих).

Тоді в тих краях було ще багато ідолопоклонництва, тому 
вирішив Олександр послати декого з братів на проповідуван-
ня Христа. I вибрав на ту службу досвідчених і ревних у вірі 
70 братів, за числом тих учнів Христових, про яких написав 
євангелист Лука.

Пробув же преподобний в Антіохії деякий час і пішов звід-
ти до Константинополя, Бог покликав його туди для спасення 
багатьох. Пішли з ним із киновії тої 24 брати. I прийшовши до 
Константинополя, оселилися при церкві св. Мини. I почали до 
нього збиратися брати, і за кілька років зібралося до 300 братів з 
різних народів: грецького, і римського, і сирійського. Так виник 
новий монастир і утвердився чин невсипущих. Це були перші 
молитовні сторожі, засновані на Божому слові: «Треба завжди 
молитись й не падати духом» (Лк. 18, 1). Олександр також за-
провадив практику семи молитовних зупинок впродовж дня 
відповідно до Псалма 119, 164: «7 раз на день я Тебе хвалю за 
Твої присуди справедливі».

Усе ж потрібне для прожиття Божим провидінням братам 
посилалося. Знатні люди, чуючи про убоге їхнє життя, що в од-
ному лише деннонічному славословленні Бога перебувають, на 
земне не зважають ані про завтрашнє не турбуються, послали 
навмисно мужів в обитель ту побути у ній декілька днів і поба-
чити, звідки мають щоденну їжу. Зрозумів же те преподобний 
Олександр та сказав при мужах тих до одного учня: «Іди приведи 
мужа, що біля дверей монастирських стоїть». Пішов брат, по-
бачив чоловіка, що мав великий кошик, повний чистих і теплих 
хлібів, і ввів його з хлібами до отця. Преподобний же при всіх 
його спитав, хто він і звідки приніс хліби. Питався не тому, що 
сам не знав, бо йому від Бога нічого не втаїлося, але щоб осоро-
милися маловірні, що прийшли досліджувати життя і харчування 
їхнє. Чоловік же той почав говорити так: «Я — продавець хліба. 
Коли виймав нині хліби з печі, явився якийсь муж світлий, зро-
стом високий і дивний на вигляд, та ласкаво сказав мені: “Неси 
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всі ці хліби рабам Всевишнього”. Я ж, нажаханий, мовив: “Не 
знаю місця, куди нести”. Він же мовив: “Іди за мною”. I я пішов за 
ним. Він же довів мене до воріт обителі цієї і невидимим став». 
I стало всім відомо, яка велика в преподобного Олександра віра 
в Бога і яке велике Боже провидіння.

В той час Церкву Христову бентежила Несторієва єресь, за-
чинателем якої 428 року став патріарх Константинопольський 
Несторій. За якийсь час озброївся ворог проти св. Олександра і 
збунтував єретиків, які не лише його самого, а й братів багатьох 
путами зв’язали і в темницю кинули, завдавши багато ран. Проте 
все те було преподобному на вінець преславний, ворогу ж на осо-
ромлення. Коли ж минула єретична буря, прожив преподобний 
решту днів своїх у мирі і, до кінця Богові угодивши та душі бага-
тьох до спасення привівши, переставився до Господа 430 року.

Святі мученики
Теодор Варяг та син його Іван

(див. ст. 87)



187

СВЯТИЙ МУЧЕНИК КАЛИНИК

Святий мученик Калиник наро-
дився у ІІІ столітті в Кілікійському 
краї і вихований був у христи-
янському благочесті. Дійшовши 
віку дорослого мужа, бачив, що 
багато людей відкидають Владику 
Христа, тримаються поганського 
і, бісівською звабою потьмаре-
ні, вірять у бездушне каміння та 
приносять ідолам нечисті жертви. 
Плакав через загибель їхню і почав 
відкрито учити пізнання істини, 
навертаючи поган від їхнього блу-
ду до Христа Бога. I пройшов бага-
то градів і сіл, проповідуючи Боже 
слово як апостол. Прийшов же і в 
Анкіру, град галатійський, шукаючи спасення душ людських. I, 
досить там побувши, трудився в Христовому благовістуванні, 
здобувши багато душ Богові.

Тоді взяли його невірні і перед князем їхнім Сакердоном на 
суд поставили. Був то муж прескверний, служитель бісів палкий, 
ворог же Христа і лютий кат християн. I закричали до судді того 
всі нечестивці: «Ось Калиник, який з іншого краю у град наш 
прийшов! Він повчає людей не приносити богам жертви ані не 
поклонятися їм і багатьох відводить услід за звабою своєю!». 
Князь же, гнівно на нього поглянувши, грізним голосом почав 
питати його: «Як смієш, о безумний чужинцю, розбещувати лю-
дей, навчаючи покинути богів, що створили світ, яких шанує 
цар, і всі князі, і вся разом вселенна? Хіба не розумієш їхньої 
сили?». Святий же лагідно відповів йому: «Я — раб Христа. Як 
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бачу людей, що йдуть у загибель, вболіваю за них серцем 
і, скільки можу, намагаюся добрим ученням навернути їх 
з пітьми до світла і з погибелі до спасення. Написано бо в 
наших книгах: “Якщо хто наверне грішника з блудної його 
дороги, спасе душу від смерті і покриє багато гріхів”. Хо-
тів би й тебе з потьмарення бісівського, що тебе тримає, 
привести до просвітлення і на путь істинну наставити». 
Князь же, гніву сповнений, крикнув: «Хіба хочеш, щоб я відрік-
ся богів і надав перевагу гіркій смерті над солодким життям, 
послухавши слів твоїх безумних? Не буде цього! Але тебе, хоч і 
не хочеш, переконаю поклонитися нашим богам: люті бо муки 
накладу на тебе і подивлюся, чи прийде твій Бог визволити 
тебе з моїх рук. I не пощаджу тіла твого, поки не пізнаєш сили 
і влади богів і не принесеш їм жертви». Святий же почав сміливо 
відповідати йому, кажучи: «Не залякаєш погрозами істинного 
раба Христового: мені бо всіляке страждання за Бога мого на-
стільки бажане, як голодному їжа. Не гайся тому, погрожуючи 
мені словами, але почни катувати мене, перед тобою готове на 
муки тіло моє, яке має в душі своїй Бога. Муки ті мені спасен-
ня — тобі ж погибель готують». Князь більше сповнився гніву і 
сказав: «Як смієш такими словами докоряти мені?! Підказують 
мені боги, що не маю тебе помилувати, але роз’єднаю тіло твоє 
від костей, і всілякої муки завдам тобі, поки лютою смертю не 
страчу тебе». Святий відповів: «О нечистий чоловіче, понад усіх 
нечестивих людей! Доки гаятимеш час, гнівом лютуючи, діла 
не сповнюючи? Завдай муки і побачиш мужність та великодуш-
ність Христового подвижника, який чекає, щоб прийняти вінець 
перемоги від Спаса свого». Тоді звелів кат розтягненого мученика 
нещадно бити воловими жилами. I битий був святий довго, а 
проголошувач кричав: «Пізнай богів, Калинику, і приклич їх, і вони 
тебе від мук визволять!». Мученик святий, битий, насміхався з 
ката і мук, і звертався до нього, кажучи: «Великі муки ти обіцяв, 
але вельми малі накладаєш. Більші дай рани, лютіших завдай 
мук, я бо і вогню не боюся, і меча не страшуся, і зі смерті сміюся, 
сподіваючись прийняти життя вічне від Господа мого». Звелів 
тому князь повісити страстотерпця на катувальному дереві й 
залізними гребенями обдирати тіло його. І обдирали тіло його до 
костей. Він же все це терпів, наче в чужому тілі, підсміхаючись 
із катування нечестивих, і казав князеві: «Старанніше звели 
мене дерти: скільки бо обдираєш тіло моє, стільки насичуєш 
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душу мою. Маю Христа, що мені помагає. Його благодаттю 
укріплений, не відчуваю болю в муках».

Після того звелів кат знятого з катівні Христового страждаль-
ця взути у взуття залізне, у якому були гострі цвяхи, і вести його 
у місто Гангру, що лежало від Анкіри за 140 кілометрів, і там 
вогнем його спалити, тому що в тому місті св. Калиник багатьох 
навернув до Христа. Надіявся кат, що ті, які повірили у Христа, 
побачать його кончину й налякаються. I передав лютий князь 
немилостивим воїнам Христового раба, звелівши їм мчати на 
швидких конях, а мученика перед кіньми гнати, б’ючи його ззаду 
і до скорої ходи змушуючи.

Взутий був святий у залізне взуття з цвяхами, але ходив, наче 
не відчував болю, і співав псалом Давидовий: «Терплячи, терпів 
я задля Господа, і вислухав Він мене, і почув молитву мою, і ви-
вів мене з ями пристрастей та з глибокого болота, і поставив 
на камені ноги мої, і виправив стопи мої». Біг же дорогою, як 
наказали, швидко й без примусу. Коли пройшли дві третини 
шляху і прибули на одне місце, що називається Матрика, були 
воїни вельми спраглі від спеки сонця, бо був місяць липень. Та 
не знайшлося води по дорозі і почали знемагати від спраги вони 
й коні їхні і вже ледве дихали, думаючи, що помруть. I казали зі 
сльозами святому: «Рабе істинного Бога, помилуй нас, бо втра-
тили ми надію на життя наше від спраги, і проси Бога твого, 
щоб дав нам воду і щоб ми не померли. Чули ми, що Бог твій все 
може. Не згадуй зла, яке ми тобі сподіяли, не нашою бо волею, 
але велінням княжим мучили ми тебе». Калиник, бачивши, що 
гинуть вони цілком від спраги, змилосердився над ними і, хотів-
ши добро зробити ворогам своїм, став біля каменя, що трапився 
на дорозі, звів очі свої до неба і помолився, кажучи: «Владико 
неба, землі, моря і всього творіння, Ти напоїв колись давно раба 
Твого Мойсея і людей, що з ним терпіли спрагу, з каменя в пу-
стелі. Покажи й нині чуда Свої, і нехай з цього каменя за Твоїм 
велінням потече вода і напоїть спраглих цих, щоб і тим, що не 
знають Тебе, явилися преславні діла Твої і прославилося Ім’я Твоє 
святе». Коли він так помолився, зразу витекло з каменя джерело 
живої води, і всі пили, й охолодилися, і голосно взивали: «Великий 
Бог християнський!». Джерело ж те з того часу не переставало 
виточувати воду на пам’ять про чудо Боже, що мучениковими 
молитвами сталося. Охолодилися досить воїни і коні їхні з того 
джерела, що чудесно витекло, перейшли неважко ще той шмат 
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дороги, який їм залишився, і досягли Гангри. Не хотіли ж пе-
редавати смерті благодійника свого Калиника, який визволив 
їх від смерті в дорозі, проте боялися смерті від княжого гніву й 
виконали, хоч не бажаючи, наказ князя: піч вогненну розпалили 
й мученика поблизу палаючої полум’ям печі поставили. Він же, 
радіючи й веселячись, загородився знаменням хреста святого 
й помолився, кажучи: «Дякую Тобі, Отче Небесний, що зробив 
мене достойним години цієї, коли за Ім’я Твоє святе помираю. 
Прийми бо в мирі дух мій, ворогів же Твоїх осором, Всесильний 
Боже!». Те мовивши, увійшов у вогонь серед печі і, лігши, пере-
дав святу свою душу в руки Божі. Коли загасла піч, виявилося 
чесне тіло його вогнем непошкоджене. Взяли його вірні і похо-
вали з належною честю, славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа, 
єдиного у Тройці Бога, Йому ж і від нас хай буде честь і слава 
нині, повсякчас і навіки-віків. Амінь.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ СЕРАФИМА, ДІВА

Коли за правління імператора Адрі-
ана (117–138) настало переслідування 
християн, багато віруючих терпіли за 
Христа різні муки. У той час в селі 
Вендина в Умбрії, в домі знатної вдо-
ви Савини, служила свята діва Сера-
фима, що походила з Антіохії. Коли в 
Антіохії відбулися жорстокі пересліду-
вання християн, її батьки виїхали до 
Риму, де невдовзі померли. Після їх-
ньої смерті Серафима продала все своє 
майно, гроші роздала бідним і пішла 
на службу до вдови Савини. Господи-
ня відразу впізнала, наскільки сумлін-
ною й доброчесною була її служниця, і 
всім серцем прихилилась до неї. Се-
рафима ж своїми повчаннями навер-
нула Савину до Христа й укріпила у 
святій вірі. Дізнався про те ігемон Ви-
рил і послав у дім її слуг, щоб схопили 
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дівчину Серафиму і перед судом його поставили. Але блаженна 
Савина боронила і всіляко не давала їм взяти дівчину. Свята ж 
Серафима сказала до неї: «Пані-мати, пусти мене йти з ними, 
лише молися Богові за мене. Я ж уповаю на Господа Ісуса Христа 
і вірю, що, хоч недостойна і грішна я, стане переді мною Ісус 
Христос й укріпить мене бути рабою Його».

Коли Серафиму привели до ігемона, він сказав: «Принеси жер-
тву безсмертним богам, яким же приносять і наші царі». Сера-
фима відповіла: «Я служу всемогутньому Богові, який ство-
рив небо, землю і все, що на них, і боюся Його. А ті, яким 
ти мені кланятися наказуєш, не є богами, а демонами, їх 
же шанувати мені не годиться, бо я — християнка». Ігемон 
же сказав: «Підійди і ту жертву, що богам нашим приготована, 
принеси Христові твоєму». Серафима відповіла: «Я Йому щодня 
приношу жертву, кланяючись Йому і молячись до Нього вдень і 
вночі». Ігемон спитав її, кажучи: «Де церква Христа твого і яку 
Йому приносиш жертву?». Серафима відповіла: «Приємною 
жертвою для Нього є себе саму без гріха у чистоті дівства 
берегти й інших до того приводити Його всесильною допо-
могою. Нема нічого кращого від того, щоб знати істинного 
Бога і, благоговійно живучи, Йому одному служити». Ігемон 
запитав: «Чи ти сама є церквою Бога твого?». Серафима відпо-
віла: «Тому що з допомогою Його себе без гріха бережу, тому і 
справді церквою Його є. Говорить-бо наше Писання: “Ви — храм 
Бога живого і Дух Божий живе у вас” (1 Кор 3, 16)». Ігемон за-
питав: «Коли будеш збезчещена, хіба залишишся церквою Бога 
твого?». Серафима відповіла: «Якщо хтось збезчестить церкву 
Божу, його Бог збезчестить». Але ігемон цього не зрозумів і звелів 
св. Серафиму віддати на цілу ніч двом безсоромним єгипетським 
юнакам. Взяли її ті нечестиві юнаки й повели в дуже похмуру 
хатину. Вона ж, там стоячи, з розчуленням так молилася Госпо-
деві: «Тебе прикликаю, Господи Ісусе Христе, істинний Охоронцю 
дівства мого! Ти святого апостола Твого Петра, коли його три-
мали в темниці, через замкнені двері відвідав і укріпив. Зглянься 
і на мене та помилуй мене!».

Коли ж о першій годині ночі юнаки ті до неї хотіли підійти, 
раптом великий шум зчинився і страшно затряслася земля — на-
стільки, що всі, які навколо жили, настрашилися. Зразу попадали 
ті юнаки, як бездушні, на землю, всім тілом розслаблені. Бачив-
ши, як Божа поміч їй швидко прибула, чиста діва піднесла руки, 
дякуючи Господеві, і цілу ту ніч в молитві перебувала. Вран-
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ці-рано прийшли посланці від ігемона. Увійшовши, побачили, 
що свята діва молиться, юнаки ж на землю кинені, наче мертві. 
І не мали сили встати ані говорити, лише очі мали витріщені. 
На таке чудо зібралося багато людей, а ігемон, те чуючи, звелів 
знову приготувати суд і поставити перед собою рабу Божу Се-
рафиму: «Скажи мені, яким волхвуванням юнаків цих розслаби-
ла?». Свята Серафима відповіла: «Нам, християнам, не годиться 
хитрості чарівної навчатися». Ігемон сказав: «Тому вчини, щоб 
юнаки отямилися й прийняли попереднє здоров’я, і нехай гово-
рять». Серафима відповіла: «Ти вважаєш мене чарівницею, але 
я хитрості волхвівської не знаю взагалі. Лише знаю молитися 
до Бога, щоб милостивий був». Ігемон відповів: «Іди на місце, де 
є юнаки, і помолися за них Богові своєму». Серафима відповіла: 
«Негоже мені туди до них іти, бо інші будуть позбавлені бачення 
чуда такого і через невірство думатимуть погано, як же й ти 
думаєш, вважаючи мене чарівницею. Але краще звели, щоб цих 
омертвілих юнаків сюди принесли».

Звелів ігемон на суд принести юнаків, які виглядали так, 
наче не мають язика і не володіють ні ногами, ні руками — так 
були цілком усім тілом розслаблені й немічні. Усі дивувалися, 
а ігемон сказав: «Серафимо, помолися нині до Бога твого, щоб 
вони стали здоровими». Тоді св. Серафима піднесла до неба руки 
і з розчуленням так помолилася: «Господи, Боже всесильний, що 
створив небо і землю, море і все, що в них. Ти через святих апо-
столів мертвих воскрешав, прокажених очищав, німим говори-
ти і глухим чути подавав. Почуй мене, рабу Твою, що на Тебе 
уповаю. Поспіши, Господи, щоб пізнали, що Ти єдиний Бог, що 
робиш чуда і нема іншого, крім Тебе». Так помолившись, підійшла 
до юнаків і, торкнувшись їх, сказала: «В Ім’я Господа нашого 
Ісуса Христа, встаньте на ноги ваші!». Вони ж зразу встали й 
почали говорити. Це бачивши, люди з жахом дивувалися. Ігемон 
же мовив: «Чи бачите її, що не може інакше волхвівської своєї 
хитрості здійснити, поки до юнаків руками не торкнеться?». 
Тоді звернувся до юнаків: «Як ця жінка забрала вам і розум, і 
тілесну силу?». Вони ж відповіли: «Пане ігемоне, коли ми, за 
велінням твоїм, до неї увійшли, явився якийсь юнак, гарний на 
вигляд, і, наче сонце, увесь виблискував. Він став між дівою цією 
і нами посередині, нас же від сильного його сяйва охопив страх, 
тремтіння, пітьма і розслаблення тіла. I так з тої години аж 
дотепер у подиві перебували. Ти-бо розсуди, чи вона чарівниця, 
чи Бог її справді великий». Ігемон же до Серафими сказав: «Скажи 
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мені, Серафимо, якою хитрістю ти це зробила, і зразу відпущу 
тебе». Серафима відповіла: «Я учення погані зненавиділа, а й всі 
християни, які Ім’я Господа свого прикликають, всілякі чари і 
зваби відганяють, і ніяк вони їм не шкодять». Ігемон же до неї 
мовив: «Бачу, що багато можеш волхвуванням своїм, проте кажу 
тобі: якщо не принесеш жертви богам моїм, голову твою зніму 
з тебе!». Серафима відповіла: «Роби, як хочеш, я демонам твоїм 
жертви не принесу ані не вчиню волі батька твого сатани, бо 
я — християнка». Звелів тому ігемон обпалювати її тіло двома 
свічками. Але зразу погасли свічки, і ті, що обпалювали її, самі 
на землю знову попадали. Ігемон же сказав до неї: «Принеси 
жертву богам, щоб не померти в муках!». Серафима відповіла: 
«Я тому й не приношу жертви вашим демонам, щоб не 
померти вічною смертю». Ігемон же мовив до неї: «Послухай, 
біснувата й безумна, наказу царського і, поклонившись богам 
безсмертним, звільни себе від мук і загибелі». Серафима від-
повіла: «Ви самі біснуваті й безумні, бо відрікаєтеся Бога 
живого й істинного і демонам поклоняєтеся, з ними ра-
зом й загинете. Я ж Богові безсмертному саму себе в жертву 
приношу, щоб Він лише мене прийняв, хоч і грішну, але справді 
християнку». Тоді ігемон звелів її палицею бити. І стався раптом 
великий землетрус, і уламок один із палиці, якою святу били, 
відірвавшись, вскочив у праве око ігемонові і він осліп. За це 
розгнівався гнівом великим і такий на неї дав вирок: «Серафиму, 
що не лише накази царські зневажає, але й перебуває у вели-
ких злодіяннях, мечем стратити наказую». I так страчена була 
свята діва Серафима. Благородна Савина, взявши святе її тіло, 
за звичаєм, як годиться ховати таку діву й мученицю Христову, 
чесно поховала і, як скарб превеликий і найдорожчу перлину, 
поклала у своєму власному гробі, славлячи Христа, істинного 
Бога. Сталося це 125 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПОЛІХРОНІЙ
ТА СПІВМУЧЕНИКИ

Римський імператор 
Децій (249–251), бага-
тьох християн замучив-
ши, пішов зі всією силою 
воїнською на Персію і, 
перемігши перських вої-
нів і край їхній полонив-
ши, прийняв у володін-
ня Вавилонію, Вактрія-
ну, Ірканію та Асирію. I 
багатьох християн, які 
були в тих краях, різни-

ми муками стратив. Був же тоді у Вавилоні єпископ Поліхроній. 
Коли ж і його схопили, він сміливо сказав цареві: «Ми Господу на-
шому Ісусу Христу самих себе в жертву приносимо, бісам же і су-
єтним ідолам, ділові рук людських, ніколи не поклонимося». Тоді 
звелів Децій єпископа з пресвітерами і дияконами його вкинути 
до темниці. I почав будувати в граді Вавилонському храм нечи-
стому своєму богові Сатурну. Й ідола йому позолоченого зробив, і 
написав у Рим до єпарха Валеріана, який за час його відсутності 
управляв імперією, сповіщаючи про щасливу свою перемогу над 
персами, яка, казав, дана йому від богів його. I велів йому влаш-
тувати в Римі святкування велике на честь богів, християн же 
мучити й убивати. I виконував Валеріан у Римі Децієвий наказ.

Коли закінчили у Вавилоні будувати поганий храм Сатурна, 
нечестивий Децій поставив перед судом своїм єпископа По-
ліхронія з пресвітерами його і з дияконами, та мовив: «Чи ти 
святотатець, який ані богів не шанує, ані царських наказів не 
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слухає?». Святий же єпископ ні одного слова йому не відповів, 
але стояв мовчки. I сказав цар до пресвітерів і дияконів: «На-
чальник ваш онімів». Відповів пресвітер Парменій: «Не онімів 
отець наш, але не хоче чистих і святих уст своїх осквернити, 
чинить за велінням Господа нашого Ісуса Христа, який казав: 
“Не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх 
ногами своїми і, повернувшись, не роздерли вас”. Чи правильно 
чисті уста мастити гноєм?». Розгнівався Децій і мовив: «Чи ми 
тобі є гноєм?». I зразу звелів тому пресвітерові відрізати язик. 
Коли ж відрізали св. Парменію язик, той, хоч і без язика, виразно 
промовив до св. Поліхронія, кажучи: «Молися за мене, святий 
отче, бачу на тобі царюючого Святого Духа, що на устах тво-
їх ставить печать, у мої ж стільники медові вкладає». Такий 
дивний Бог у святих Своїх: тому, що мав язик, звелів мовчати, а 
кому язик відрізали, тому дає говорити, щоб показати всемогут-
ність сили Своєї. I сказав Децій єпископу: «Поліхронію, принеси 
жертву богам, щоб бути мені другом, і новозбудований храм 
Сатурна тобі доручу». Єпископ же нічого йому не відповів. Де-
цій сповнився гніву та звелів камінням бити в уста його. I коли 
били святого, він підніс руки свої до неба й, звівши очі, випустив 
дух. I залишив Децій тіло мученикове, кинене перед Сатурновим 
храмом. Наступної ночі прийшли два мужі чесні, Авдон і Сеніс, 
таємні християни, що походили з княжого роду. Вони взяли по-
тай тіло єпископа Поліхронія і поховали при Вавилонській стіні. 
А Децій пішов до града, що звався Кордула, у краю Перському, 
і звелів тих в’язнів, пресвітерів і дияконів, зв’язаних залізними 
веригами, вести за собою.

Коли ведені були святі, спало залізо з шиї і рук їхніх. I прийшов 
Децій у град Кордулу, поставив перед судом своїм приведених 
в’язнів і сказав їм: «I ви, о безумні, загинути хочете? Ось пере-
коную вас принести жертви безсмертним богам». Пресвітер 
Парменій, який мав відрізаний язик, голосно відповів: «О ока-
янний, що переконуєш нас рукотворним ідолам поклонитися! 
Поклонися ти Господу нашому Ісусу Христу. Якщо Йому не 
поклонишся, загинеш разом з богами своїми». I звелів Децій всіх 
повісити на катівні. Коли святі були розтягнені, дякували Богові 
і казали Парменію: «Молися за нас, отче». Він же мовив: «Бог, 
Отець Господа нашого Ісуса Христа, нехай дасть нам утіху 
Святого Духа, що царює навіки-віків». Вони ж відповіли: «Амінь». 
А Децій, розгніваний, мовив: «Це чари, щоб людина говорила без 



196

язика. Чи не явний це доказ чарів?». Відповів Парменій: «Господь 
наш, Ісус Христос, що дав колись німому говорити, і мені, грішно-
му, після відрізання язика дав говорити. Ти ж, язик маючи і гово-
рячи, німий є, бо не славиш істинного Бога». I звелів Децій вогнем 
обпалювати їх, і розжарені залізні дошки прикладати до боків, і 
кігтями залізними обдирати тіла їхні. Коли були так мучені святі, 
пролунав голос з неба, що казав: «Прийдіть до Мене, смиренні 
серцем!». А Децій, голос той почувши, до чарів його зарахував 
і звелів, знявши мучеників з катівні, відтяти їм голови, тіла ж 
їхні кинути за град при людному шляху і поставити сторожу, 
аби хтось не взяв і не поховав їх. I так закінчили страждання 
своє за Христа святі мученики, три пресвітери Парменій, Єлима 
і Хризотел та два диякони Лука і Муко. Тіла ж їхні кинені, два 
вищезгадані князі, що прийшли туди з царем, викрали вночі й 
поховали на своєму полі поблизу Кордули.

У той час Децій послав по всій Персії шукати християн на 
муки. Деякі з його слуг, підійшовши до нього, сказали: «Ті з поло-
нених, яких ти помилував, життя і свободу їм дарував, є христи-
янами. Вони-бо тіла християнські збирають і ховають їх на полі 
своєму, і не поклоняються богам ані веління твого не слухають». 
Спитав Децій з гнівом: «Хто ці нечестивці?». Слуги ж відповіли: 
«Це Авдон і Сеніс». I зразу цар звелів прикликати їх до себе. Коли ж 
вони прийшли, запитав: «Чи ви настільки безумні, не бачите, що 
через те переможені й підкорені під владу нашу римську, що богів 
не шануєте?». Вони ж відповіли: «Через те зробив нас Христос пе-
реможцями над дияволом, що ми богів ваших зневажаємо». Децій 
із гнівом мовив: «Хіба не знаєте, що життя ваше в моїх руках?». 
Відповіли святі: «Життя наше в руках Бога нашого, і поклоняє-
мося Тому, Хто схилив небо і зійшов на землю спасення нашого 
ради». I звелів Децій залізними веригами обкласти їх і замкнути 
в тісній темниці. Святі глянули на вериги і мовили: «Ось слава 
наша, на яку ми завжди сподівалися від Господа нашого».

Того ж дня на інших двох чесних мужів, Олімпія і Максима, 
донесено було цареві, що вони християни. I зразу цар, взявши їх, 
звелів, не допитуючи, палицями бити. Казав: «Не є достойні, щоб 
я слухав їхніх слів, адже богів моїх не шанують. Достойні смерті, 
бо мають собі за Бога померлого чоловіка». Мовив св. Максим: 
«Добре ти сказав — померлого, але чому не кажеш, що Він во-
скрес?». Сказав Децій: «Розкажіть нам про скарби ваші». Відповів 
Олімпій: «Скарб наш, і золото, і срібло, і все багатство — 
Господь наш Ісус Христос. Задля Нього здоров’я нашого 
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не шкодуємо, знехтувавши всіма земними багатствами». 
Биті ж були святі жорстоко і взивали: «Слава Тобі, Господи Ісусе 
Христе, що благозволив нас бути з рабами Твоїми!». Децій же 
більше лютував та звелів бити їх олов’яними прутами. Тоді вру-
чив їх Анисію, намісникові своєму. I взяв їх Анисій, і мучив, і 
вкінці сокирами голови їм стяв, тіла ж їхні кинув на поїдання 
псам. I лежали 5 днів непоховані, але ніщо їх не торкнулося. 
Через п’ять днів християни, взявши їх вночі, поховали чесно.

Після того Децій, нечестивий цар, пішов до Риму. I ведені були 
святі мученики Авдон і Сеніс з Персії веригами зв’язані — їх же 
Децій на славу свою і на огляд римлянам при собі вів. Тим часом 
сенатор Валеріан схопив у Римі святішого папу Фабіана і клир 
його, та й інших християн немало, і замкнув їх у народній тем-
ниці. У ній же сидів Фабіан багато днів, і приходили до нього та-
ємні християни й приносили своїх дітей, щоб охрестив їх. Також 
приводили для хрещення родичів та знайомих, що наверталися 
від нечестя ідольського до Христа, і хрестив їх папа у темниці.

А Децій зі славою і торжеством великим у Рим увійшов і на-
ступного дня разом з сенатором Валеріаном скликав цілий рим-
ський синкліт. Поставив перед ними приведених з Персії князів, 
Авдона і Сеніса, зв’язаних веригами і знеможених різними мука-
ми в дорозі. Були ж прикрашені по-княжому: золотом, сріблом 
і коштовними прикрасами з дорогоцінного каміння — на ще 
більшу наругу. Показуючи на них пальцем, Децій говорив до 
синкліту: «Дивіться на супостатів, яких же в наші руки дали 
боги та богині. Ось вороги Римського Царства!». Поглянувши на 
них, вельможі римського синкліту подивувалися чесності їхнього 
вигляду і розчулилися, жалістю до них охоплені. Таку-бо благо-
дать дав Господь рабам Своїм, що розчулювалися ті, які дивилися 
на них, замість того, щоб лютувати. I звелів Децій прикликати 
найголовнішого капітолійського жерця, на ім’я Клавдій. Той же, 
прийшовши, приніс із собою ідола і трипод. I сказав Децій до 
святих: «Принесіть жертву богам і будете вільними римськими 
князями, і всіма маєтками вашими будете володіти, і більшим 
багатством збагатитеся, і великі почесті від нас приймете». 
Святі ж відповідали: «Раз принесли себе в жертву Богові нашо-
му, Господу Ісусу Христу, богам же своїм сам жертву принось». 
I звелів цар на завтра приготувати видовище, щоб на ньому 
віддати на поїдання звірам Авдона і Сеніса, перських князів.

Коли ж настав ранок і видовище було приготоване, не при-
йшов цар Децій, але сенатора Валеріана замість себе послав. 
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Валеріан спершу переконував мучеників до ідолопоклоніння, 
кажучи: «Пожалійте благородство ваше і покладіть богам на ві-
втар кадило. Якщо-бо цього не зробите, загинете, розшматовані 
зубами звірів». Відповіли святі: «Вже казали ми, що Господеві 
нашому, Ісусові Христові, жертву хвали і кадило молит-
ви приносимо. I Йому одному поклоняємося, ідолів же ру-
котворних ніколи не шануватимемо». Стояв при видовищі 
ідол сонця, і звелів Валеріан воїнам, щоб вели мучеників до ідола 
того і щоб переконали їх поклонитися йому. Святі ж, до ідола 
підійшовши, плюнули на нього. Тоді Валеріан сповнився гніву і 
звелів святих мучеників бити олов’яними палицями. Зірвав з них 
княжу одежу і наказав завести на місце, навколо загороджене, де 
мали їх звірі з’їсти перед очима людей, що спостерігали з високих 
сходів. Стали святі без свого одягу, але у Христа одягнені, і зна-
менням хресним себе загородили. I випущені були на них спершу 
2 леви, тоді 4 ведмеді, але не пошкодили їх звірі і були при ногах 
їхніх як сторожа. I казав Валеріан: «Ось очевидне волхвування 
християнське». I звелів відвести звірів, а зброєносцям увійти до 
мучеників й убити їх. I стяті були мечами святі та відійшли до 
свого Господа і Царя у вічну славу.
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БЛАЖЕННИЙ ДЖОВАННІ КОЛОМБІНІ

Джованні походив з аристократич-
ної родини в Сієні, Італія. Був бага-
тим купцем і займав визначне місце 
в політичному житті. Якось перед обі-
дом він почав читати Життя святих і 
його вельми зворушила історія Марії 
Єгипетської. Це привело Джованні 
до призадуми і навернення. Замість 
жадібності він став щедрим до бід-
них і замість бенкетування постив. 
Дружина звинуватила його, що він 
вдається від однієї крайності до ін-
шої, та очікувала, що він покине ас-
кетичне життя і самовіддану любов 
до ближніх. Та Джованні вистояв, і 
коли через кілька років помер його 
син, а дочка вступила до монастиря, 
він, подбавши про довічне утримання 
дружини, решту маєтку роздав монастирям, лікарням та убогим.

Колись будучи першим, тепер став одним із останніх. Там, де 
раніше був радником, тепер служив двірником. Його приклад 
благодатно впливав і на інших. Знайшлися й такі, які почали 
його наслідувати.

Невдовзі міська влада вигнала його з міста, проте за деякий 
час скасувала це рішення з просьбою повернутися. У 1360 році 
Джованні Коломбіні заснував конгрегацію для догляду за хвори-
ми і вів своїх духовних братів до покаянного життя. Його девіз 
був такий: «Хай у серцях живе Ісус Христос!».
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАЛЕНТИН

На одній з італійських земель, 
що звалася Умбрія, у місті Інтерам-
на, був єпископ св. Валентин. Він 
прийняв від Бога дар зцілення. Мо-
литвою і прикликанням пресвятого 
Імені Христового зцілював всілякі 
недуги в людях та невірних від ідо-
лопоклонницького нечестя до Бога 
навертав. Тоді ще багатобожжя 
ідольське панувало у світі і нечести-
ві царі володіли Заходом і Сходом, 
переслідуючи християн.

В той час три схоластики з Атен, 
родом і вірою греки, на ім’я Прокул, 
Єфив і Аполоній, прийшли в Рим за-
для науки, мови і філософії. I зустрі-
ли ритора премудрого, в римській 
та грецькій мовах вправного, на ім’я 
Кратон. Віддалися йому на науку й 
перебували в його домі.

Один із синів Кратонових, на ім’я Херимон, розхворівся дуже. 
Скорчився його хребет, голова його між колінами була і зовсім 
не міг випростатися. Прикликали багатьох лікарів, але ніякої 
користі не могли вони дати хворому. Страждав так до трьох літ, 
втративши надію на лікарів. Трапилося ж прийти у дім Кратонів 
трибуну одному на ім’я Фронтон. Він, побачивши хворого, ска-
зав: «Таку хворобу мав мій рідний брат, але отримав зцілення від 
одного християнського єпископа, Валентина на ім’я, який живе 
у граді Інтерамні». І радив трибун Кратонові послати до того 
єпископа свого хворого сина. Додав же й те про брата свого, що 
після прийняття зцілення не захотів відлучитися від єпископа, 
але прив’язався до нього через його доброту. Це чувши, Кратон 
послав декількох чесних мужів, друзів своїх, до єпископа того, 
просячи, щоб прийшов до нього, бо хворого хлопця неможливо 
було в таку дорогу послати. I не полінувався чоловік Божий ради 
Божої слави зі свого града прийти у Рим. Кратон же з шаною його 
прийняв, показав хворого сина свого Херимона і просив, щоб 
зцілив його, як же зцілив трибунового брата. Валентин сказав 
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йому: «Повір в Сина Божого Ісуса Христа, що Він істинний Бог, 
ідолів же своїх всіх відречися — і побачиш сина свого здоровим». 

Кратон, який звик радше до філософських постулатів і дис-
путів, ніж до життя з віри, заперечив: «Хоч і не знаю, яким чи-
ном віра ваша тримається, проте чув, що кожен вірою своєю 
спасеться, ані не може віра одного допомогти другому, ані чиєсь 
невірство пошкодити комусь іншому». Відповів святий єпископ: 
«Є дещо в житті людському, що іншому ані помогти не може, 
ані пошкодити, ані невірство батька не може пошкодити віри 
синової. Але у скруті й потребі здоров’я чиясь віра може до-
помогти іншому: нею поможе батько синові, сестра братові і 
пан рабові. Читаємо-бо, що сотник для свого помираючого раба 
прийняв здоров’я через віру. Бо й невірство фараона, одного чо-
ловіка, цілому Єгипту принесло різні кари і навіть його самого 
з усім військом погубило».

Те й більше говорив святий єпископ, і впав йому в ноги ритор 
Кратон і мовив: «Вірую у Того, Кого ти проповідуєш, що Він — Бог 
істинний, і нема іншого, окрім Нього, що наказує хворобам і смер-
тям — і вони втікають, наказує життю — і воно приходить». 
Святий єпископ Валентин сказав йому: «Віру християнську не 
лише словами, а й ділами явити годиться». I запитав ритор: 
«Які є діла, через які може показатися віра?». Відповів єпископ: 
«Відречися рукотворних ідолів і обмийся від своїх гріхів у святій 
купелі хрещення, щоб серед синів Божих ти опинився». Кратон 
здивовано запитав: «Вода омиває нечистоту тілесну. Як може 
омити гріхи?». Відповів святитель: «Вода, коли над нею приклика-
не буде Ім’я Пресвятої Тройці, приймає в себе таїнственно Свя-
того Духа, який очищає всі гріхи людини, що у воді хреститься».

Раптом Кратон нетерпеливо вигукнув: «Чим довша наша 
розмова, тим коротше життя сина мого Херимона». Мовив 
св. Валентин: «Якщо не віриш у те, чого ніколи не міг почути чи 
побачити, син твій не може бути здоровим». Спитав Кратон: «А 
що це таке, чого я ані бачити не міг, ані чути?». Відповів святи-
тель: «Хіба чув колись, що Діва непорочна зачала, Діва народила 
і після різдва Дівою залишилася? Чи бачив колись, щоб хтось по 
водах моря, як по сухому, ходив? Чи ти чув про когось, хто б од-
ним словом хвилі морські стишив? Його ж, на кінець розп’ятого, 
померлого, і похованого, і на третій день із мертвих воскреслого, 
багато хто бачив, як на небо вознісся. При Його вознесінні ангели 
очевидно людям явилися і свідчили, що Він знову прийде з неба 
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судити живих і мертвих. Якщо віриш, що так було, підійди і 
охрестися, щоб здоров’я для сина отримати й самому вічного 
життя сподобитися». Сказав ритор: «Все, що кажеш, зроблю, 
лише нехай буде здоровим син мій». Мовив єпископ: «Оскільки 
премудрість світу цього, якої ти вважаєш себе учителем, є в 
Бога глупотою, і ти не можеш настільки досконало вірити, 
наскільки сама віра потребує, дай тому мені слово, що коли 
син твій моєю вірою отримає здоров’я, ти з усім домом своїм 
навернешся до Христа й охрестишся».

Тоді Кратон прикликав жінку свою і всіх домашніх, кинувся 
перед ногами його, і всі обіцяли християнами стати, якщо Хе-
римон зцілиться. Були ж там юнаки Прокул, Єфив і Аполоній, 
і вони, бажаючи здоров’я синові учителя свого, християнами 
стати обіцяли. Звелів тому єпископ приготувати собі окрему 
кімнату, і щоб було мовчання у той день, і коли надходила ніч, 
взяв хворого до тої кімнати. Був же хворий, наче клубок, кру-
глий, всім тілом згорнутий, голова між колінами, ноги на раме-
нах і плечах, і ні одна частина тіла у членах не була вільна ані 
язиком не міг говорити, лише стогнав. Ніхто з лікарів не міг 
зрозуміти тої недуги й полікувати її. Святий же Валентин во-
лосяницю, на якій звик молитися, постелив на землю і хворого 
хлопця, що був напівмертвий, поклав на ній і цілу ніч молився 
та славословив Бога. Опівночі осяяло кімнату світло небесне, 
і ті, хто був зовні, думали, що вогонь всередині запалав. Після 
години північної встав хлопець, здоровий усім тілом, і почав 
голосно хвалити Бога.

Батьки ж і всі з ними вдома, чувши голос Херимона і роз-
мову, раділи дуже: вже 3 роки не чули, щоб він говорив, лише 
стогнав. I прийшли, стукали у двері та просили святого, щоб їм 
відчинив, аби вони побачили Херимона. Святий відповів їм: 
«Поки не закінчу звичних своїх молитов і піснеспівів, не відчиню 
вам». I чекали до світанку, радіючи. Коли ж засяяв день, відчи-
нив святий єпископ двері і вивів хлопця, цілком здорового тілом, 
наче ніколи не хворів, і віддав його батькам. Тоді Кратон з усім 
домом своїм повірив у Христа, й охрестився, і веселився духом 
у Бозі, Спасі своїм.

Зцілений же хлопець Херимон після прийняття святого хре-
щення вже не хотів відлучитися від лікаря свого святителя 
Валентина. Також і три юнаки, що навчалися в ритора, після 
хрещення покинули філософію та приєдналися усім серцем до 



203

свого духовного вчителя, архиєрея Божого. I стали його учнями, і 
наслідувачами життя його святого, і шукачами спасення інших: 
приводили до Христової віри і до святого хрещення однолітків 
своїх, схоластиків, юнаків і хлопців, переконуючи їх і подаючи 
приклад чесного і цнотливого життя. I сходилося до них багато 
схоластиків і, богонатхненного учення їхнього слухаючи, навча-
лися небесної премудрості й наставлялися на путь істинну.

Коли ж син міського єпарха Авундій повірив у Христа і 
охрестився, то, сильно запалений божественною любов’ю, від-
крито визнавав себе перед усіма рабом Христовим. Тоді батько 
його й інші сенатори сповнилися гніву, схопили учителя христи-
янської віри святого єпископа Валентина і били його безжально, 
змушуючи до ідолопоклоніння. А що не хотів їхньої волі вчинити, 
знову мучили люто, а тоді путами тюремними ув’язнили. Святий 
радів, що сподобився страждати за Христа, Господа свого, і при-
йнятими за Нього ранами, як найдорожчими прикрасами, оздо-
бив себе, і по-апостольськи хвалився, кажучи: «Я рани Господа 
мого на тілі моєму ношу і виповнюю нестачу страстей 
Христових у тілі моїм». Учнів же своїх, які до нього приходи-
ли, коли в темниці сидів, утверджував у святій вірі.

Коли про те довідався єпарх, дуже розгнівався, послав уно-
чі воїнів, вивів його з темниці і відтяв голову. I так закінчив 
страдницький свій подвиг святий єпископ Валентин. Сталося 
це 273 року за імператора Авреліана (270–275). Учні св. Вален-
тина, Прокул, Єфив, і Аполоній, подібно як і їх учитель, невдовзі 
поклали своє життя за Господа.

Сьогодні також вшановуємо пам’ять св. Євдокима
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СВЯТА ЯДВІГА СІЛЕЗЬКА

Свята Ядвіга народилася 
1172 року в замку Андех біля 
озера Аммер в Баварії. Її батька-
ми були граф Бертольд і Агнета, 
дочка Мейсенського маркгра-
фа. Ядвіга мала сестру Гертру-
ду, яка згодом стала дружиною 
угорського короля Андрія і ма-
тір’ю св. Єлизавети Тюрингій-
ської. Ядвіга виховувалася в кіт-
цінгенському монастирі. Згодом 
вийшла заміж за Генріха, сина 
сілезького1 князя Болеслава.

У той час Сілезія була спу-
стошена, люди жили злиденно, 
багато хто ще тримався по-
ганських звичаїв. Навіть сам 
Генріх погано знав щоденні 
молитви. Коли Ядвіга побачила 

занедбане духовне життя народу, намагалася поліпшити ситу-
ацію. Почала від чоловіка: навчила його молитов і правд віри 
та привела на шлях побожності. Подібно намагалася вплинути і 
на придворних. Ядвіга швидко вивчила польську мову і щодня 
читала слугам молитви та правди віри, поки усі не запам’ятали 
їх. Своєю добротою й любов’ю вона прихилила до себе усіх слуг, 
і незабаром завдяки її старанням увесь княжий двір змінився: 
придворні були побожні, жили морально і добродійно та охоче 
слухали своїх панів. Ядвіга не терпіла на службі нікого, хто не 
хотів бути побожним та чесним, і таким чином в усіх замках, 
де вона перебувала, панував дух молитви, моральності, миру та 
християнської любові.

Бог дуже любив св. Ядвігу, тому часто допускав на неї важкі 
хрести. Як і на Йова, на неї падав удар за ударом.

Граф Оттон Віттельсбаський, чоловік дикого характеру і жор-
стокої поведінки, зненавиджений усіма, попросив руки Гер-

1 Сілезія — історична область у Центральній Європі. Більша її частина 
знаходиться на території сучасної Польщі (біля міста Вроцлава), а 
також охоплює території Чехії та Німеччини.
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труди, дочки Ядвіги. Рідний брат Ядвіги, Бамберзький єпископ 
Екберт, підтримав шлюб, але король Філіп Швабський перестеріг 
батьків нареченої перед негідним женихом. Коли Оттон про це 
дізнався, убив короля. За цей злочин він був оголошений поза 
законом, а його ймовірні спільники: єпископ Екберт і його брат 
Генріх, брати Ядвіги, також підпали під клятву. Андеч — рідне 
місто св. Ядвіги, було повністю зруйноване. Її батько з болю від 
такої зневаги помер.

Сестра Ядвіги, Гертруда, дружина угорського короля, була 
вбита 1214 року. Вістка про її раптову та жахливу смерть глибо-
ко схвилювала Ядвігу. Але одночасно назрівала буря і в Сілезії. 
Старший син Ядвіги Генріх тримався німців. Проте молодший 
син Конрад, який підтримував корінне польське населення, не 
погоджувався з цим і почав збирати польські війська, в той час, 
коли Генріх скликав до битви німецьких лицарів і селян. Дарем-
но засмучені батьки вмовляли розсварених синів. Між арміями 
двох братів спалахнула битва, в якій Конрад зазнав поразки. 
Він шукав притулку в батька у місті Гологовец, але одного разу 
сталося нещастя — він впав з коня й помер.

У 1227 році на чоловіка Ядвіги, Генріха Бородатого, віроломно 
напав поморський князь Святополк і важко поранив його. Як 
тільки він видужав, на нього напав князь Конрад Мазовський і 
взяв у полон. Син Генріха, Генріх-молодший, хотів піти на Кон-
рада війною і звільнити батька, але Ядвіга перешкодила йому 
в цьому. Вона сама вирушила в далеку подорож на Мазовію до 
замку в Плоцьк і попросила звільнити чоловіка. Їй це вдалося, 
але радість спокою тривала недовго. Генріх Бородатий знову 
воював проти Конрада Мазовського та інших польських князів. 
І хоча переміг, невдовзі помер.

Коли дочка Ядвіги Гертруда, яка згодом стала ігуменею мо-
настиря у Требніці, через це сильно скорбіла, мати сказала їй: 
«Заспокойся! Чи хочеш противитись волі Божій? Це не при-
несе тобі жодної користі. Адже Творець може поводитися 
з творінням, як Йому до вподоби, і ми повинні дякувати 
Йому за все, що Він допускає».

Син св. Ядвіги, Генріх Побожний, навесні пішов воювати 
проти монгольської орди, яка плюндрувала його землі. Проте він 
не дочекався приходу свого швагра, чеського короля Вацлава 
І, який спішив йому з військом на допомогу, і був переможе-
ний разом із 10-тисячною християнською армією та загинув в 
бою. У ніч після фатальної битви Ядвіга прокинулася і сказала: 
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«Я втратила сина, в цьому житті вже ніколи його не побачу». 
На третій день прибув гінець і підтвердив слова княгині. Коли 
знайшли мертве тіло і поховали його у Вроцлаві, Ядвіга молилася: 
«Дякую Тобі, Господи, що дав мені сина, який завжди шанував і 
любив мене та ніколи не засмучував мене. Хоча я хотіла б, щоб 
він був зі мною на землі, все ж бажаю йому найкращого — щоб, 
проливши свою кров, він навіки перебував з Тобою, своїм Творцем».

Всі ці події були важкими для Ядвіги і привели її до суворого 
покаянного життя. Натхнення для свого духовного життя вона 
черпала прямо з Євангелія, яке з побожністю читала ще з дитин-
ства, виховуючись у бенедиктинському монастирі в Кітцінгені. 
Княгиня носила покаянний пояс, який ранив її аж до крові, спала 
на голій землі, підклавши під голову трохи соломи. Вона хотіла 
використати цю аскезу свого тіла, щоб з Божою допомогою по-
долати гріх і зло, давши простір для поширення святості і добра. 
Чим суворіше ставилась до себе, тим уважнішою була до інших.

У своєму дворі вона збирала дочок вельмож і лицарів, а також 
сиріт і дівчат з простого народу. Вона опікувалася ними, вихо-
вувала їх і забезпечувала їм придане, коли вони мали вступити 
в шлюб чи до монастиря. У замку вона утримувала 13 старців 
або хворих на згадку про Христа і 12 апостолів. Вони супро-
воджували її всюди і без них не сідала до столу. В монастирі у 
Требніці Ядвіга щодня відвідувала всіх хворих сестер, потішала 
їх, приносила маленькі подарунки, запрошувала до них лікарів і 
дбала про ліки. Бідним давала не тільки милостиню, але й дбала 
про доброго священника і сповідника для них.

Сама багато часу присвячувала молитві. Замикалася в церкві 
на цілу ніч і завжди бажала жити в Божій присутності. Прикла-
дом молитви для неї була Діва Марія.

Свята Ядвіга померла 14 жовтня 1243 року, а 26 березня 
1267 року була проголошена святою.
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ-8

ЯК СВЯТКУВАТИ НЕДІЛЮ

Ревні християни вже в суботу ввечері після т. зв. Святої годи-
ни (з 20:00 до 21:00), тобто після 21:00, моляться одну годину зі 
співом, переживаючи з вірою таїнство Христового воскресіння 
і нашу участь у ньому. Щотижня ця ніч з суботи на неділю є 
живим спогадом про Христове воскресіння. У неділю вранці з 
5:00 до 7:00 християни, згідно з запропонованим зразком мо-
литви, переживають правди воскресіння, які відбулися протя-
гом недільного ранку та до обіду. Опісля мають годину вільного 
часу, а тоді переживають ще одну годину молитви, пов’язану 
з правдами про зіслання Святого Духа. Святий Дух зійшов на 
апостолів у неділю близько 9 години ранку.

Так відбувається святкування неділі в домашній церкві. Опіс-
ля, якщо це можливо, вірні ще беруть участь у Святій Літургії. 
Після обіду чоловіки зустрічаються в братній спільноті, де спершу 
на молитві переживають подію появи Христа учням по дорозі в 
Емаус, а потім ведуть дискусію, яка стосується не лише духовних 
питань, а й конкретних, практичних проблем в їхньому житті, 
наприклад, виховання дітей. Вони вчаться бути головою сім’ї, 
обговорюють актуальні події, на які необхідно мати здоровий 
погляд правдивого християнина.

Увечері вже вдома завершать святкування неділі Святою 
годиною, де переживуть подію, як Христос з’явився апостолам.

Святкування неділі веде не лише до освячення душі, а й до 
зміцнення здорових сімейних і братніх стосунків. Святкування 
сьомого дня наказує третя Божа заповідь. Оскільки наступного 
дня після суботи Христос воскрес, а також зійшов Святий Дух, 
тому замість суботи, яка пов’язана зі Старим Завітом, ми свят-
куємо неділю — день воскресіння.

Завдяки святкуванню неділі ми отримуємо силу і світло на на-
ступний тиждень, який є перед нами. Без цієї зупинки серед ме-
тушні і турбот світу людина втратила б здорову орієнтацію і жила 
б лише як нерозумна істота, яка не дбає про спасіння своєї душі.

Переживання таїнства Христового воскресіння з субот-
нього вечора до недільного вечора (до 21:00)

Святкування неділі розпочинаємо стародавнім східним пас-
хальним співом «Христос воскрес...». Для створення атмосфери 
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пасхального таїнства, було б доречно під час співу вимкнути 
світло, а наприкінці співу увімкнути.

Тексти для роздумів містяться в брошурі «Збірник і поря-
док молитов» (див. https://vkpatriarhat.org/zbirnyk-i-poriadok-
molytov/) від ст. 34.

1 частина: Христове воскресіння
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Христос воскрес, перший з тих, які 

померли».
5 хвилин – всі промовимо: «Христос Воскрес!», а один додає: 

«Воістину Воскрес!».
5 хвилин – спів: пісня «Воскрес Ісус, наш Господь» або інша 

пісня, яка виражає Христове воскресіння.

2 частина: Воскреслий Христос з’явився своїй Матері
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Чиста Богородице, втішайся воскре-

сінням Сина твого!».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Ти через Свою Матір є в мені».
5 хвилин – спів: церковний пасхальний ірмос «Світися, Сві-

тися, Новий Єрусалиме».
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3 частина: Наша участь у Христовому Воскресінні (спів-
воскресіння з Христом)

5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Христос Воскрес! Разом з Ним і ми 

воскресли».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«З Тобою я воскрес!».
5 хвилин – спів: пісня «Це є та ніч, як Господь мій встав, нове 

життя нам сьогодні дав» або інша пісня.

Коротка програма ранкової недільної молитви з 5:00 до 7:00
1 частина: Поява ангелів біля гробу
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Чому шукаєте живого між померли-

ми? Нема Його тут, Він воскрес».
5 хвилин – всі промовимо святе Ім’я «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один 

додає: «Ти воскрес, Ти в мені, а я в Тобі».
5 хвилин – спів пісні про Христове воскресіння (напр. «Воскрес 

Ісус, наш Господь» — див. вище)
2 частина: Поява Марії Магдалині
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Ісус сказав: Чому плачеш? Кого шу-

каєш?».
5 хвилин – всі промовимо: «Раввуні!», а один додає: «Тебе шу-

каю. Ти мене визволив від грішної залежності!».
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5 хвилин – пісня до Господа Ісуса (напр. «Ісус, найпрекрасніше Ім’я»).

3 частина: Поява жінкам
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Ісус з’явився жінкам і сказав: Не бійтеся!».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: «Не 

боюся, довіряю Тобі!».
5 хвилин – спів: «Adoramus Te, Domine!».

4 частина: Ісус з’являється Петрові біля гробу
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Христос воістину воскрес і з’явився 

Симонові».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Я Тебе зрадив, я Тебе відрікся».
5 хвилин – співом повторюємо святе Ім’я Єгошуа.

5 частина: Ісус з’являється Петрові біля Генезаретського 
озера

5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Ісус запитав: “Симоне, сину Йони, чи 

любиш ти Мене?”».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Ти знаєш все, Ти знаєш, що Тебе люблю».
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5 хвилин – спів до Господа Ісуса (напр. «Все віддам я для Ісуса»).

6 частина: Христове вознесіння
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «На сороковий день Ісус був узятий на небо».
5 хвилин – один скаже Ісусові слова: «Я приготував тобі місце 

в небі» і всі промовлять: «Дякую Тобі, Ісусе!».
5 хвилин – пісня про небо (напр. «Paradiso» — «Хочу небо»).

Неділя ввечері з 20:00 до 21:00
1 частина: Поява в Галилеї п’ятистам братам
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Христос з’явився в Галилеї нараз 

більш як п’ятистам братам».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: «Хай 

наша місія буде в тій же силі, як і в апостолів та мучеників!».
5 хвилин – спів: «Ісусе, Ти на мене поглянув»  (приспів з пісні «Човен»).
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2 частина: Поява апостолам
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Погляньте на Мої руки — це ж Я сам. 

Доторкніться до Мене».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Це Ти! Тепер Тебе доторкаюся».
5 хвилин – спів: пісня «Ісус, Ісус…».

3 частина: Поява Томі
5 хвилин – читання для роздумів.
5 хвилин – повторюємо: «Простягни свою руку і вклади у бік Мій».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Прости мені мою невіру! Тепер визнаю: Господь мій і Бог мій!».
5 хвилин – спів: пісня «Емануїл».

Як пережити Святу годину в четвер
Було б добре помолитися Хресну дорогу або страсні розва-

жання вервиці.

Як пережити Святу годину в п’ятницю
1 частина: Перше слово з хреста
5 хвилин – читання для роздумів «Отче, прости їм, бо не знають, 

що роблять» (див. брошуру «Збірник і порядок молитов» від ст. 15).
5 хвилин – повторюємо: «Отче, прости їм, бо не знають, що 

роблять!».
5 хвилин – всі промовимо: «Отче», а один додає: «Прости мені 

мої провини».
5 хвилин – всі помалу повторюємо «Аааа... ваа» (Отче) — при 

цьому свідомо прощаємо нашим винуватцям.
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2 частина: Друге слово з хреста
5 хвилин – читання для роздумів «Істинно кажу тобі: сьогодні 

будеш зі Мною в раю».
5 хвилин – повторюємо: «За мої гріхи я засуджений на кару 

смерті. Ісусе, згадай мене!».
5 хвилин – один промовить: «Істинно кажу тобі: сьогодні бу-

деш зі Мною в раю», а всі додають визнання: «Вірую Тобі, Ісусе».
5 хвилин – всі взиваємо «Є-го-шу-аа-аа-аа», а при цьому усві-

домлюємо: «Ти, Ісусе, мені тепер простив усі гріхи».
3 частина: Третє слово з хреста
5 хвилин – читання для роздумів «Ось Мати твоя!».
5 хвилин – повторюємо: «Ісус сказав учневі, а тепер каже і 

мені: Ось Мати твоя!».
5 хвилин – всі промовимо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а один додає: 

«Тепер і тут приймаю Твою Матір».
5 хвилин – всі взиваємо: «Є-го-шу-аа-аа-аа», а при цьому пе-

реживаємо духовну трансплантацію нового серця, обіцяну в 
пророка Єзекиїла 36, 26.

Примітки до молитви: перші 5 хвилин під час читання розду-
мів сидимо; других 5 хвилин переважно стоїмо, третіх 5 хвилин 
клячимо, піднісши руки вгору, четвертих 5 хвилин клячимо або 
стоїмо, знову піднісши руки вгору.

Під час молитви промовляємо Господнє Ім’я Ісус так, як його 
вимовляли сучасники Христа і Діва Марія — по-арамейськи 
«Єгошуа». Як з живою вірою призивати Боже Ім’я? При видиху 
промов склад «Є» і усвідом присутність Бога Отця, при другому 
видиху — «ГО» усвідом присутність Бога Сина, при третьому — 
«ШУ» присутність Бога Святого Духа, а при «А» видихни дов-
го, беззвучно. Потім після вдиху знову видихни «А», а потім ще 
втретє особисто переживи дану правду.
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ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРНОГО
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

Святкування винесення чесного Хреста Господнього встано-
вилося у цей день за правління благочестивого царя грецького 
Мануїла (1143–1180). Одного дня вийшов Мануїл із Царгороду 
на війну з сарацинами. Того дня бачив Мануїл, як із Чесного 
Хреста, який мав у своєму полку, проміння вогненне виходило і 
цілий полк покривало. І дарував йому Господь Бог перемогу над 
ворогами, і здолав Мануїл силу сарацинську. Тож постановили 
святкувати день той, 1 серпня, віддаючи дяку Христові Спаси-
телю. Цар звелів перенести з імператорського палацу до храму 
св. Софії частину Хреста Господнього, щоб поклонялися йому всі 
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християни і з любов’ю його цілували, прославляючи розіп’ятого на 
хресті Господа. Ще ж і робити освячення води звеліли архиєреї. 
І назвався празник той Винесення Чесного Хреста, бо на ріки, 
криниці та джерела хрест зі славною ходою виносили разом зі 
святими іконами.

СВЯТИЙ ЄЛЕАЗАР,
СІМ МАКАВЕЙСЬКИХ МУЧЕНИКІВ І ЇХНЯ МАТІР

Єрусалим і храм Господній був у великому пошануванні навіть 
серед поган, як про те і в Святому Писанні написано: «Самі царі 
шанували це місце і храм великими дарами прославляли». Честь 
така Єрусалиму була доти, поки головні мешканці його пере-
бували у страху Божому, дотримувалися закону Господнього й 
провадили богоугодне життя. А коли розбестилися до беззаконня, 
тоді зло на них надходило.

За царювання Антіоха IV Епіфанія (175–164 до Р. Х.) поча-
лося велике збентеження в Єрусалимі. Брат архиєрея Онія на 
ім’я Ясон, бажаючи собі архиєрейського сану, пішов до царя і 
дав багато золота, купуючи єрусалимську владу. Ще ж окаянний 
той владолюбець, аби догодити цареві, приєднався до еллінства 
й обіцяв до того навертати і людей єврейських. Так від царя 
владу отримавши, вигнав брата свого Онія з архиєрейства. Сам 
зробившись архиєреєм, почав руйнувати добрі громадянські 
закони й запроваджувати поганське беззаконня. Збудував оба-
біч гори Сіон амфітеатри й училища для навчання еллінських 
байок і юнацькі ігрові палестри. Тоді, навіть всупереч прямій 
забороні Божого закону, дозволив запровадити у святому місті 
доми розпусти, де безкарно чинився перелюб. Ці ганебні місця 
відвідували переважно юнаки, які навчалися еллінського уміння.

Так, нечестя еллінське до Єрусалиму ввівши, Ясон багатьох 
відвернув від доброчесного богошанування. І зробив так, що 
єреї полишали храм Божий і проводили час на видовищах, кін-
ських перегонах, боротьбі та всіляких ігрищах й поганських 
безчинствах, якими зваблювалися молоді й нерозумні. Хвалили 
закони та звичаї еллінські, покидали закон Божий і до беззакон-
ня нечестивих легко схилялися. А ті, що були розумні й істинне 
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благочестя любили, бачачи беззаконня, що діялося, зітхали через 
руйнування завіту Господнього й осквернення града святого та 
плакали над загибеллю рідних своїх, що йшли за сліпим вождем 
Ясоном, який задля любові до влади покинув Бога і Божий за-
кон, свободу батьківської доброї віри продав і таку спокусу та 
перепону людям Божим сподіяв.

Через якийсь час цар Антіох написав у ціле своє царство 
наказ, аби всі люди всілякого племені були з ним одним, трима-
ючись разом еллінських богів і законів. Ще ж звелів, аби з Єру-
салимського храму зробити ідольське капище, перейменувавши 
його на храм олімпійського Дія, й ідола Дієвого на місці святому 
поставити. Посланець той із військом до Єрусалиму прийшовши, 
виконував царевий наказ.

Тих, кого схопили, вели з гірким примусом до жертвоприно-
шень у день народження царя і в інші еллінські богомерзенні 
свята. І катували їх, але вони не корилися нечестивому велінню. 
І був страх на всіх людях, і ніхто не смів відкрито назватися 
юдеєм ані святкувати суботу, ні дітей своїх обрізати, ні щось за 
законом Мойсеєвим чинити, всі-бо бачили перед очима своїми 
муки і смерть.

У той час видали кату двох жінок-юдейок за те, що вони, 
народивши немовлят, обрізали їх за своїм законом. Звелів кат 
взяти їх і, повісивши їм дітей на шиї, водити з наругою по місті, 
а тоді з міського муру скинути у яму. І прийняли кончину муче-
ницьку матері зі своїми дітьми. Інші з юдеїв зібралися у ближні 
за градом печери, щоб святкувати таємно день суботній. Про 
них довідавшись, звелів кат усіх вогнем спалити.

Після того взято було одного з найголовніших книжників на 
ім’я Єлеазар, саном священника, старого літами, сповненого 
премудрістю і благочестям, якого знали усі в народі. Змушували 
його їсти свиняче м’ясо (яке юдеям заборонено споживати), на-
сильно відкриваючи уста. Знайомі, бажаючи вберегти його від 
мук і смерті, таємно дали йому з’їсти замість свинячого звичайне 
м’ясо, дозволене юдеям. Проте старець сказав, що радше воліє 
померти, ніж лицемірити і розгнівати Бога переступом Його 
закону. І повчив їх такими словами: «Не годиться в такому 
старому віці нашому лицемірити на спокусу багатьом 
юним. Адже коли побачать юні, що таке роблю, як ви 
мені радите, скажуть: “Ось Єлеазар у глибокій старості 
покинув отцівський давній закон і приєднався до еллінів”. 
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І так вони через моє лицемірство відступлять від істин-
ного Бога й загинуть. Я ж гріх на свою старість наведу, 
ставши винним у загибелі стількох душ. І якщо й визволю-
ся від нинішньої муки, що від людей, не зможу уникнути 
руки Всесильного Бога ані живий, ані мертвий. Тож коли 
я тепер помру безбоязно, то виявлюся гідним моєї старо-
сти, а для молоді лишу зразок відважної та шляхетної 
смерті за величні й святі закони» (2 Мак. 6, 24–28).

Мучили священника Божого багатьма муками й люто зранили. 
Так він помер, залишивши не лише юнакам, а й усьому народові 
пам’ять про смерть свою як приклад мужності. У стародавніх 
церковних книгах було написано про нього і те, що після жор-
стокого биття у ніздрі його гострий оцет зі смородом поганим 
влили і у вогонь вкинули. Він же помолився, аби Господь прийняв 
кров і смерть його за увесь єврейський рід, і передав дух свій.

Після страдницької кончини св. Єлеазара взято було сім братів 
чесного роду разом з матір’ю їхньою, а тому, що були благород-
ного походження, до самого царя на допит їх послали. Один із 
них, що був літами найстарший, так мовив до царя: «Що маєш 
нас питати і що хочеш довідатися? Ми готові краще померти, 
аніж переступити отчі закони». Розгнівався цар, звелів розжа-
рити сковороди й мідні казани та взяти на муки першого того 
юнака, що говорив сміливо, і відтяти йому язик, і шкіру з голови 
йому обдерти, руки ж і ноги відтяти перед очима інших братів і 
матері. Врешті звелів на розжареній сковороді палити. І мучився 
страстотерпець довго. Коли ж помер перший мученик, так само 
й другого вели на наругу. Прийняв-бо і цей другий муки, як і 
перший. Коли на останньому диханні був, сказав до царя: «Ти, 
найокаянніший кате, з теперішнього життя губиш нас. Цар же 
світу нас, померлих за Його закони, воскресить на життя 
вічне». Після того третього мучили. Коли йому веліли відрізати 
язика, він зразу язик із рота витягнув і руки простягнув, щоб 
їх відтяли, мужньо кажучи: «З неба їх я прийняв, та задля 
Божого закону нехтую ними, сподіваючись від Бога знову 
прийняти». І так помер третій.

Після того четвертого мучили, як же і перших. І коли вже 
був при смерті, сказав: «Радісно померти від людської руки, 
коли маємо в Бозі певну надію, що отримаємо від Нього 
воскресіння і життя вічне, ти ж, о кате, воскресіння на 
життя не матимеш». І п’ятого, привівши, мучили. А він, по-
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глянувши на царя, сказав: «Ти, царю, що маєш владу над людь-
ми, є тлінний. Робиш, що хочеш, та не думай, що Бог покинув 
наш рід, але почекай трохи і побачиш велику силу Бога нашого, 
як Він тебе і плем’я твоє мучити буде». Після цього привели 
шостого й мучили.

Коли так страждали ті юнаки, стояла при них мати і бачила, 
як її сини в один день лютими муками помирали. Благою душею 
терпіла задля уповання, яке мала на Бога і кожного з них мудро 
переконувала, кажучи: «Не знаю, як утворилися ви в лоні моєму, 
не я дала вам дух, душу і життя, і не я кожну частинку тіла 
створила, але Творець світу, що створив рід людський і дав усім 
зачаття та народження. Він вас створив й оживив, Він же знову 
милістю Своєю поверне вам відтяті за закон Його частини тіла 
й знову оживить життя ваше, покладене за благовір’я. Тому 
безстрашно терпіть і вмирайте задля Бога, щоб отримати 
воскресіння і життя вічне».

Останнього юнака, брата померлих, Антіох, нечестивий цар, 
уже не погрозами, а ласкою намагався переконати і схилити 
до нечестя свого. Присягався дати йому великі дари і багат-
ство і зробити його своїм другом, лише аби той відступив від 
батьківських законів і прийняв еллінські звичаї. А тому, що не 
погоджувався на те юнак, прикликав цар матір його і радив 
їй переконувати свого останнього сина вибрати корисніше для 
здоров’я: краще виконати наказ і бути живим, аніж не послухати 
й гірко померти, як же й брати його померли.

Мати ж подумки насміхалася з ката, але вдавала, що хоче 
переконати сина і, підійшовши до хлопця, мовила до нього рід-
ною єврейською мовою: «Сину мій, помилуй мене, матір свою, 
що носила тебе в лоні 9 місяців, грудьми вигодовувала 3 роки і 
виростила тебе до цього віку! Прошу тебе, дитино моя, поглянь 
на небо, і на землю, і на все, що на них, і зрозумій, що все те, 
разом же і людський рід, Бог сотворив і з небуття до буття 
привів. І не бійся цього царя нечестивого, що тіло шматує, але 
стань достойним частки братів твоїх і прийми, як же і вони, 
смерть безстрашно, щоб я тебе прийняла живого з ними, Божим 
милосердям, у спільне воскресіння». Коли вона це говорила, ска-
зав юнак до слуг катових: «На що чекаєте? Царя вашого не слу-
хаю, але корюся законові, даному від Бога батькам нашим через 
Мойсея. Я ж, як і брати мої, душу й тіло моє віддаю за отцівські 
закони, прикликаючи Бога і молячись, аби скоро помилував рід 
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ізраїльський. І вірю, що на мені і на братах моїх зупиниться гнів 
Бога, справедливо наведений на рід наш. Ти ж, царю, у болю і му-
ках, які тебе наздоженуть, визнаєш, хоч і не хочеш, що Він один 
є істинним Богом». Цар такими мучениковими словами сильно на 
гнів зрушився і лютіше мучив його, ніж братів його, помщаючись 
за його дошкуляння. Так і наймолодший брат помер, уповаючи 
на Господа, чистий від поганської скверни.

Те бачивши, блаженна мати 
їхня Соломонія радості неви-
мовної сповнилася, що посла-
ла наперед до Бога дітей своїх 
непорочних. Ставши над тіла-
ми їхніми, простягнула догори 
долоні і, гаряче з радісними 
сльозами помолившись, пе-
редала дух свій у руки Божі. 
І так померли мати з дітьми, 
поклавши душі свої за закон 
Всемогутнього Бога. Сталося 
це близько 166 року до Р. Х.

Умилостивився Бог над єв-
рейським народом задля про-
лиття крові рабів Своїх і підняв 
серед євреїв мужа хороброго, 
на ім’я Юда, прозваного Ма-
кавеєм, із роду священичого. 
Він військовою силою мужньо 
чинив спротив нечестивому 
цареві Антіоху. І, перемігши, 
прогнав воєвод його та очи-
стив Єрусалимський храм від 
нечистот ідольських, як же про те детально макавейські книги 
розповідають. Антіох же, вражений зсередини невиліковною 
раною, почав терпіти люті муки, праведним судом Божим ска-
раний ще в земному житті.
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ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА

Коли юдеями був 
убитий камінням свя-
тий архидиякон Сте-
фан, лежало чесне його 
тіло без поховання день 
і ніч, та ще один день, 
бо на поїдання псам, 
звірам і птахам було 
кинене, проте ніщо до 
нього не торкнулося, бо 
Господь оберігав його. 
Другої ж ночі Гамали-
їл, славний єрусалим-

ський законовчитель, послав богобоязних мужів потай взяти тіло 
первомученика, і відніс у своє село, що знаходилось за 4 кілометри 
від Єрусалиму. І там чесне здійснив йому поховання, поклавши 
в печері у своєму новому гробі. Невдовзі Никодим переставився, 
і там, поблизу мученикового гробу, Гамалиїл поховав його. Тоді 
й Гамалиїл, хрещення святе зі сином своїм Авивом прийнявши і 
якийсь час у благочесті християнському благоугодно проживши, 
помер, і в тій же печері при Стефановому й Никодимовому гробі 
обох поховали. Минуло багато років, і загинули кати, які Церкву 
Божу довго гонили, настало ж царство християнське після хре-
щення Костянтина Великого (306–337). І за Божим об’явленням 
знайшов чесні останки пресвітер того села Лукіан. Мощі св. Сте-
фана торжественно принесли в Єрусалим і поклали в Господ-
ній церкві на Сіоні, а за деякий час перенесли до Царгороду.
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ПРЕПОДОБНИЙ АВРАМІЙ СМОЛЕНСЬКИЙ1

Преподобний Аврамій народився 1150 року 
у Смоленську, де і був вихований. Коли дій-
шов віку, віддали його на книжне навчання. 
Він скоро вивчився розуміти Писання, бо бла-
годать Господня була на ньому, нарозумлю-
вала його й наставляла на пізнання наук, що 
подавалися йому від учителя. І мав хлопець 
розуміння дорослого чоловіка. Коли його бать-
ки відійшли до Бога, маєтки, що по них зоста-
лися, роздав святим церквам, і монастирям, й 
убогим — сам же одягнувся в бідне лахміття, 
став одним з убогих і почав удавати юродиво-
го, насміхаючись зі світу і зваб його. Молився 
вдень і вночі до Бога, просячи, аби показав 
йому, яким чином і яким шляхом дійти до 
спасення. І через короткий час, наставляв-
лений Богом, пішов до монастиря Пресвятої 
Богородиці на місці, що називалося Селище2. 
Там постригся в чернечий чин, служив Богові, 
чинячи подвиг у пості й молитвах, і проходив 
монастирський послух у терпінні та покорі.

Віддавався читанню душекорисних книг, а 
найбільше любив читати житія святих отців. І 
намагався, наскільки можна було, наслідувати їх. Ще ж шанував 
книги св. Івана Золотоустого, Єфрема Сирина й інші отцівські 
слова, повісті й оповіді, і зі всіх них, як працьовита бджола із 
квітів мед, збирав духовну насолоду й годував свою душу.

Бачив ігумен, що блаженний Аврамій життям добродійний, і 
під послухом примусив його прийняти священичий сан. І був він 
вибраною посудиною Святого Духа і відправляв Божественну 
Літургію достойно, з великим благоговінням, як ангел Божий. Ні-
коли не покидав церковного правила ні Божественної Літургії, як 
також не занедбував особистих молитов та монашого подвигу. У 
читанні божественних книг і в Писанні почав більше вправляти-
ся, ніж раніше, і відкрив йому Господь ум для розуміння тих та-
їнств, що нелегко зрозуміти у Святому Письмі. Так не лише собі, 
а й іншим користь приносив, бо Бог дав благодать устам його до 

1 Його пам’ять вшановуємо 21 серпня (3 вересня).
2 Сучасне село Богородицьке, віддалене на 6 кілометрів від Смоленська.
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душеспасенних бесід і повчань. І було готове слово в устах його 
до відповіді на всіляке питання, усе-бо прочитане в пам’яті його 
залишалося незабутим. Ще ж і слово його було дієвим у тих, що 
слухали його, бо в розчулення й сердечне сокрушення приводив  
слухачів. І багато не лише з ченців, а й зі світських слухали його 
з насолодою, і навмисне з града до монастиря того приходили, 
щоб слухати душекорисні учення з уст преподобного Аврамія.

Ненависник добра диявол, не терплячи бачити велику ко-
ристь, яка була від угодника Божого, підняв на нього гоніння: 
намовив декого із чорноризців заздрити йому й ненавидіти його, 
дошкуляти багатьма докорами, підступи й кривду чинити. Але 
незлостивий раб Господній все те покірно й смиренно терпів, 
дякував Богові за допущене на нього випробування й молився 
за ненависників і кривдників своїх. У своєму ділі не припиняв 
навчати тих, що до нього приходили, і втішав їх благодаттю Хри-
стовою, не знемагав у завданих йому кривдах. І перебував у тому 
гонінні від заздрісників, більше ж від самого диявола, до п’яти 
років. Також ігумен, настановлюваний то від чорноризців, то 
від невидимого ворога, забороняв блаженному навчати й казав: 
«Ось цілий град до тебе звернувся — і пишаєшся марнославно, 
що вчений, і розумний, і кращий від нас. Але припини навчати. Я 
за тебе відповідаю перед Богом». Так ігумен забороняв Аврамієві 
з гнівом і відганяв тих, що приходили до нього задля користі. 
Дуже кривдив раба Господнього і загороджував джерело благо-
даті, що витікало з уст його. Врешті з безчестям вигнав його з 
монастиря, як раба розбещеного.

Вигнаний був безвинно раб Христовий зі своєї обителі, де 
прийняв постриг, прийшов до града Смоленська й почав жити 
в монастирі Чесного Хреста. Був же той монастир тоді малий і 
бідний. І багато людей почало туди приходити, бо Аврамієві слова 
розчулювали їхні серця, вони припиняли грішити й виправляли 
життя своє покаянням. Пам’ятав святий завжди про страшний 
судний день й інших навчав пам’ятати про те й боятися його. 
Немалу ж мав боротьбу з бісами, що нападали на нього страш-
ними привидами й примарами то уві сні, то наяву, як звірі дикі, 
рикаючи, і, як ратники, нападали й сікли, але не могли пошко-
дити слузі Господньому. Бо якщо над свинями не мають влади 
без допусту Божого, наскільки більше над людьми, які служать 
усім серцем Богові, не можуть мати влади й нашкодити. Навіть 
якщо дуже лютують, то лише страшать привидами, торкнутися ж 
не сміють. Коли опівночі стояв на молитві преподобний Аврамій, 
то в різні подоби перетворювалися, намагаючись перервати мо-
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литву його. Але тою ж молитвою, наче списом, зранені, утікали. 
А коли лягав на одрі спочити трохи, вони з одра скидали його 
додолу й не давали заснути, аби від неспання знесилився тілом 
і покинув свої звичні труди. Але преподобний кріпився духом і 
набирався тілесної сили на всілякий подвиг у благодаті Господ-
ній — і перемагав злісних духів, що з ним воювали.

Не зміг же сатана сам і через ангелів своїх невидимих зро-
бити перепону Аврамієві преподобному в добрій його дорозі й 
перетяти користь для багатьох, тому старався через видимих 
бісів — злісних людей — здійснити свою підступну хитрість. 
Через якийсь час підняв міських попів на святого (як же раніше 
піднімав був у монастирі чорноризців), і почали попи заздрити 
йому й казати: «Ось усіх дітей наших духовних звабив цей об-
маном і привернув до себе». Тоді день за днем злість серед попів 
примножувалася і почали радитися, як би скривдити й вигнати 
із града невинного раба Христового. Спочатку почали намовляти 
на нього людей, сіючи брехливі обмови й погані чутки. Назива-
ли його єретиком і волхвом, читачем бісівських книг і брехли-
вим пророком. Ще ж і нечистими тілесними гріхами чисте його 
життя ганьбили, обмовляючи його, наче з жінками спілкується 
й інші нечистоти чинить, лицемірно ж вдає святість. І так від-
вертали людей, які користали від святого, і переконували, щоб 
не ходили до нього на повчання і слів його не слухали ані не 
говорили з ним, як з богопротивником. Ще ж і на злість немалу 
їх зрушили, їм же і чорноризців багато з ігуменами помагали, 
казали-бо між собою: «Звідки цей новий святець та учитель се-
ред нас з’явився? Виглядом своїм і брехливим словом усіх звабив». 
Порадившись, зібралися одного дня ігумени з чорноризцями, і 
попами, і дияконами, і церковниками, за ними ж і з людей ба-
гато йшло, і прийшли у двір до єпископа Ігнатія, в якого якраз 
і князь перебував. І звинуватили Аврамія в багатьох провинах 
неправедних. Одні-бо казали, що він єретик і волхв, інші — що 
нечисті діла робить, в багатьох беззаконнях винен і на смертну 
кару заслуговує. Єпископ та князь бачили й чули галас людський 
та послали слуг привести Аврамія. Ті ж пішли й побачили, що 
преподобний стоїть у келії своїй на молитві. Схопили в гніві 
разом з ним і двох учнів його, і з безчестям, наче злодія, вели, 
насміхаючись, і штовхаючи, і слова образливі на нього говорячи. 
Всюди вулицями людей багато на те дивилося, і тягнули святого 
невинного раба Христового на огляд ангелів і людей, як ягня на 
заріз. Він же нічого нікому не відповідав, не виправдовувався, 
лише до Бога в серці своєму молився й на Нього надію покладав.



226

Коли так святого з наругою тягли, один преподобний, на ім’я 
Лука, прозваний Прусином, у церкві святого архистратига Миха-
їла о дев’ятій годині молився, і був до нього голос Господній, що 
казав: «Ось ведуть угодника Мого Аврамія з двома учнями його 
на зібрання, щоб допитувати, ти ж не спокусися через нього». І 
вийшов із церкви Лука та поспішив до зборища того, кричачи: 
«Невинний той, кого судите! Несправедливо його ображаєте й 
брехливо на нього свідчите! О, якби гріхи його на мені були!». 
Коли він так взивав, ніхто його не слухав. Коли ж побачили 
попи Аврамія, на двір до архиєрея приведеного, багато хто з 
великої злості скреготав на нього зубами, начеб хотіли пожерти 
живим. І підняли свої голоси, ревучи, як воли. Одні кричали: 
«Нехай вигнаний буде з града цей облудник і лицемір!», інші: «У 
в’язницю його!», а ще інші: «Хай спалений буде єретик!». Деякі 
ж вигукували: «Хай убитий буде волхв!». Так й ігумени, і чорно-
ризці говорили. І став невинно засуджений перед єпископом і 
князем на суд, а всі на нього кричали та звинувачували його. 
Судді довго досліджували справу й допитували про провини, у 
яких його звинувачувано, та ніщо не виявилося правдивим, усі 
свідчення були брехливими.

Наступного дня наклепники знову зібралися до єпископа, те 
саме говорили, нарікаючи на Аврамія, і галас великий чинили. 
І хоч не знаходили провини на нього, проте звинувачували не-
винного й осуджували праведного. Єпископ, вгамовуючи їхній 
бунт, відіслав преподобного з града в попередній монастир, де 
він постригся, заборонивши йому служити Літургію. Такі напасті 
витерпівши, св. Аврамій не переставав веселитися духом, наче 
ніякого зла не терпів, і дякував Богові за все, що трапилося з ним, 
і був готовий більше терпіти. А ворожі ненависники й там досяг-
ли його своєю злістю. Довідавшись, що дехто з богобоязливих, 
хто любить учення його, ходить до нього задля користі, розіслали 
по шляхах поганих людей, аби чинили перепони подорожнім, і 
багато хто був, наче від розбійників, побитий і пограбований. 
Через кілька днів прийшов до єпископа Ігнатія блаженний Лазар, 
який тоді ще був у єрейському чині, а згодом був після Ігнатія 
у єпископський сан возведений. Він не був спільником злості 
брехливих наклепників на Аврамія і сказав єпископові: «Велика 
кара має бути від Бога для града цього за таку образу й вигнання 
невинного чоловіка Божого». І збулися ті слова Лазаря, бо того ж 
року через Божий гнів за сподіяну кривду угодникові Його було 
бездощів’я і посуха велика, і зів’яв кожен паросток земний, і пло-
ди, і сади, висохли джерела й потоки, і зовсім була земля суха, що 
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й тріскала від посухи великої. Журилися тому всі й молилися до 
Бога, і сам єпископ зі всім духовним чином ходив навколо града 
з чесними хрестами і святими іконами. Співали молебні, і воду 
освячували, і просили дощу від Бога. Але не послухав розгніваний 
Господь молінь їхніх. І сказав хтось із духовних мужів, Богом 
зрушений, до єпископа: «Чи знаєш, владико, яка причина, що всіх 
наших молитов Бог не слухає? Це тому, що Аврамія безвинно 
принизили й відсторонили від служіння Літургії. Якби він помо-
лився, Бог почув би молитву його». Тоді єпископ Ігнатій, зразу 
пославши, покликав із шаною преподобного Аврамія і знову на 
тих, які на нього наклеп зводили, придивився й побачив, що все 
брехливе було, зі заздрости та злості диявольської. Тому звільнив 
преподобного з ув’язнення, а наклепників покарати хотів. Але 
незлостивий отець упав в ноги єпископові, зі сльозами прося-
чи, щоб не мстився за нього. І не відступив, поки не випросив 
святителя пробачити їм. Просив же і єпископ у преподобного 
прощення, кажучи: «Прости мені, рабе Христовий, у невіданні 
згрішив я супроти тебе, послухав злісних людей. Прости і всім 
громадянам, що повірили брехливим наклепникам і обмовникам. 
І помолися за нас Богові, аби помилував нас дощем, ось-бо за тебе 
посухою карає нас, що несправедливо тебе засмутили». Препо-
добний же зі смиренням відповідав: «Хто я, грішний, аби за мене 
Бог на когось розгнівався й когось покарав? І хто я, аби просити 
Господа послати дощ спраглій землі? Ти, о святителю, за Богом 
доручене тобі стадо словесних овець помолися, повинен же і я, 
як же й інші раби твої, те, що ти наказуєш, робити». Відпустив 
святитель преподобного, і пішов той до свого монастиря, моля-
чись дорогою: «Владико, Боже Вседержителю, почуй молитви 
святителя Твого, всіх єреїв Твоїх і людей, і відверни гнів Свій від 
рабів Твоїх. Помилуй град і людей Твоїх милостиво, і прийнявши 
зітхання та сльози всіх, що моляться до Тебе, випусти дощ, і 
напій цю землю, і возвесели людей і худобу. Господи, почуй і по-
милуй!». Так він молився — і ще до монастиря свого не дійшов, 
як випустив Бог дощ великий на довгий час. І не переставав 
лити дощ, поки не напоїлася добре земля.

Відтоді преподобний Аврамій більше просвітився благодат-
тю Христовою і був наче свічка на свічнику, всіма добрими 
ділами світячи. І прославився в ньому Отець Небесний, а ворог 
невидимий диявол з ангелами своїми осоромився, бо викрито 
й зруйновано було підступи його терпінням Божого угодника.

І так, добре послуживши Господу, 1224 року відійшов св. Ав-
рамій по небесну нагороду.
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ПРЕПОДОБНІ ДАЛМАТ І ФАУСТ

Преподобний Далмат у світському житті був воїном за царю-
вання Теодосія Великого (379–394), і дуже цар його шанував. 
Тоді задля Бога світське життя зневажив — покинув жінку та 
дітей, і одного лише сина на ім’я Фауст із собою взявши, пішов 
до преподобного Ісаакія1, який мав обитель на константино-
польському передмісті. Там в чернечий чин разом зі сином по-
стригся. І вельми богоугодно обидва жили, добре подвизаючись у 
посницьких трудах. Коли ж преподобний Ісакій глибокої старості 
дійшов і до кончини наблизився, скликав братів і, про спасення 
повчивши, поставив їм замість себе ігуменом цього преподобно-
го Далмата, від його ж імені пізніше й обитель ту Далматською 
назвали. І був висвячений блаженний Далмат на священника 
Аттиком, патріархом Царгородським. Дотримував преподобний 
суворого посту, так що до сорока днів без їжі перебував, і переміг 
постом і молитвами бісівську силу. Ішов подвигом і на видимих 
бісів — єретиків несторіан, які пречисту Матір Божу ображали. 
І став великим помічником святим отцям на ІІІ Вселенському 
Соборі, який відбувався в Ефесі за царювання Теодосія Молод-
шого. Полюбили преподобного цар і святі отці і поставили його 
архимандритом Далматської обителі. Угодивши Богові до кінця, 
переставився до Нього в глибокій старості.

Подібно і син його, преподобний Фауст, богоугодно живши, 
чернечий подвиг звершивши і добре посницький шлях закін-
чивши, до вічних осель переселився й був зарахований до пре-
подобних отців у безсмертному житті.

1 див. 15 вересня, ст. 501.
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ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ РИМЛЯНИН

Бог прославився у Своїх святих багатьма чудесами. За життя 
св. Григорія Чудотворця (ІІІ століття) Бог на його віру переніс 
великий камінь — скелю. У Євангелію Ісус каже: «Майте віру в 
Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: “Двигнись і кинься 
в море!”, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, 
що станеться те, що каже, — то буде йому так» (Мк. 11, 22–23). 
В житті святих мучеників Бог перед їх смертю чинив надзвичай-
но великі чудеса. Деяких кинули в піч і нічого з ними не сталося. 
Це чудо Бог зробив і з юнаками у Вавилоні. Бог робить чуда і 
в нашому житті, і кожен справжній християнин має досвід з 
Божою всемогутністю. Однак у житті св. Антонія Римського Бог 
зробив особливо незвичайне чудо. Не тільки переніс його з Італії 
до Новгорода, але й разом з ним перенеслася скеля, на якій він 
цілий рік молився і постив. Зі Святого Письма ми знаємо, що Бог 
переніс Авакума у Вавилон. Відома також подія з життя св. Ан-
тонія Падуанського (1195–1231), коли Бог переніс його з Італії до 
Лісабона. Його батька невинно звинуватили у вбивстві і вже вели 
на місце страти. Раптом там опинився св. Антоній зупинив про-
цесію, закликав піти на цвинтар, де лежав убитий, наказав мер-
твому встати і запитав його: «Мій батько вбивця чи невинний?». 
Покійний відповів: «Невинний». Коли судді прийшли до тями після 
такого чуда, то попросили Антонія запитати мертвого, хто його 
вбив. Та Антоній відповів: «Бог послав мене захистити невинно-
го, а не знайти убивцю». Опісля він зник і знову опинився в Італії.

Подібне чудо Бог зробив і у житті св. Антонія Римського, про-
славившись особливим способом. Преподобний Антоній народив-
ся 1067 року у Римі, де й був вихований. Батьки святого разом з 
багатьма іншими християнами таємно дотримувалися східного 
обряду. Хлопець був відданий на навчання книг, вивчився не 
лише римською, а й грецькою мовою читати і розуміти Боже-
ственне Писання. Доходячи віку, перейняв від добрих батьків 
святе благочестя й утвердився в ньому завдяки читанню книг. 
Так прийняв передання святих Отців, які на семи Вселенських 
Соборах вияснили й утвердили правовірну віру, і того міцно три-
мався. Коли батьки відійшли до Господа, почав юнак маєток, що 
після батьків залишився, роздавати вбогим, бажаючи знехтувати 
суєтою світу й служити Богові. Ще ж і з Риму піти захотів, адже 
бачив, які в ті часи тут діялося збентеження, непорозуміння і 
бунт великий. Поспішав тому піти звідти, а те, що залишило-
ся з маєтку, поклав у бочку: золото, срібло, церковний посуд й 
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інші коштовні речі, — і залізними обручами скріпивши, кинув у 
море, на Боже провидіння те покладаючи. Сам пішов у пустелю 
і зустрів в одному місці монахів-пустельників, серед яких був 
один пресвітер. Вмовив їх, щоб прийняли його на співжиття і у 
чин свій. І заледве погодилися його прийняти, бо бачили, що він 
молодий — мав лише 18 років. Оселившись із тими богоугодни-
ми монахами в пустелі, Антоній одягнувся в чернечий образ і 
20 років прожив там у всілякому послусі й посницькому подвизі.

Коли відступники розпочали гоніння на благочестивих, досяг-
ли й пустельницьких поселень і багатьох схопили. Стривожені 
були монахи-пустельники, розбіглися через те гоніння і де хто 
міг сховався. І преподобний Антоній звідти пішов, непрохідними 
місцями пустелі проходячи. Знайшов біля моря скелю й почав 
жити на ній, вдень і вночі безперестанно молячись Богові. Не мав 
намету ані якогось накриття, мав же їжу, яку з собою з пустель-
ної своєї обителі приніс, і споживав її дуже потрохи, один раз 
на тиждень, від неділі до неділі постячи. Прожив же він на тій 
скелі один рік і два місяці. Тоді одного дня, 5 вересня 1106 року, 
піднялися великі вітри, і море збурилося вельми, і підіймалися 
хвилі до скелі, на якій був преподобний, і був він зі скалою, на 
якій молився, перенесений на далеке місце. Так сталося предивне 
чудо, бо Божому велінню все підвладне. Господній же раб Анто-
ній, будучи на скалі, ревно молився, Божою силою несений. О, 
яке велике було уповання того дивного мужа! Наскільки тверда 
надія на Бога! У такому великому страху не злякався, не впав у 
відчай, але, весь ум у Бозі заглибивши і Його волі себе віддавши, 
Його одного та Пречисту Богоматір перед очима мав. І здавалося, 
бачив (як же пізніше сам розповідав) вгорі у хмарах Пречисту 
Владичицю нашу Богородицю, Приснодіву Марію, яка Предвіч-
не Немовля, Господа нашого Ісуса Христа, на руках тримала. І 
пристав великий камінь вночі до берега ріки Волхов. Справді, 
так як ангел Господній миттєво переніс Авакума з Ізраїлю до 
Вавилону, подібно вчинив Бог і зі св. Антонієм.

Коли розвиднілося, прийшли люди на берег ріки й дивувалися, 
бачачи скелю, якої там раніше не було, і чоловіка-чужоземця, 
що на ній стояв. І питалися його, звідки він. Він же нічого їм не 
відповідав, бо не знав слов’янської мови, тільки кланявся їм. І 
перебував на скелі три дні, нікуди не сходячи й молячись Богові, 
щоб відкрив, яке це місто, які люди і яка мова. Четвертого дня, 
після достатньої молитви, зійшов з каменя й пішов до граду, 
бажаючи знайти такого чоловіка, з яким би міг розмовляти й 
довідатися про все. І з Божого провидіння зустрів чоловіка, з 
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одягу якого впізнав, що то грек, і грецькою мовою заговорив 
до нього. Спитав його, що то за місто, і що за люди, і якої віри. 
Купець сказав, що місто називається Великий Новгород, люди 
ж — руської землі та мови слов’янської, віра у них — християн-
ська, правовірна, церква їхня соборна — св. Софії, єпископом 
є святитель Микита, а править містом благочестивий князь Во-
лодимир Мономах (1113–1125). Почувши це, преподобний дуже 
зрадів і дякував Богові, що приніс його до християн. І знову спи-
тав того купця: «Ще мені, друже, скажи, яка відстань від Риму 
до цього міста?». Той же йому сказав: «Далека і важка дорога, по 
суші і по морю, заледве за півроку можна її перейти». І здивував-
ся преподобний всемогутній силі Божій, що за короткий час міг 
таку велику відстань перейти. Молився ж старанно до Бога, щоб 
відкрив йому ум розуміти руську мову. І почали приходити до 
нього люди, що жили поблизу берега, і їжу йому як подорожньому 
приносили. Він же почав від них вчитися розуміти руську бесіду. 
І скоро вивчив її з Божою допомогою. Коли люди питалися його 
про батьківщину і народження і як у них зі скелею опинився, 
він нічого їм не розповідав, лише називав себе грішним.

Невдовзі довідався про нього святитель Микита — муж, спов-
нений Духа Божого, що раніше був ченцем Києво-Печерської 
лаври. І, побачивши його, питав, хто він, і звідки, і як прийшов. 
Той же нічого іншого йому не відповідав, лише кланявся, кажучи: 
«Прости мені, владико святий, грішний я чоловік і подорожній». 
Не хотів-бо преподобний, аби хтось довідався про нього, щоб не 
прославляли його люди. Святитель же Божий Микита, зрозумів-
ши духом, що є в ньому якась Божа таємниця, взяв його осібно 
й почав розпитувати, заклинаючи, аби розповів все за порядком 
про себе правдиво. Тоді преподобний, змушений настирливим 
наказом архиєрея, почав детально розповідати про народжен-
ня та виховання своє в Римі, про гоніння на благочестивих, і 
про втечу свою до пустелі, і як на скалі прибув до Новгорода. 
Розповідаючи це, святий сльозами вмивався й припадав до ніг 
святителя, ревно просивши, аби нікому того не розповідав, щоб 
не впав він у марнотне людське пошанування. Святитель Микита 
сказав до преподобного: «Ти великого дару від Бога сподобився, 
з тобою сталося подібне до давніх чудес: Іллю — на вогненній 
колісниці, а тебе Господь на скелі до міста нашого приніс і так 
через тебе, угодника Свого, відвідав та благословив нас». Встав 
святитель із землі і підвів преподобного, благословив його, не 
мігши стримати сліз. І розмовляв з ним довго, підбадьорений 
його богорозумними словами. І хотів прославити те чудо, але 
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через настійне прохання святого стримався, не смів-бо пере-
ступити волі такого угодника Божого. Бажав же святитель, аби 
преподобний Антоній перебував разом з ним в єпископських 
палатах аж до кінця життя, але той не погоджувався, кажучи: 
«Заради Господа, не примушуй мене, архиєрею Божий, але за-
лиши мене жити на тому місці, де мені Бог звелів». І відпустив 
його святитель з миром. Тоді, не гаючись, і сам архиєрей пішов 
подивитися на скелю, на якій угодник Божий був перенесений, 
і на місце, де пристав. І, побачивши, подивувався Божій дії. І 
скоро при тому березі поставив преподобному малу дерев’яну 
церкву в честь Різдва Пречистої Божої Матері, бо напередодні 
цього празника привів Бог Свого угодника до міста їхнього. І 
келію на пристані ченцям влаштував при церкві.

Через рік поблизу скелі преподобного Антонія рибалки лови-
ли рибу в ріці Волхов. Трудилися цілу ніч, нічого не спіймали і, 
втомившись від труду, витягнули сіті свої на берег і були сумні. 
Преподобний, закінчивши свої ранкові молитви, пішов до ри-
балок і дав їм гроші, кажучи: «Закиньте свої сіті і, якщо щось 
знайдете, то хай буде для дому Пречистої Богородиці». Вони 
спершу не хотіли, кажучи: «Цілу ніч ми трудилися й нічого не 
витягнули». Тоді, проханням старцевим переконані, взяли гроші 
й вкинули сіті в ріку. І витягнули на берег велику кількість риби, 
що мало сіті не порвалися. Поміж рибою витягнули й велику 
бочку, що мала залізні обручі. І пізнав Антоній преподобний, 
що то його бочка, яку він у Римі вкинув у море. І сказав до лов-
ців: «Діти мої, бачите милість Бога, що думає про рабів Своїх. 
Візьміть собі рибу, мені ж Бог дарував бочку, аби те, що в ній, 
було на будівництво мого монастиря». Рибалки не хотіли дати 
йому бочку і казали: «Ми найнялися в тебе ловити рибу, а не 
бочку. Хай риба буде тобі, а бочка нам. Самі-бо ми вкинули її 
у воду на зберігання». Преподобний сказав їм: «Я з вами не спе-
речаюся, але ходімо до суддів». Сподобалося це слово рибалкам 
і пішли до міста, везучи й бочку з собою. Тоді, ставши перед 
суддями, розповіли про ловитву. І сперечалися рибалки щодо 
бочки, називаючи її своєю. Преподобний сказав суддям: «Панове, 
спитайте їх, якщо бочка їхня, що в ній мають покладене». Коли 
ж спитали ловців, не знали ті, що казати. Тоді преподобний, та-
кою потребою переконаний, хоч не хотів, відкрив почасти свою 
таємницю, яка лише самому Богові була відома. Бачив-бо щодо 
себе дивне Боже провидіння, що відкрито відбувалося, тож не 
міг втаїти чудесного Божого діла й сказав: «Ця бочка належить 
мені, убогому, віддана морській глибині в Римі моїми грішними 
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руками. Покладено в бочку церковний посуд, золотий, срібний і 
кришталевий, чаші й тарелі, й іншого багато зі священних ре-
чей, і підписи на них латинською мовою. Ще ж і окреме золото 
й срібло з маєтку батьків моїх я поклав до неї і вкинув у море, 
покладаючись на Боже провидіння». Це про бочку преподобний 
суддям розповів. Та про друге велике чудо — як на скелі Божою 
силою несений приплив до міста їхнього, не розповів. І ніхто не 
знав про нього тої таємниці, окрім святителя Божого Микити.

Судді ж звеліли розбити бочку й побачили те, що казав їм ста-
рець, і здивувалися Божій чудесній і всесильній дії, і дивувалися 
преподобному. І звеліли йому все своє взяти, також сповістити 
й показати те святителеві Микиті. Той же другим тим чудом, на 
перше подібним, подивувався й прославив Бога. А преподобний 
за золото й срібло, що було в бочці, церкву кам’яну та монастир ма-
лий спочатку побудував і братів кілька зібрав. І землю навколо мо-
настиря та місце для риболовлі викупив на прогодування ченців.

Після того святитель Микита переставився до Господа, нікому 
не розповівши таємниці св. Антонія. Після св. Микити прийняв 
престол Іван. Він пас Церкву Христову 20 літ, знеміг старістю й 
на безмовність відійшов. Після нього взятий був на архиєрейство 
новгородське преподобний Нифонт з Києво-Печерської обителі. 
Він, маючи духовну любов до преподобного Антонія, переконав 
його прийняти ієрейське свячення і владу ігуменства. І став 
св. Антоній ревним наставником братам, даючи всім приклад бо-
гоугодного життя. Досить же років проживши і в старості добрій 
бувши, наблизився до блаженної кончини своєї. І, прикликавши 
одного з ченців обителі своєї, мужа духовного, Андрія на ім’я, 
розповів йому все про себе детально (як же раніше святителеві 
Микиті), і відкрив таємницю, яку доти таїв, як на скелі приплив 
з Риму до Новгорода. Тоді, повчивши братів й Андрія їм по собі 
ігуменом поставивши, і всім благословення давши, переставився 
до Господа 1147 року, проживши 80 літ.

Після переставлення преподобного Антонія розповів Андрій 
святителеві Нифонту, князям міста і всім людям усе, що чув з уст 
угодника Божого про надприродне його перенесення на скелі. 
І всі вельми здивувалися й віддали хвалу Богові та Пречистій 
Божій Матері. Коли минуло 450 літ, виявилися мощі преподо-
бного нетлінними. Вийняті тому були з надр земних 1597 року і 
аж донині в нетлінні спочивають, подаючи зцілення тим, хто з 
вірою приходить на славу Христа Бога нашого, з Отцем і Святим 
Духом славленого навіки. Амінь.

(Зображення цього святого див. на ст. 285)
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СІМ СВЯТИХ ЮНАКІВ У ЕФЕСІ

Коли нечестивий Децій три-
мав скіпетри Римського цар-
ства (249–251) і прийшов з ве-
ликою люттю на християн до 
Ефесу, тоді усіх людей навколи-
шніх країв за його наказом було 
зібрано в Ефеському граді, аби 
принесли жертви суєтним богам. 
Церква вірних терпіла гоніння, і 
багато рабів Христових, пресві-
терів, клириків й інших вірних 
ховалися, хто де міг, боячись лю-
того ката. У той час було в Ефе-
сі сім хлопців юнацького віку і 
воїнського чину, синів чесних 
градських старійшин, імена ж 
тих юнаків: Максиміліан, Ямвліх, 
Мартиніан, Іван, Діонісій, Екса-
кустодіан і Антонін. Хоч вони 

були синами різних батьків, проте єдинодушними у вірі та в лю-
бові Христовій, і разом перебували в молитвах і пості, співрозпи-
наючись Христові умертвленням тіл своїх і береженням чистоти 
непорочної. Коли всі нечестиві з царем ішли приносити жертви, 
вони відійшли від них і, до церкви християнської ввійшовши, 
кинулися на землю перед Богом, посипали попелом голови свої й 
молилися з риданням. Про те, що вони роблять, довідалися деякі 
наглядачі і сказали про це цареві. У той-бо час кожен наглядав 
один за одним, якому хто молиться Богові, і передавав на смерть 
брат брата, батько сина, син батька, і ніхто ближнього свого не 
приховував, якщо виявлялося, що той Христові молиться.
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І скоро поставили перед царем святих, як ще сльози були в 
очах їхніх і попіл на головах їхніх. Поглянув на них кат і мовив: 
«Чому ви не є з нами на празнику богів, що цілу вселенну на 
поклоніння собі прикликають? Нині, приступивши, принесіть 
їм належну жертву, як же і всі принесли!». Відповів св. Мак-
симіліан: «Маємо одного Бога і Царя, що на небі живе, Його ж 
слави небо й земля сповнені. Йому приносимо жертву визнання 
і молитов наших у всякий час. Смаженого ж і диму смердючого 
ідолам вашим не принесемо, аби не осквернити душ наших». Те 
чуючи, цар звелів забрати в них воїнські пояси, що були зна-
менням їхніх шанованих санів. «Недостойні вони, — казав, — 
серед царських воїнів бути, адже стали противниками богам 
і цареві». Дивлячись на юність їхню, розчулився над ними й 
сказав: «Несправедливо таку юність муками швидко згубити. 
Ось-бо, о юнаки шляхетні, даю вам час на роздуми, аби, пому-
дрівши, приступили ви до богів — і будете живими». Те мовивши, 
звелів розв’язати їх із залізних вериг і відіслав вільними до часу, 
який назвав їм, а сам в інший град пішов, бажаючи знову до 
Ефесу повернутися.

Юнаки порадилися між собою, кажучи: «Ходімо на якийсь 
час із града, доки цар повернеться. Увійдемо до печери великої 
в горі, що зі східного боку, і там у безмовності молитимемося 
старанно до Бога, аби зміцнив нас у визнанні пресвятого Імені 
Його». Так порадившись, взяли із собою срібняків, аби вистачи-
ло їм на прогодування на декілька днів, і, пішовши до східної 
гори, що називалася Охлон, увійшли до печери, що в ній була. І 
перебували там досить днів, безперестанно славословлячи Бога й 
за спасення душ своїх молячись. Ямвліха, як молодшого літами, 
до послуговування призначили, аби, ходячи до міста, приносив 
потрібне. І коли минуло досить днів, прийшов якось св. Ямвліх 
в образі жебрака до града, побачив прихід царя й повернувся з 
дороги. І чув його наказ, що звелів цар шукати їх, сімох відпуще-
них на час юнаків, аби з іншими громадянами перед його лицем 
принесли жертви ідолам. І злякався Ямвліх дуже, і скоро прибув 
у печеру до братів, несучи трохи хліба, і розповів їм усе, що чув 
і бачив, і що їх шукають для жертв. Те чувши, усі сповнилися 
страху і, впавши ниць, помолилися до Бога з плачем і стогоном, 
Його допомозі й милосердю себе вручаючи. Вставши, Ямвліх при-
готував трапезу, поставивши небагато принесеного хліба, вже-бо 
вечір був і заходило сонце. І сіли й з’їли хліб, підкріпивши тіла 
свої до прийняття мук. Після частування один одного втішали й 



236

до мужнього страждання за Христа підбадьорювали. І коли ще 
були слова богохвальні в устах їхніх, задрімали, від печалі-бо, що 
була в серцях їхніх, важкими стали очі їхні.

Милостивий та чоловіколюбний Бог, дбаючи про корисне для 
Церкви Своєї і про рабів Своїх піклуючись, звелів тим сімом 
святим юнакам заснути якимось дивним і незвичним успінням, 
бо хотів через них у прийдешній час створити преславне чудо і 
переконати тих, що сумніваються у воскресінні мертвих. Заснули 
тому сном смертним святі, душі ж їхні рукою Божою були бере-
жені, а тіла їхні, наче сплячі, лежали в печері нетлінні й незмінні.

Зранку звелів цар шукати тих сімох благородних юнаків. Не 
знайшовши їх, звелів прикликати батьків і сказав їм: «Де сини 
ваші, які докоряли царству моєму? Скажіть мені правду, вас-бо 
замість них накажу стратити». Батьки відповідали: «Просимо 
благість твою, о царю, послухай нас без гніву! Ми царству тво-
єму не противимося і веління твого не переступаємо, не пере-
стаємо приносити жертви богам. За що маємо померти? А що 
сини наші розбестилися, то ми того їх не вчили ані не давали 
їм золота чи срібла. Це вони самі втекли і сховалися, як же ми 
чули, в одній великій печері, що в горі Охлон». Те чуючи, цар від-
пустив тих мужів і звелів великим камінням загородити вхід тої 
печери. Не знали цар і громадяни, що ті святі юнаки вже уснули 
в Господі, але всі мали їх за живих. Коли загороджували печеру, 
два з кувикуларіїв царських, Теодор і Руфин, таємні християни, 
описали страждання й написали імена тих семи святих юнаків 
на двох олов’яних дощечках, в скриньку мідну замкнули й по-
клали між камінням при вході до печери.

Невдовзі по тому загинув нечестивий цар Децій, а після нього 
і багато інших нечестивих царів, що Церкву Божу гонили. А від 
Костянтина Великого настали часи християнських правителів, 
і через багато років дійшов скіпетр до правиці благочестивого 
царя Теодосія Молодшого (408–450). У дні його піднялися єрети-
ки, які говорили, що не буде воскресіння мертвих, хоч сам Хри-
стос передав Своїй Церкві про це ясне вчення. І засумнівалося 
в тому багато людей, і не лише миряни, але і єпископи деякі в 
єресь ту впали, не пам’ятали-бо окаянні Христових слів у Єван-
гелію: «Мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть». 
І що написано в Даниїловому пророцтві: «Ті, що сплять у землі, 
встануть, одні на життя вічне, інші на сором і ганьбу вічну». І 
знову, що в Єзекиїловому пророцтві говорить Бог: «Ось Я відкрию 
гроби ваші і виведу вас з гробів ваших, люди Мої».
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Цар Теодосій був у печалі великій, бачачи збентеження Цер-
кви, і молився старанно до Бога в пості й сльозах рясних, аби 
Він сам, Творець усіх, став лікарем ран, що завдають Його Цер-
кві, визволивши її від згубної єресі. Тоді через одного мужа на 
ім’я Адолій, власника гори Охлон, у якій була засипана печера 
зі сплячими юнаками, відкрилася ця велика Божа таємниця. 
Він, маючи там своє поселення, за Божим провидінням захотів 
збудувати там загороду для своїх овець. Для тої загороди раби 
його брали каміння, яким давно була заставлена печера, і так 
утворився там отвір. Тим часом Господь наш Ісус Христос, який 
володіє життям і смертю, і який підняв колись чотириденного 
Лазаря, оживив цих сімох юнаків, що багато років спали. І во-
скресли ці святі мученики Його божественним велінням, наче зо 
сну збудилися і, вставши, віддали ранкову славу Богові. Після 
славословлення Божого привіталися один з одним за звичаєм, 
думали-бо, що з нічного сну збудилися, бо жодного знаку смерті 
на них не було, і одяг їхній був цілий, і тіла їхні не змінилися. І, 
сівши, розмовляли, думаючи, що Децій шукає їх на муки. Тоді 
Максиміліан сказав усім: «Браття, будьмо готові вийти і явити-
ся сміливо перед лицем Деція! Ходімо й безстрашно перед земним 
царем визнаймо Царя небесного, істинного Бога, Господа нашого 
Ісуса Христа! І станьмо за честь Його аж до крові, і покладімо 
за Нього душі наші, не лякаймося смертного ката і мук тимча-
сових, не відпадімо від життя вічного, якого сподіваємося через 
віру в Ісуса Христа. Ти ж, брате Ямвліху, поспіши приготувати 
нам їжу до звичної години, візьми срібняк, іди до міста і купи нам 
хліба більше, ніж вчора, небагато-бо вчора приніс — і голодні ми 
нині. Довідайся, що про нас заповідав Децій і повертайся скоро, 
аби, підкріпившись їжею, вийшли ми звідси й добровільно відда-
ли себе на муки за Господа нашого». Взяв тому Ямвліх срібняк і 
вийшов рано-вранці, коли почало світати.

Коли виходив Ямвліх із печери, бачив, що при вході каміння 
лежить, і здивувався. Думав собі, кажучи: «Що це таке? Коли 
те покладено? Учора-бо ввечері нічого тут не було». Зійшовши 
з гори, ішов зі страхом і боявся до міста увійти, щоб його не 
впізнали й до царя не повели. Коли наблизився до воріт міста й 
підвів очі, здивувався дуже, побачивши, що стоїть там Чесний 
Хрест, дуже гарно зроблений. І куди не звертав очей своїх, всюди 
інші будівлі, інші доми та стіни бачив, і дивувався. Пішов-бо до 
інших воріт міста — і там побачив хрест, на стіні поставлений. 
І нічого не розумів. Всі ворота міські обійшовши і всюди хрести 
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святі бачивши, був наче сам не свій. Знову до перших воріт 
вернувся і сказав собі: «Що це таке? Вчора хресного знамення 
ніде не було видно, хіба таємно хтось із вірних беріг, нині ж явно 
на воротах і стінах міста поставлено його. Чи справді бачу, чи 
це привид або сон?». Тоді скріпився духом, увійшов до міста і, 
пройшовши трохи, почув багатьох, які Христове Ім’я приклика-
ли. І ще більше налякався, думаючи собі: «Вчора ніхто не смів 
явно вимовити Ім’я Христове, нині ж багатьма устами Христос 
прославляється. Думаю, що це не Ефес-град, а інший якийсь, бо 
й будівлі інші і люди в інакшому одязі». І, пройшовши далі, спи-
тав одного чоловіка: «Як це місто називається?». Той відповів: 
«Ефес». Не йняв віри св. Ямвліх, але думав собі: «Справді, я в інше 
якесь місто заблукав, треба мені, купивши хліба, швидко вийти 
звідси, щоб десь не згубитися».

Підійшовши до торговця хлібом, дав йому срібняк як належ-
ну плату за хліби. Був срібняк той великий, мав на собі образ і 
підпис давніших царів. Продавець хліба взяв срібняк, показав 
іншому, той, взявши, віддав третьому, і четвертому. Тоді підійш-
ли й інші, що там були, і дивилися на той срібняк, дивувавшись 
давності його. І пішов поголос серед людей, що якийсь юнак 
знайшов скарб, і схопили його. Коли вели св. Ямвліха, він думав, 
що до царя Деція його ведуть. І ретельніше у народ вдивлявся, 
бажаючи когось зі знайомих побачити, але нікого не впізнавав. 
Коли ж привели його до антипата і до єпископа, що вкупі сиділи, 
ті, взявши срібняка, дивилися й дивувалися, що дуже давніх ца-
рів був. Тоді антипат мовив до Ямвліха: «Де ти знайшов скарб? 
Цей-бо срібняк із того скарбу». Відповів Ямвліх святий: «Про ні-
який скарб я не знаю». Сказав антипат: «Звідки ти?». Відповів 
святий: «Думаю, що з цього града». Запитав антипат: «Чий ти 
син? Чи є хтось, хто б знав тебе?». Ямвліх назвав на ім’я батька, 
і матір, і діда, і братів своїх, і родичів. І ніхто їх не знав. І сказав 
антипат: «Не кажеш правди, але обманюєш, дивні-бо й незвичні 
імена називаєш». А святий, не розуміючи, мовчав, схиливши 
голову. І сказали інші: «Він юродивий». І, впавши ниць, Ямвліх 
сказав: «Прошу вас, скажіть мені, про що вас спитаю. Я все вам 
добровільно розповім. Чи є цар Децій у цьому граді? І чи він живий, 
чи ні?». Єпископ мовив йому: «Ні, о дитино, у нинішні часи нема 
в цих краях такого царя, який би називався Децієм, окрім того, 
що раніше, у давні літа. А нині царює благочестивий Теодосій».

Тоді Ямвліх сказав: «Декілька днів тому я втік від Деція і схо-
вався в печері гори Охлон. Прошу вас, ходіть зі мною, і я покажу 
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вам друзів моїх, щоб ви довідалися від них, що правда те, що я 
кажу. Справді від лиця Децієвого декілька днів тому ми вте-
кли звідси й сховалися в тій печері». Тоді єпископ подумав собі, 
кажучи: «Хоче Бог нам розкрити якусь таємницю через цього 
юнака». І зразу єпископ і антипат, вставши, пішли з юнаком, і 
всі начальники града, і багато людей ішло за ними. Знайшли ж 
коло входу до печери між двома каменями скриньку мідну, двома 
печатями срібними запечатану. Відчинили єпископ і антипат ту 
скриньку перед усіма і знайшли в ній дві дощечки олов’яні, на 
яких було написано, що від Деція-ката втекли святі сім юнаків 
і в печері тій сховалися. Децієвим велінням загороджено було 
печеру, і померли в ній мученицьки ці святі юнаки, за Христа-бо 
померли. Те прочитавши, всі здивувалися й голосно прославили 
Бога. Увійшовши до печери, побачили святих, що сиділи радіс-
ні. Лиця їхні світлом благодаті Божої були осяяні і, наче квіти, 
красою цвіли. Бачивши їх, єпископ, антипат, старійшини града 
і всі люди поклонилися їм до ніг і хвалу віддали Богові, який спо-
добив їх бачити таке преславне чудо. Святі юнаки розповіли їм 
все про себе і про Деція-ката, і яке велике за нього було гоніння 
на християн. І зразу єпископ і антипат послали писання до бла-
говірного царя Теодосія, кажучи: «Хай звелить влада твоя, аби 
скоро прийшли від тебе чесні мужі подивитися на чудо, яке Бог 
явив за твого царювання. Бо в наші дні показався образ майбут-
нього воскресіння у святих тілах, які нині воскресли».

Цар Теодосій, про те чуючи, зрадів радістю великою і при-
йшов з боярами і з багатьма людьми із Константинополя до 
Ефесу. Єпископ, антипат й інші градоначальники вели його 
до печери і, ввійшовши до неї і святих побачивши, як ангелів 
Божих, впали їм в ноги, кланяючись. Ті ж, простягнувши руки 
свої, підняли царя із землі. Святий Максиміліан сказав до царя: 
«Віднині царство твоє твердою вірою міцне буде, й Ісус Христос, 
Син Бога живого, збереже його в Ім’я Своє святе від всілякого зла 
неушкодженим. Повір, що задля тебе воскресив нас Бог перед 
загальним воскресінням». Говорили святі до царя й багато інших 
слів душекорисних досить часу. Після достатніх бесід, коли всі 
на них уважно надивилися і спогляданням їхніх святих лиць 
натішилися, бачили, що знову їхні голови схилилися до землі. І 
заснули вони сном смерті, за Божим велінням. Після того зійшов-
ся там собор багатьох єпископів і, празник світлий учинивши, 
достойно вшанували святих мучеників.



240

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВСИГНІЙ

Святий Євсигній родом був з Антіохії. Служив воїном за рим-
ських царів Діоклетіана (284–305) та Максиміана (286–305), за 
Констанція Хлора (293–306), за Костянтина Великого (306–337) 
і за правління синів його. Був приятелем святого мученика Ва-
силиска і записав його страждання за царювання Максиміана. 
Коли св. Василискові1 відтяли голову, сподобився Євсигній з 
іншими вірними, що там були, бачити багато святих ангелів, що 
прийняли мученикову душу й до небес підносили. Бачив і Госпо-
да нашого Ісуса Христа, що на небі стояв і приймав принесену 
Йому душу страждальця. За царювання Костянтина, коли з ним 
був у полках, бачив на небі хрест, зорями зображений. Тому був 
хоробрим, зі супротивниками воюючи, силою хресною озброє-
ний. Пробувши у воїнстві 60 літ, залишив чин той за царювання 
Констанція, сина Костянтина, бо вже старий був. І повернувся 
на батьківщину свою, в Антіохію, жив для Бога в молитвах та 
пості і завжди приходив до Божого храму. За правління бого-
ненависного царя Юліана Відступника (360–363), коли він до 
Антіохії прийшов, взяли св. Євсигнія на муки з такої причини.

Одного дня, коли йшов святий до церкви, трапилося двом 
якимось чоловікам, ідолопоклонникам, між собою сваритися. 
Уже їх поминув, коли затримали вони його, кажучи: «Знаємо 
тебе, чесний муже, що довгий час ти був воїном і правосуддя 
знаєш. Тому просимо тебе: послухай нашу суперечку й розсуди 
нас справедливо». Став тому святий, розсудив їхню суперечку, як 
належить по правді. І виявився один з них виправданим, а дру-
гий винним. Розсердився той винний, пішов до царя і доніс на 
Євсигнія, що він християнин. І зразу звелів цар схопити святого 
й поставити його на своєму суді. Той же, ставши перед катом, 

1 див. IІ том книги «Мученики та інші святі», 22 травня (4 червня), ст. 343.
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хоробро викрив його в переступництві, що, відрікшись Христа, 
поклонився бісам і змінив честь Божу на ідолів. Докорив йому, 
що не наслідував Костянтина Великого і почав хвалити віру й 
благочестя Костянтинове, розповідаючи від початку, як той на 
небі бачив хрест і його силою переміг супостатів, відкинув ідо-
лобісся й усім серцем приєднався до Христа. Вихваляв Євсигній 
великого Костянтина і докоряв боговідступникові Юліану через 
нечестя його. Цього Юліан слухати не стерпів і звелів відтяти 
голову воїнові Христовому. І так святий мученик Євсигній за 
Христа страдницьки помер, маючи від народження свого 110 літ. 
Сталося це 362 року.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПОНТІЙ РИМЛЯНИН

У граді Римі був чесний сена-
тор на ім’я Марко. Він мав дру-
жину, що звалася Юлія. З нею 
багато літ в подружжі прожив, 
але не мав дітей, через те обоє 
були у великій печалі. Коли ми-
нуло 22 роки, відколи одружили-
ся, зачала Юлія в лоні, і зраділи 
вельми. Через п’ять місяців Юлія 
разом із мужем своїм, коли храми 
богів своїх обходили з дароприно-
шенням (були-бо ідолопоклонни-
ками) прийшли до храму Дія, яко-
го називали великим. Поглянула 
Юлія на жерця, що у вінці перед 
ідолом стояв і приносив жертву. 
Раптом той жрець збіснувався і 
скинув із себе вінець, почав його 
на частини шматувати, голосом 
плачевним кричачи: «Ця жінка носить у лоні того, хто храм цей 
великий до основ зруйнує і богів у ньому розіб’є!». Коли біснуватий 
жрець з великим криком знову й знову повторював ті слова, 
усі, що там стояли, були налякані, а найбільше Юлія та Марко 
сповнилися великого страху. І, тремтячи, утекли й повернулися 
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додому. Свого часу народилось дитя. Поки батьки виховували та 
ростили хлопця, ніколи не брали його до ідольських храмів. І від-
дали його навчатися книг. Ріс хлопець не лише літами, а й розу-
мом, і так наблизився до юнацьких літ. Став філософом найкра-
щим і у всіх зовнішніх ученнях дуже вправним. Багато книжок 
у розумі й у пам’яті своїй мав і всіх однолітків своїх перевищив.

Одного дня встав він дуже рано, щоб іти до свого вчителя, і 
трапилося йому йти повз один християнський дім, у якому було 
зібрання вірних зі святішим папою Понтіаном (230–235). Співали 
там ранкові псалмоспіви. Слухаючи ці слова, розчулився юнак 
серцем, засяяла в ньому благодать Святого Духа і почав плакати. 
Підніс до неба руки свої і мовив: «Боже, хвалу Тобі співану чую, 
яви мені Своє пізнання!». Увійшов у дім той і, до верхніх покоїв 
зійшовши, побачив, як служиться Літургія. Після закінчення пі-
дійшов до святого папи й упав йому в ноги, плачучи й просячи: 
«Прошу тебе, святіший отче, навчи мене розуміти силу того 
вірша, що ви співали: “Бог наш на небі, ідоли народів сліпі й глухі, 
не мають нюху ні чуття рук”». Папа люб’язно його прийняв і 
сказав йому: «Бачу, дитино, що просвітив Бог серце твоє, щоб ти 
Його знайшов. Подивися і побачиш, що всі кумири з речей земних 
зроблені: чи із золота, чи зі срібла, чи з міді, чи з іншого якогось 
матеріалу. Бог же, у якого віримо, є на небі, не тілесними, а сер-
дечними очима можна Його побачити й вірою пізнати». Прийняв 
юнак Понтій правду про Христа, а незадовго хрестився і його 
батько сенатор Марко. Після прийняття хрещення недовгий час 
жив Марко — переставився до Господа у поважній старості. Було 
ж у той час блаженному Понтію 20 літ. Через шість місяців після 
батькового переставлення взято було Понтія в цареві палати 
до Олександра Севера (222–235), що в той час царював, і при-
значив його цар сенатором замість батька, хоч юнак і не хотів.

У ті дні возведено було на папський престол св. Фабіана (236–
250). Він любив св. Понтія, як справжній батько свого сина. Тому 
віддав св. Понтій папі усі свої маєтки на роздавання бідним, а 
найперше християнам. Коли загинув кат Максимін, царем став 
Гордіян. Після Гордіяна став царювати Филип Араб (244–249) 
зі сином своїм Филипом, якого зробив собі співправителем. Ті 
обидва царі Филипи дуже любили Понтія як премудрого, добро-
дійного і в порадах корисного.

У третій рік їхнього царювання — це був тисячний рік від 
заснування Риму — хотіли царі йти до богів своїх із вдячни-
ми жертвами. І сказали до свого улюбленого сенатора Понтія: 
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«Ходімо, віддамо дяку великим богам, що дали нам звершення 
тисячолітнього кола святкувати в Римі». Тоді Понтій побачив 
добрий час для того, аби розповісти їм про єдиного істинного 
Бога, Господа нашого Ісуса Христа, і сказав до царів: «О добрі 
царі, Богом над людьми поставлені, чому не схиляєте шиї ваші 
перед Тим, Хто дав вам честь і владу цю царську, і одному Йому 
чому не принесете жертву хвали? Не зваблюйтеся суєтними 
байками ваших поетів. Над всіма є один Бог на небі, Бог Отець, 
який із Сином своїм і Святим Духом усе, що створив, Своєю си-
лою тримає і тим керує. Створив же Він небо, і землю, і море, 
і те, що в них. Пізніше створив безсмертну людину, за образом 
Своїм і подобою, і все, що на землі, і в морі, і в повітрі покорив 
її владі. Диявол, скинений з неба, побачивши, що Бог вшанував 
людину такою честю, позаздрив їй і підступно порадив стати 
невдячною і неслухняною своєму Творцеві та Благодійникові. 
Коли людина послухала його, втратила безсмертя й навела 
своїм непослухом смерть на себе та цілий свій рід. Не досить 
було дияволу раз звабити чоловіка — він винайшов ідолів, яких 
нині називаєте богами, аби через них рід людський цілком роз’єд-
нати з Творцем. Милосердний Господь, не бажаючи, аби ство-
рений Його образ був до решти страчений, благозволив Слово з 
престолу небесного послати на землю. Єдинородний Син Божий 
воплотився в Пречистій Дівочій утробі дією Святого Духа спосо-
бом, для людського розуміння неосяжним. І став чоловіком, щоб 
оновити упалу людину, і народився невимовно з Діви. Диявола ж 
і слуг його передав вічному вогню. Син Божий чуд багато зробив 
серед людей: сліпонародженого просвітив, розслаблених і тих, 
що багато літ не вставали з постелі, зцілив словом, прокаже-
них очистив, мертвих воскресив, чотириденного Лазаря з гробу 
покликав і вивів живого, й інші чуда предивні й незліченні зробив 
як Той, Хто все може. Юдеї не вірили Йому і заздрили, а тому 
передали Його ігемону Понтію Пилату і прибили цвяхами на 
хресті Того, Хто прийшов їх спасти. Той самий Бог воскрес із 
мертвих на третій день і являвся багато днів учням Своїм піс-
ля воскресіння. Він убив Своєю смертю ту смерть, якої завдав 
людям диявол, і життя нам воскресінням Своїм дарував. Бо як 
Він, вставши з мертвих, уже більше не помирає, так і ми, 
після тимчасового й багатостраждального цього життя, 
з гробів наших воскреснемо і будемо з Ним жити навіки. 
Він вознісся на небо, путь спасення показав вірним, і якщо 
хтось зневажить те спасіння, з дияволом навіки буде за-
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суджений. Хто вірить і йде шляхом спасіння — з Христом 
у Небесному Царстві перебуватиме».

Коли тими й іншими словами св. Понтій обох царів просвіт-
лював і все про Христа, про святу віру і про прийдешнє життя 
детально їм розповідав, діяла у словах його благодать Святого 
Духа, що спасінню людському допомагає, і відкрила уми царів 
на розуміння сказаного. І не йшли царі того дня ані потім до 
жертв ідольських у капітолій.

Тим часом Понтій пішов до святішого папи Фабіана і спові-
стив йому про все. Наступного дня Понтій і папа разом до царів 
пішли й розмовляли з ними довго про одного істинного Бога і 
про цілий шлях спасіння. Й огласив папа царів, що повірили, 
до хрещення, і за короткий час охрестив їх і багатьох з ними, бо 
за прикладом царів незліченно багато люду повірило в Христа. 
Взявши наказ від царів, св. Понтій разом зі святішим папою 
Фабіаном пішов у храм нечистого Дія, у якому щодо нього було 
пророкування, і зруйнував у ньому спочатку ідолів, тоді й храм 
цілий зруйнував до основ. Після того щодня багато людей при-
єднувалося до Христа й хрестилося.

Проте в той час ще не весь Рим просвітився, лише частина. 
Заледве чотири роки мала таку свободу Церква Христова, захотів 
Христос Господь її, як золото в горнилі, випробувати — допустив 
знову гоніння на неї. Невдовзі імператор Филип і його син були 
вбиті, а на царський престол зійшов жорстокий мучитель Де-
цій (249–251), який з великою ненавистю переслідував і вбивав 
Христових учнів. У той час св. Понтій виїхав до Галлії.

Після Деція правив імператор Требоніан Галл, який також 
переслідував християн. Коли потім владу над Римською імперією 
перейняв Валеріан (253–260), він зробив співправителем свого 
сина Галлієна, який майже весь час свого співправління прово-
див у військових походах. Сам же Валеріан видав кілька указів, 
які знову розпочали криваві переслідування християн не тільки 
в Римі, а й в інших куточках Римської імперії. У всі провінції він 
посилав спеціальних військових легатів, щоб мучили і вбивали 
християн, бажаючи цілковито знищити їх з лиця землі. До Галлії ж 
послав двох катів — ігемона Клавдія й Анавія. І схопили вони там 
св. Понтія, мужа знаменитого й чесного, і швидше від інших пе-
ред нечестивим судом поставили. На нього поглянувши, Клавдій 
із гнівом сказав: «Ти — Понтій, що царів Филипів від богів відвер-
нув? Почуй владик твоїх корисний наказ, яким велять тобі, щоб 
ти сам приніс жертви богам!». Святий Понтій відповів: «Я не маю 
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іншого владики, лише одного — Господа мого Ісуса Христа, який 
сильний визволити мене від тих мук, якими мені погрожуєте».

Сказав ігемон: «Розтягніть його на катівні, аби всі муки через 
тіло його пройшли. І побачимо, чи візьме його Бог із рук наших». 
Коли розтягали Понтія на катівні, казав до ігемона: «Хоч і не-
мічним назвало твоє невірство мого Бога, проте вірю Владиці 
моєму, Ісусові Христові, що Його силою уневажняться муки, яких 
мені хочете накласти, і ніякого болю не спричинять тілу моєму». 
І зразу катівня та з великим громом розпалася на порох. Попа-
дали й слуги від страху, як бездушні. Ігемон Клавдій лютував без 
міри і не міг заспокоїтись. Сказав йому друг його Анавій: «Муже 
премудрий, коли ми прийшли сюди, приведено з гір Далматських 
двох дуже великих ведмедів. Звели приготувати видовище й від-
дати оцього на поїдання тим звірам». І два годувальники звірів 
вивели ведмедів на святого, аби вони з’їли його. Але ведмеді рап-
том кинулися на своїх годувальників і їх пожерли, а до святого ні 
наблизитися не сміли. Тоді піднявся голос великий серед народу: 
«Один Бог християнський, у якого Понтій вірить!». Ігемон ще 
більше розгнівався і почав кричати на слуг, аби скоро принесли 
багато дров і галузок, щоб спалити мученика. Поставили святого 
посеред видовища зв’язаного, обклали його дровами та гілками 
навколо і підпалили. Коли все згоріло до решти, побачили святого 
живого й цілого, анітрохи вогнем не пошкодженого, бо навіть до 
одягу його не торкнувся вогонь. І знову люди скликнули: «Вели-
кий Бог християнський!». Тоді ігемон видав на нього смертний 
вирок, кажучи: «Ведіть його за град, і на скелі, поблизу потоку, 
порубайте його мечем, а тіло у хащі викиньте». І так святий 
мученик Понтій звершив своє страждання за Христа 257 року у 
місті Семенелум1. Чесне ж тіло святого поховав на тому місці, де 
воно після страти кинене лежало, його одноліток Валерій, який 
і описав його страждання. Так святий мученик Понтій чесною 
своєю душею увійшов у радість Господа свого і нашого Влади-
ки Ісуса Христа. Його гріб почало вшановувати багато людей.

Після того небагато часу минуло, і злочинний цар Валеріан 
ганебно загинув, а ігемон Клавдій і соратник Анавій в ту ж го-
дину, коли мученикові відтяли голову, були опановані бісом. І 
напав великий страх на ідолопоклонників та юдеїв.

260 року син Валеріана Галлієн видав укази, які припинили 
переслідування на християн, визнав їхніх єпископів і відновив 
храми та кладовища.

1 Сучасний Сім’є — район міста Ніцци у Франції.
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ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ

Господь наш Ісус Хри-
стос у 33 рік від Свого на-
родження з Пречистої Діви, 
в останній рік Свого три-
річного проповідування, 
наближаючись до добро-
вільного страждання ради 
нашого спасіння, почав в 
землях Кесарії Филипової 
звіщати учням Своїм, що 
Йому належить йти до Єру-
салиму й багато витерпіти 
від старійшин, архиєреїв і 
книжників, і бути убитим. 
І коли бачив учнів Своїх че-
рез те пресмутних, а най-
більше Петра, тоді, забира-
ючи печаль душ їхніх, обіцяв 

деяким з них явити Свою славу, що мала Йому бути після страждан-
ня. Мовив: «Деякі із тут присутніх не зазнають смерті, аж поки 
не побачать Сина Чоловічого у славі Його Царства» (Мт. 16, 28).

Через шість днів Ісус взяв із собою Петра, Якова та його бра-
та Івана й повів їх на високу гору, де вони були самі. Тоді Він 
преобразився на їхніх очах: Його обличчя сяяло, як сонце, а 
одяг був білий, як світло. І ось явились у славі Мойсей та Ілля, і 
розмовляли з Ісусом про шлях, який Він має завершити в Єру-
салимі. Тоді апостолів огорнув міцний сон. Прокинувшись, вони 
побачили Ісусову славу та двох мужів, які були з Ним. Коли ж ті 
почали віддалятися, Петро сказав до Ісуса: «Господи, добре нам 
тут бути; якщо хочеш, я зроблю три намети: один для Тебе, 
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один для Мойсея і один для Іллі» (Мт. 17, 4). Та він не знав, що 
говорить. Раптом насунулася хмара й огорнула їх, і учні наляка-
лись. І залунав голос з хмари. «Це Син Мій улюблений, що Його 
Я вподобав: Його слухайте!». Почувши це, учні впали обличчям 
до землі й злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до 
них і каже: «Устаньте, не бійтеся». Підвівши свої очі, вони вже 
не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус 
наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння аж поки Син 
Чоловічий не воскресне з мертвих». Учні мовчали і нічого з того, 
що бачили, нікому тоді не оповідали.

Три учні, Петро, Яків та Іван, були свідками преображення 
Ісуса на горі Тавор у Галилеї. Їх осліпило сіяння Ісусового Боже-
ства. Для них це був великий досвід — вони побачили сіяння 
Ісусової слави.

Людина може думати, що якби мала якесь видіння, то віра від 
цього поглибилась би. Але ми бачимо, який вплив мало це видін-
ня на апостолів. Через кілька днів на Оливній горі в Гетсиманії 
ці три учні мали молитися з Ісусом і залишитися з Ним в Його 
самотності, коли Він взивав: «Отче, якщо можливо, нехай мине 
ця чаша Мене. Однак не як Я бажаю, лише — як Ти» (Мт. 26, 39). 
Ісус сказав їм: «Моліться і чувайте», але вони спали. Коли потім 
прийшло випробування — Ісусові страсті, які Він передбачив, то 
ні Петро, ні Яків не стояли під хрестом. Петро навіть тричі відрік-
ся Христа. Така є людська природа. На Голготу прийшов тільки 
Іван. Однак він не прийшов туди через видіння на горі Тавор. 
Він стояв під хрестом, на якому помирав Ісус, бо любив Його.

Бачимо, що видіння не заторкне глибини душі. Але якщо 
людина дійсно прийме Ісуса і Святого Духа, то, здавалося б, ні-
чого не діється, але як тільки дійде до важкої боротьби, раптом 
проявиться Божа сила і Дух Божий почне в силі свідчити про 
Ісуса. Ми не живемо з видінь, але з віри. Наше спасіння і наша 
віра має базуватися на Божому слові. Ми повинні вірити Богу 
і реалізувати Його слово. Не є основним, чи ми все розуміємо, 
чи щось відчуваємо. Основне — жити з віри. Праведник жити-
ме вірою. Якщо людина живе з віри і молиться, то Бог дасть їй 
світло. Святий Дух в одну мить просвітить людину і вона наче 
прозріє, отямиться, і раптом їй відкриється, наприклад, якийсь 
вірш зі Святого Письма, який промовить до конкретних ситуацій 
в її житті. Коли молимося, нам відкриваються очі і ми бачимо 
речі в іншому світлі. Якщо це дійсно молитва віри, то ми бачимо 
Христа не тільки як Того, Хто був розп’ятий, але й як воскресло-
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го. Бачимо Його як преображеного, як Господа, що має останнє 
слово в цілій історії і у всій Церкві.

Після преображення Ісус говорить апостолам про Своє терпін-
ня і воскресіння. Він багато разів говорив їм, що воскресне, але 
вони практично цьому не вірили — навіть тоді, коли це сталося. 
Якою сильною є наша порушена природа! Ми постійно думаємо, 
що апостоли були якимись надлюдьми, суперменами, але вони 
були точно такі самі, як ми. Божа любов мусить схилятися до 
кожного з нас, буквально нести нашу глупоту, впертість, наші 
манери, злі звички, страхи, яких ми тримаємося і не хочемо їх 
пустити. Але Ісус хоче нас з цього визволити. Йдеться про про-
цес преображення в Христа, як каже ап. Павло: «Дітоньки мої, 
я знову народжую вас у муках, доки Христос не відобразиться у 
вас!» (Гал. 4, 9). Ці слова набагато більше стосуються Матері Ісуса, 
Пресвятої Богородиці, яку Ісус дав нам під хрестом за Матір. 
Мати має не тільки народжувати дітей, а й виховувати їх. Уяви 
собі Діву Марію, як Вона дивиться на тебе і каже: «Дитино моя, 
я знову народжую тебе в муках, доки Христос не відобразиться 
в тобі!». Як я маю бути преображений у Христа? Через Пресвяту 
Богородицю і Святого Духа. Діва Марія + Святий Дух = живий 
Ісус. Щоб в нас був живий Ісус — не якийсь Ісус філософів, те-
ологів, психологів, соціологів, але живий Ісус, — ми потребуємо 
прийняти Ісусове слово з хреста: «Ось мати твоя!», прийняти 
Марію, і знову в повноті прийняти Святого Духа. Тоді маємо 
ходити в Ньому, тобто дозволити, щоб Він нас вів. «Всі, хто во-
диться Духом Божим, — вони сини Божі» (Рим. 8, 14).

Щоб учні стали свідками преображення, вони мусіли підня-
тися на гору. І ми повинні виходити на високу гору, тобто йти 
на самоту. Там маємо зустрітися з живим Ісусом і там маємо 
бути преображені. Ми повинні вийти з хаосу світу, з турбот і 
проблем, якими ми зв’язані в своєму оточенні чи на роботі. Треба 
залишити це і відійти. Тією горою Тавор є і Свята Літургія, яка 
є місцем преображення, коли живий Ісус приходить до наших 
сердець. Треба усвідомити: «Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, 
той в Мені перебуває, а Я в ньому». «Господи, я не відчуваю, не 
розумію, але вірю: так це є! Ти в мені, а я в Тобі. Амінь!».

Ми повинні просити з вірою, щоб настало преображення Цер-
кви, народу, але найперше — святий егоїзм: моє преображен-
ня. В день сьогоднішнього свята на Літургії можемо просити: 
«Господи, дай мені Своє слово, дай мені силу. Дай, щоб я був 
преображений Божою силою, щоб міг жити новим життям, щоб 
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Ти міг в мені жити». Це справжній сенс цього свята. Кожен з нас 
повинен дати преобразити себе Божою силою, Божою любов’ю 
і Божою правдою.

«Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: 
“Це Син Мій улюблений, що Я Його вподобав: Його слухайте!”» 
(Мт. 17, 5). Це дуже важливе слово: «Це Син Мій улюблений, Його 
слухайте!». Це головне. Ми повинні слухати Христа, а не яки-
хось філософів, ідеологів, психологів, соціологів або спеціальних 
демагогів. Ми маємо Боже слово, тільки треба його знати і реа-
лізувати. Коли його реалізуємо, приходить Божа сила, яка буде 
через нас діяти — сам Христос буде діяти через нас. Йдеться про 
те, щоб кожного дня жити правдою: Ісус є мій Господь, Ісус є 
мій Спаситель. Треба знову віддавати Йому в розпорядження всі 
свої сили, свій розум, свою волю, своє здоров’я і своє життя. Це є 
любов до Христа — зрікатися в малих речах своєї волі і віддавати 
Ісусу всі свої проблеми. Не жити тільки сам зі собою, а жити з 
Христом — це суть справжнього духовного життя: Ісус і я. Нехай 
Святий Дух знову відкриє нам очі, щоб ми пізнавали Христа, 
пізнавали Його у Святому Письмі, у своїх ближніх, щоб пізнавали 
Його в собі, щоб пізнавали Його і в безсиллі — співрозп’ятті, коли 
прийдуть невирішальні проблеми, щоб потім могти побачити 
Його у славі — не тільки в якомусь видінні, яке закінчиться, але 
у славі, яка ніколи не закінчиться.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВПЕЛ, ДИЯКОН1

Коли було гоніння на християн по цілому світі за царювання 
Діоклетіана та Максиміана (284–305), послали ті нечестиві царі 
одного князя, лютого ката, на ім’я Пентагур, у сицилійські краї, 
аби християн, яких знайде, страчував різними муками. Прийшов 
той кат у град Катанію, що на острові Сицилія і звелів графсько-
му ігемонові Клависіяну зібрати на місці видовищ, що звалося 
Ахиловим, увесь люд. Озвалися труби і тимпани і зійшлася си-
ла-силенна люду, чоловіків і жінок усілякого віку. Прийшов туди 
князь Пентагур з Клависіяном і, побачивши людей, спитав іге-
мона: «Чи всі віддають честь, і поклін, і жертви богам нашим?». 

1 Його пам’ять вшановуємо 11 (24) серпня.
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Відповів Клависіян: «Справді, світлий 
князю, усі ті, котрих бачиш, від малого 
до старого, сердечно, із приношенням ба-
гатьох жертв служать великим богам. 
І нема супротивного ні одного».

Тоді, оголосивши наказ царів, дав 
владу Клависіянові перед усіма, що, коли 
знайдеться такий, хто називатиметься 
Ім’ям Христовим, хай того мучить і уб’є. 
І підійшов один зі слуг, кажучи: «Є тут 
у граді чоловік, на ймення Євпел. Він 
носить із собою якусь книгу й, обходячи 
площі та доми, вчить людей і називає 
християнського Бога великим». Як по-
чув те ігемон Клависіян, зразу послав 
схопити його та зв’язаного привести 
перед себе. Коли привели його, ігемон 
спитав: «Це ти ображаєш богів і не слуха-
єш царських наказів?». Мовив св. Євпел: 
«Хто такі ваші боги, аби я їх шанував?». 
Сказав Клависіян: «Боги наші: Юпітер, 
Асклипій, Діана». Сказав святий до іге-

мона: «Сліпий ти, не знаєш Господа Ісуса Христа, єдиного істин-
ного Бога, який створив небо і землю та людину із землі створив». 
Сповнився гніву ігемон, звелів святого на катівні повісити й 
залізним гребенем обдирати його тіло. Мученик в тому страж-
данні підвів до неба очі свої і молився, кажучи: «Господи Ісусе 
Христе, скидають нині з мене тіло моє, наче одяг, одягни мене в 
безсмертя прийдешнього життя, дай мені в цю годину сили, щоб 
не здолали мене муки». І був голос з неба, що промовляв: «Будь 
мужнім, Євпеле, і кріпися, справжня одежа тобі приготована».

Обдирали мученика довго. Сказав ігемон: «Чи не припиниш 
уже свого лжеслів’я? Чому не хочеш увійти до храму богів і прине-
сти їм жертву? Багато золота й срібла прийняв би ти». Відповів 
мученик: «О згубний чоловіче, слуго диявола і спільнику його! Чи 
не розумієш, що за всіх тих, кого золотом і сріблом до ідо-
лопоклоніння зваблюєш, відповідатимеш у день страшного 
Божого суду?». Кат ще більше розгнівався і звелів молотами 
залізними розбивати щелепи його, роздробити литки та гомілки. 
Після того ігемон звелів відв’язати мученика з катівні, повісити 
книгу Євангелія на шию його і відвести до темниці. Ще звелів 
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двері темниці твердо замкнути на ключ, і поставив печать свого 
персня, і сторожу приставив, аби ніхто не прийшов до в’язня і 
не дав хліба та води, але щоб голодом і спрагою мучився і по-
мер. І перебував св. Євпел у темниці сім днів і ночей, терплячи 
сильну спрагу. Молився до Бога, кажучи: «Господи Ісусе Христе, 
істинний Боже наш, що даєш їжу кожному тілу, колись людей 
Своїх, яких Мойсей вів, у пустелі Ти напоїв, виточивши їм живу 
воду з каменя; водою, виведеною з ущелини скелі, Самсонові дав 
прохолоду. Ти, що омив нас водою хрещення святого, дай, прошу, 
і мені, що знемагаю від спраги, прохолоду, звели, щоб витекло в 
темниці цій джерело води, і погаси спрагу мою, хай пізнають усі, 
що Ти — Бог один, і немає іншого, крім Тебе». Коли так помолився 
святий, раптом витекло джерело води в темниці, й охолодився 
святий, і наситився тою водою, наче їжею, і співав, славлячи й 
благословляючи Бога.

Минуло сім днів, і звелів ігемон вивести мученика з темниці, 
якщо ще живий, — думав-бо, що той від ран, голоду та спраги 
помер. Коли прийшли воїни й відчинили двері темниці, то по-
бачили багато води й злякалися. Святий Євпел простягнув руки 
над водою, і вона цілком всякнула в землю. І сказали воїни: 
«Справді великий Бог, якому служить цей чоловік». І, взявши 
мученика, вели до дому ігемона. Побачив ігемон Євпела, що тілом 
не знеміг, але здоровий, з лиця веселий, наче на бенкеті був, і 
дивувався та мовив до нього: «Принаймні нині поклонися богам, 
аби не відтяв меч голови твоєї». Відповів святий: «Підступний і 
осліплений друже диявола, хто хоче покинути світло й ходити 
в темряві?». Розгнівався ігемон і засудив його на страту мечем.

Коли ж вели воїни мученика на страту, багато людей йшло 
за ним. Прийшовши на місце смерті, святий узяв Євангельську 
книгу, яку носив, розгорнув її і почав читати про чуда Христові 
й повчати людей пізнання істинного Бога. І багато з невірних 
просвітилося пізнанням істини. Тоді почав святий молитися 
до Бога, і прийшов до нього голос згори, кажучи: «Блаженний 
ти, Євпеле, добрий і вірний рабе Мій, увійди в радість Господа 
твого, і спочинь зі всіма, що відвіку угодили Мені». Після того го-
лосу святий мученик диякон Євпел схилив під меч голову свою 
і страчений був. Так перейшов до Господа свого. Сповнилося 
страждання його в 11 день місяця серпня 304 року. Благоговійні 
християнські мужі поховали його на шанованому місці. І було 
багато зцілень від різних хвороб при гробі мученика — молит-
вами його святими і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа.
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ПРЕПОДОБНИЙ ОР ТИВЕЙСЬКИЙ

У Тиваїді, єгипетському 
краї, що межував з Ефіопією, 
був серед інокуючих подиву-
гідний муж, на ім’я Ор, батько 
багатьох монастирів: було під 
ним братів до тисячі, які при-
йняли чин великого ангельсько-
го образу. Мав довге волосся, 
сивиною прикрашене, лицем і 
зором світлий, із самого вигля-
ду чесний і гарний, наче щось 
понад єство людське в ньому 
було. Він спочатку в дальній 
пустелі довгий час сам про-
жив, трудячись у посницьких 
подвигах, їв пустельне бадилля 
та коріння, і здавалося те йому 

солодким. У молитвах безперестанних проводив усі дні й ночі. 
Коли дійшов старості, ангел Господній явився йому в сонному ви-
дінні, сказавши, щоб з пустелі вийшов і наблизився до людських 
поселень. Так він і зробив. Спершу малу хатчину собі влаштував, 
насадив зілля і почав жити, годуючись самим тим зіллям, але і 
його мало їв. Отримав і над бісами владу, та багато біснуватих, 
яких до нього приводили, з криком великим повідомляли, хоч 
і проти своєї волі, що преподобний таємно чинить богоугодні 
діла. Й інших пребагато зцілень чинив даною йому благодаттю 
Христовою. Почало приходити до нього багато людей і невдовзі 
біля нього зібралося чимало ченців, яким він став наставником 
й учителем. Завжди повчав братів богонатхненними словами й 
душекорисними оповідями. Одного разу розповідав на користь 
братам таке. «Бачив я одного мужа в пустелі, що три літа нічого 
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не скуштував із земного, ангел-бо Господній приносив йому що 
третій день небесну їжу, і вона йому не лише їдженням, але й 
питтям була. Також знаю такого чоловіка серед ченців, до якого 
прийшли біси в подобі небесних воїнств і ангельських чинів, пока-
зуючи вогненну колісницю й наче царя, який зі славою приходив. 
І казав видимий той цар до ченця того: “Усі чесноти сповнив ти, 
о чоловіче, далі належить, щоб ти поклонився мені, я ж, як Іллю, 
вогненною колісницею тебе заберу й віднесу звідси”. Чернець, 
те чуючи, сказав собі: “Що це таке? Я щодня поклоняюся Спа-
сителеві моєму, Цареві моєму, і якщо б цей, якого перед собою 
бачу, був моїм Царем, то не потребував би від мене поклоніння, 
знаючи, що я завжди Йому поклоняюся”. Тоді мовив: “Я маю свого 
Царя, якому щодня безперестанно поклоняюся, ти ж не мій цар”. 
І зразу всі біси із царем своїм і з вогненною колісницею зникли». 
Це св. Ор розповідав братам наче про когось іншого, але багато 
з них добре знали, що сам він був той, з ким те діялося.

Про цього преподобного отця сказано й таке. На свято Хри-
стового воскресіння був він ще з одним своїм учнем. І сказав 
йому учень: «Отче, чи знаєш, що нині Пасха, і годиться нам Пасху 
святкувати, як же всі святкують». Сказав старець: «Так, дити-
но, я забув, що Пасха нині». І пішов із келії, став на відкритому 
місці й простягнув руки свої до неба. Стояв так три дні неру-
хомо, весь розум заглибивши в Бозі. Через три дні прийшов до 
учня й мовив: «Ось, дитино, в міру сили моєї святкував я Пасху». 
Запитав його учень: «Що ти зробив, отче?». І відповів старець: 
«Дитино, той празник є Пасха, що означає перехід, для монаха є 
переходом його ума від галасу цього світу до з’єднання з Богом». 
Казав і таке учневі своєму: «Чернець, який втікає від видимих 
речей, наближається до невидимого Бога. Збираючи собі 
матеріальні речі, покидає духовні».

Коли преподобний став провідником для багатьох братів, знав 
прозорливо життя кожного і те, хто що таємно робив. Якось один 
подорожній брат, лжечернець, сховав десь свій одяг і прийшов 
до отця напівнагий, просячи в нього одягу. Отець зразу перед 
усіма викрив його брехню і схований його одяг на середину 
виніс. І був страх на всіх братах через те, що невідоме й таємне 
знав прозорливий отець, і ніхто ніколи не насмілювався якусь 
неправду сказати перед ним чи десь осібно щось недобре робити, 
бо все йому відкривалося від Бога. 390 року, доживши 90 років, 
переставився преподобний Ор до Господа, не лише монахів, але 
й багатьох мирян наставивши на шлях спасіння.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПІМЕН ПЕЧЕРСЬКИЙ

Блаженний Пімен жив у XІ сто-
літті. Народився на світ хворим, 
хворим ріс, і цей тілесний біль не 
дав у ньому місця для душевного, 
чистий був від усілякої вади і з 
утроби материнської не пізнав 
нечистого гріха. Багато разів 
просив батьків своїх, аби від-
дали його у монастир, але вони, 
як дітолюбні, хотіли мати його у 
своєму житті спадкоємцем і бо-
ронили йому. Якось Пімен знеміг 
понад міру і батьки вже не споді-
валися, що виживе. Тоді, приму-
шені неволею, принесли його до 
Печерського монастиря у Києві, 
просячи преподобних отців, що 

жили в ньому, молитися за їхнього сина, аби зцілився від неду-
ги. Преподобні отці, багато потрудившись у молитвах, ніяк не 
допомогли хворому, бо його молитва долала всіх — сам-бо собі не 
просив у Бога здоров’я, а ще хвороби, щоб, коли одужає, батьки 
не забрали його з монастиря — і не отримає тоді бажаного. Проте 
батько з матір’ю сиділи біля нього й не давали йому постригтися 
в ченці. Сумний був блаженний і почав молитися до Бога, аби 
виконав його бажання, якими сам знає судами. І ось однієї ночі, 
коли спали батьки його і раби, увійшли до нього світлі ангели, 
одні в образі гарних юнаків, інші в образах ігумена та братів, 
несучи в руках свічки, Євангеліє, волосяницю, мантію, кукіль1 
і все, що потрібне для постригу. І питали його: «Чи хочеш, щоб 
ми тебе постригли?». Блаженний з радістю відповів: «Так, хочу, 
Господь послав вас, пани мої. Прошу, виконайте бажання серця 
мого». Вони зразу почали робити все за порядком, як написано в 
уставі щодо чернечого постригу. Так постригли його у великий 
ангельський образ, одягли його в мантію і в кукіль. Дали, за 
звичаєм, запалену свічу, кажучи: «До 40 днів і ночей ця свіча не 
погасне». Коли закінчилося все, пішли до церкви, взявши волосся 
його в обрус, який поклали на гробі преподобного Теодосія.

1 Головний убір монахів, які прийняли велику схиму.
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Брати, що були поблизу у своїх келіях, чули голос співу, збу-
дили інших навколо себе, думаючи, що ігумен з кимось робить 
постриг хворому чи що той уже переставився. І всі разом при-
йшли до його келії, де блаженний лежав, і побачили, що всі там 
сплять: батько його, мати і раби. А повітря було сповнене пахо-
щами. Хворого бачили одягненого в чернечу одіж і сповненого 
радості. Спитали його брати: «Хто тебе постриг? І що за спів ми 
чули тут, його ж батьки твої, які тут були, не чули?». Відповів 
хворий: «Думаю, що ігумен прийшов з братами і постриг мене. 
Вони і співали, як ви чули, і свічу мені цю, яку бачите, дали, 
сказавши, що має до 40 днів і ночей безперестанно горіти. Во-
лосся ж моє взяли в обрус і пішли з ним до церкви». Це почувши, 
брати пішли зразу до церкви й побачили, що вона замкнена. 
Тому збудили паламарів і спитали їх, чи хтось заходив до цер-
кви після вечірньої молитви. Вони відповіли, що ніхто не захо-
див, бо й ключі в еклесіарха1 сховані. Збудили його, взяли ключ 
(якого він нікому не давав ані сам з ним не заходив), увійшли до 
церкви й знайшли на гробі преподобного Теодосія волосся, що 
лежало в обрусі. Ігумен дуже здивувався і почав усіляко дослід-
жувати, хто цього блаженного Пімена постриг. Але не знайшов, 
і всім було зрозуміло, що це було з Божого провидіння через 
Його святих ангелів. І зарахував ігумен блаженному це чудо за 
уставний постриг.

Трапилося якось, що іншого когось, теж хворого, принесли 
до Печерського монастиря, і постригли його. Брати, які служили 
хворим, принесли його до блаженного Пімена, щоб обом разом 
однаково служити. Проте недбалі були в такій службі й забули 
про обох, що аж знемогли хворі від браку води. Тоді блаженний 
Пімен сказав до другого недужого: «Брате, ті, що служать нам, 
гидують через сморід від нас. А ти, якщо підніме тебе Господь, чи 
хотів би перебувати на цій службі?». Хворий обіцяв блаженному, 
що до смерті своєї сердечно служитиме всім хворим. Блаженний 
Пімен мовив йому: «Ось Господь забере хворобу твою від тебе, і 
далі, здоровий, виконай обітницю свою, служи мені й подібним до 
мене. На тих, що недбайливі у цій службі, наведе Господь люту 
хворобу, щоб, так покарані, спаслися». І тут зразу встав хворий 
і почав служити йому, а тих недбайливих, що не хотіли служити 
хворим, охопила недуга за словом блаженного.

1 Служитель, що дбає про порядок у храмі та під час Богослужінь, а 
також відповідає за церковне майно.
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Зцілений від недуги брат трохи послужив, але й він стомився 
через сморід, ухилився від Пімена й покинув його голодного та 
спраглого, а сам ліг в іншій хатині. І ось раптом вогненна недуга 
розпалила його, і не міг стати протягом трьох днів, не витерпів 
спраги й почав кричати: «Помилуйте мене, Господа ради, ось-бо 
помираю від нестачі води!». Брати, що були в іншій келії, почули, 
прийшли до нього й побачили, що лютою недугою одержимий і 
сповістили про нього блаженному Пімену. Той мовив: «Що посіє 
людина, те й пожне, бо покинув мене голодним і спраглим, ось і 
сам прийняв, збрехавши Богові і мою злиденність зневаживши. 
Проте ми навчені не віддавати злом за зло, тому ідіть скажіть 
йому: “Кличе тебе Пімен, встань і йди до нього”». Коли вони 
прийшли і сказали йому те, хворий зразу видужав і, вставши, 
сам прийшов до блаженного. Блаженний довго напоумляв його, 
кажучи: «Маловіре, ось здоровий ти і більше знову не гріши. Чи не 
знаєш, що рівну винагороду будуть мати ті, що хворіють, і ті, 
що їм служать? Бог же, який тебе через мене зцілив від недуги 
твоєї, може й мене підняти з одра цього і неміч мою зцілити, 
але я не хочу. Той, хто терпить до кінця, як каже Господь, 
буде спасенний. Краще мені в цьому житті зігнити, щоб 
у майбутньому тіло моє було без тління, і тут сморід 
терпіти, щоб там пахощами невимовними сповнитися. 
Таких утішаючи, і апостол каже: “Якщо кару терпите, 
то як із синами поводиться з вами Бог, якщо без кари ви, 
то незаконнороджені ви, а не сини”».

Доблесний страждалець і праведного Йова справжній на-
слідувач, св. Пімен, безперестанку дякував Богові, лежачи у 
стражданні своєму 20 років. Тоді надійшов час переставлення 
його. І було знамення в Печерському монастирі: явилися вночі 
над храмом три вогненні стовпи. Знає Господь, яку річ знамення 
те вказує. Він, роблячи ангелами своїми вітри і слугами своїми 
вогонь палаючий, вже прислав ангелів Своїх по душу багато-
страждального Пімена, як по Лазареву. Того дня раптом здо-
ровим став багатостраждальний і розповів, що надходить його 
відхід, як прорекли ті, що його постригли. Встав тому, обійшов 
усі келії, кланяючись усім і просячи прощення. Хворим бра-
там казав: «Браття і друзі мої, вставши, відпровадьте мене». 
І зразу, за словом його, відступила хвороба від них, здоровими 
стали і пішли з ним. Він, увійшовши до церкви, причастився 
Божественних Таїнств. І після того, взявши поховальне ложе, 
поніс його до печери, у якій ніколи не був і ніколи її не бачив від 
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народження свого, і ніхто йому дороги не вказував. Увійшовши 
до печери, поклонився гробові преподобного Антонія і показав 
місце, на якому хотів бути покладеним.

Тоді таємницю пречудну відкрив, показуючи гроби братів, що 
там поблизу лежали. «Тут, — казав, — двох братів поклали ви 
цього року, одного без схими, другого в схимі. Того, кого поклали ви 
без схими, знайдете в схимі. Хотів-бо багато разів постригтися, 
але не подбав про це, хоч діла, образу того достойні, показав, і 
через те після смерті дарував йому Господь схиму. Другого ж 
брата, якого поклали ви у схимі, побачите без схими. У житті 
не хотів її ані діл достойних не показав, але так казав: “Коли 
побачите, що відходжу з життя цього і вже помираю, тоді по-
стрижіть мене у схиму”. Не згадав того, хто сказав: “Не мертві 
хвалитимуть Тебе, Господи, і ніхто з тих, що сходять в ад, але 
ми, живі, благословімо Господа”. І через те забрано від нього цю 
схимницьку благодать і дано тому, хто показав достойні діла. 
Третій — від давніх літ тут покладений брат. Він цілий зотлів, 
але схима його нетлінною залишилася. Бережеться-бо йому на 
викриття й на осудження, бо недостойні образові схимника діла 
збирав: у лінощах і в ділах грішних усе життя своє провадив, 
не згадуючи того, хто мовив: “Кому дано буде багато, багато в 
нього і вимагатимуть”. І якщо його не визволить молитва пре-
подобних отців Антонія і Теодосія — не уникне вироку страшного 
суду. Постриг-бо схимницький нічого не помагає таким, що не 
мають діл богоугодних».

Цю тайну відкривши, преподобний Пімен сказав до братів: 
«Ось прийшли ті, що постригли мене, взяти мене хочуть». І зразу 
після слів тих ліг, заснувши у Господі. Було це 1110 року. Брати 
з великою честю поклали його на місці, яке він показав у печері. 
Розкривши гроби, про які він одкровення розповів, побачили, за 
словами святого, трьох чорноризців. Із тих, що недавно вмерли, 
з одного, покладеного в схимі, схима знята була й покладена на 
другого, якого поховали без схими. Третього, що давно помер, 
знайшли всього зітлілого, схима ж його була ціла. І дуже диву-
валися невимовному тому явлінню справедливого Божого суду, 
що віддає кожному за ділами його.
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СВЯТИЙ ЕМІЛІЯН ІСПОВІДНИК,
ЄПИСКОП КИЗИЦЬКИЙ

За царювання іконоборця Ле-
ва Вірменина (813–820), Еміліян, 
Христовий ісповідник, був єпи-
скопом Кизицьким1. Багато разів 
примушували його відректися по-
клоніння святим іконам, та не по-
корився святитель, але перебував 
непохитний у постановах святих 
отців. Через те багато кривди й 
ув’язнення від єретиків прийняв, 
усе перетерпів, радіючи й маючи 
надію за тимчасові зневаги отри-
мати вічні блага. І так, огорнений 
терпіннями та кривдами, в ув’яз-
ненні спочив у Господі й вінцем 
ісповідництва  увінчався.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК АСТЕРІЙ2

За царювання нечестивого Валеріана (253–260) жив у Римі 
один муж шанований і добродійний, один зі синклітиків, на 
ім’я Астерій, благородністю і багатством славний і царям лю-

1 Стародавнє місто в Малій Азії на півострові Капидаг у Мармуровому 
морі, сучасна територія Туреччини. 

2 Його пам’ять вшановуємо 7 (20) серпня.
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бий. Вірою був християнин, який і в лютий час, коли багато на 
християн було гонінь, благочестя своє беріг непорочно. Та стала 
відома його віра у Христа. Трапилося йому, коли був у краях 
Палестини, прийти в град, що звався Кесарія Филипова, його 
ж фінікійці називають Панеядою. У тому граді, де було багато 
нечестивих ідолопоклонників, був звичай влаштовувати нечисте 
святкування при джерелі Паніас, що витікало з гори Хермон, 
звідки і Йордан-ріка тече. На тому святкуванні жертва, яку 
клали для біса, ставала невидимою, біс-бо, що там жив, хапав 
ту жертву і робив її невидимою. І мали осліплені блудом люди 
звабу ту бісівську за велике чудо і прославляли те.

Раб Христовий Астерій там був і бачив святкування бісівське, 
яке творили нечестиві. Спочатку через блуд і душевну сліпоту 
звабленого народу переживав серцем, тоді, очі до небес звівши 
й руки піднісши, помолився з вірою до Христа Бога, щоб біса, 
який зваблює народ, вигнав звідти. І зразу було вигнано біса 
силою Божою, і припинилося те звабливе бісівське чудо, видно 
було далі жертву всім відкрито, не зникала, як спочатку, і не 
ставала невидимою. Коли припинилося те чудо, припинилися і 
святкування, не збиралися більше там люди. Так віра й молитва 
св. Астерія очистила те місце від бісівської скверни.

Страждання Астерія за Христа відбулося так. В іншій Кесарії, 
що звалася Палестинською, воїн на ім’я Марин сміливо визнав 
себе християнином. Прославляв голосно Ім’я Христа і докоряв 
ідольському нечестю. Суддя засудив його на смерть. Вивели за 
град мученика Марина та відтяли йому голову. У годину його 
страти стояв там Астерій, що за Божим провидінням у той час 
до града того прийшов і бачив страдницьку кончину св. Мари-
на. Тоді зняв із себе коштовний одяг, простелив його на землі, 
взяв чесне тіло мученика і голову й обвив тим одягом. Тоді взяв 
на плечі і, віднісши, поховав чесно. Через те й сам вінця муче-
ницького сподобився. Взяли-бо його нечестиві, і пізнавши, що й 
він християнин, мечем відтяли йому чесну голову. І став разом 
зі св. Марином перед небесним Царем Христом у лику святих 
мучеників. Сталося це 260 року. Імператор же Валеріан невдовзі 
був Богом покараний за велике пролиття християнської крові і 
попав у полон перського царя Саворія. Той перед усім народом 
велів здерти з нього шкіру й сіллю посипати. І загинув поганий 
погано, ще за життя почавши вічні свої муки.
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ПОЯВА ТОЛЗЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ

У 1314 році, у дні св. Петра, митрополита Київського і всієї 
Русі, коли княжив у Ярославлі благовірний князь Давид Теодоро-
вич, Ростовським і Ярославльським єпископом був Прохор (дехто 
називав його Трифоном1). Якось вирішив він відвідати свою па-
ству. Побував у монастирі преподобного Кирила Білоозерського, 
а звідти зійшов водою в лодіях вниз рікою Шексною, що до Волги 
текла. І, допливши до ріки Волги, ішов нею до града Ярославля. 
Коли був за шість поприщ від Ярославля і схилився день до ночі, 
пристав на ніч до берега, що під горою, на тому боці, де град. І, 
вийшовши на гору, поставив шатро своє. Напроти того місця, 
на другому боці Волги, був потік, що називається Толга. І ліс 
був великий на тому боці за Волгою. Ночуючи, єпископ збудив-
ся опівночі й побачив світло в наметі своєму. Скоро вставши, 
визирнув із шатра й побачив, що всі, хто з ним був, спали: свя-
щенники, і клирики, і слуги, і сторожа; світло ж велике край той 
осявало. Обернушись до ріки, побачив на другому боці пресвіт-
лий вогненний стовп, що невимовно сяяв, і міст побачив через 
Волгу до стовпа того, і дивувався зі страхом тому видінню. Тоді, 
помолившись Богові, взяв свою архиєрейську палицю, вийшов 
із шатра і пішов до ріки, нікого не збудивши з тих, що спали. 
Вийшовши на видимий міст, пішов по воді, як по дереву, ніколи 
ж бо там моста не було, але Божим велінням згустилася вода й 
стала наче міст під його ногами. Перейшовши на той бік і до 
стовпа наблизившись, побачив образ Пречистої Діви Богородиці, 
що тримала на руках немовля — Господа нашого Ісуса Христа, 
стоячи не на дереві, а в повітрі, на висоті понад п’ять ліктів від 
землі, що людина із землі не може досягти. І почав єпископ моли-
тися гаряче, кланятися образові тому й сльози з очей проливати. 
Помолився досить і повернувся назад, але забув палицю свою 
на тому місці, на якому молився. І знову ріку по видимому мості 
перейшов, увійшов до шатра свого, поки всі спали, і ніхто про 
те, що він ходив за Волгу, не довідався. І спочив до ранку. Коли 
настав ранок і всі зі сну збудилися, співали утреню, як звичайно. 
Коли час був єпископові йти в лодію, почали слуги шукати пали-
цю святителя, але не знаходили. І сказали святителеві, що вчора 
в шатрі поставлена була, та невідомо де поділася. Тоді святитель 
згадав, що забув палицю на тому боці ріки, і зрозумів, що хоче 

1 Незадовго до смерті відмовився від єпископського служіння і повернувся 
до Спаського монастиря в Ярославлі, де при схимі прийняв ім’я Трифон.
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Бог, аби чудо те стало відоме: показував рукою за Волгу, не міг-бо 
говорити через сльози. Тоді тихим голосом промовив, розповів 
їм все за порядком, що бачив і як за Волгою був. І звелів їхати 
за Волгу і знайти там палицю на місці, куди їм рукою показував. 
Поїхали слуги за Волгу, шукали архиєрейську палицю і знайшли 
ту ікону Пречистої Діви Богородиці, уже не в повітрі, а на землі 
поміж деревами, і палицю архиєрейську поблизу побачили. По-
клонилися іконі, взяли палицю, повернулися до архиєрея і про 
ікону Богородичну розповіли йому. Архиєрей переїхав ріку Волгу 
зі всіма людьми, які з ним були, і, побачивши Богородичний 
образ, впізнав, що це той, який бачив вночі в повітрі, стовпом 
вогненним осяяний. І почав, припадаючи, поклонятися всім сер-
цем, і гарячі зі сльозами проливав молитви, і з любов’ю цілував 
ікону, радіючи і веселячись духом. Раділи всі, що з ним були, і 
з радості виточували сльози, і довго поклонялися й молилися. 
Було те чудесне явлення Богородичного образу у 8 день серпня.

Почав єпископ Прохор у ту ж годину своїми руками рубати 
ліс, очищувати те місце і готувати дерево на церкву. Тоді й усі 
робили те із завзяттям. Заклали того ж дня малу церкву, яку зве-
ли до полудня, про що всім стало відомо у Ярославлі. Зійшлося 
багато людей на те місце до єпископа, духовних і мирян, старих 
і молодих, багатих й убогих, здорових і хворих. І, бачачи чудесну 
ікону Пречистої Богородиці, невимовно раділи, і поклонялися їй 
сердечно, і помагали ділу, що робилося, ліс рубаючи й будівничим 
помагаючи. Коли закінчили ту малу церковцю, освятив її єпископ 
у той самий день до вечора, вніс до неї чудотворний той образ і 
служив у ній. Назвав її в ім’я Пресвятої Діви Богородиці, чесного 
її Введення. І празник явлення образу встановив відзначати у 
8 день місяця серпня. Які тоді були серед людей недужі — усі 
зцілення прийняли благодаттю Пречистої Богоматері. І звелів 
архиєрей при тій церкві монастир збудувати, й ігумена у той 
самий день призначив, і відтоді влаштувалася на тому місці 
обитель: спершу мала, а за якийсь час велика і прекрасна, що 
й донині, Богом бережена, називається Толзькою — від потоку 
Толги, що там у Волгу впадає.

Із дня явлення того чудотворного образу Пресвятої Богородиці 
почало там відбуватися багато чуд, з яких найбільш визначні тут 
згадаємо. У 1392 році, 16 вересня, за ігумена Германа, співали 
брати в церкві утреню. Коли на дев’яту пісню священник виго-
лосив: «Богородицю, Матір світла, піснями звеличаймо», раптом 
від ікони Пресвятої Богородиці з правої руки витекло миро й 
наповнило великими пахощами церкву. І всі на те чудо з подивом 
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і жахом дивилися, прославляли Бога та Пречисту Божу Матір. 
Після утрені співали молебень і, коли закінчували його, співали 
«Владичице, прийми рабів своїх». Тоді з Немовляти, яке Богоро-
диця тримала на руках, з Його лівої ноги також витекло миро. І 
видно було два джерела мира з одної ікони, що текли чудесно: з 
правої руки Богородиці і з лівої ноги Христа. Ігумен та брати ве-
селилися духом через те преславне чудо, і зі сльозами припадали 
до пречистої ікони, і благословення приймали від святого мира 
на чолах своїх. Було ж те миро дуже цілюще, хто-бо ним мастив-
ся, одержимий якоюсь хворобою, зразу здоров’я отримував.

Коли минув якийсь час, мужа сановитого, на ім’я Микита, з 
Москви до краю білозерського правитель послав. Коли до Ярос-
лавля з жінкою та домочадцями своїми прибув, сів у човен, щоб 
ним водою догори плисти. Був же в того Микити син єдиний, 
малий хлопець, чотири роки мав від народження. Той хлопець 
розхворівся в дорозі й помер. Довезли мертвого до монастиря 
Пресвятої Богородиці, що на Толзі, і хотіли поховати там. І пла-
кали батько й мати перед чудотворною іконою Матері Божої, 
ридали невтішно, не мали-бо іншої дитини. Спорядивши тіло 
мертвого, готували гріб і все до поховання. Коли співали звич-
не надгробне правило, ожило мертве дитинча й подало голос, і 
були всі налякані та втішені, а найбільше батьки великої радості 
сповнилися. І прийняли дитину свою живу та здорову, і дяку 
велику віддавали Богові і Пречистій Його Матері.

Через декілька днів, за допустом Божим, сталася в монастирі 
велика пожежа. Охопило полум’я церкву скоро, що неможливо 
було братам відчинити дверей церковних і винести звідти що-не-
будь. Згоріла церква зі всіма речами, що були в ній. Всі думали, 
що й чудотворна ікона в ній згоріла, і дуже через те сумували. 
Але після тої пожежі знайшли святу ікону поза монастирем: у 
діброві на дереві стояла ціла, не людськими, але ангельськими 
руками з великого полум’я винесена, і світлом сяяла. І знову з 
радістю прийняли її і, не гаючись, збудували церкву гарнішу 
від першої, і всілякими красотами прикрасили, донині кам’яну 
прекрасну церковну та монастирську будівлю там видно.

Благодать Пречистої Діви Богородиці не перестає і досі чудо-
діяти, подаючи, як з джерела, від пречистої Своєї ікони зцілення 
на всілякі недуги й виганяючи лукавих духів з людей. Про ті 
чуда просторо написано в обителі цій, ми ж, з багатьох небагато 
згадавши, прославляємо Бога та Пречисту Діву Марію, яка Його 
народила, і Пречисту її ікону благочесним поклонінням шануємо 
нині, і завжди, і навіки-віків. Амінь.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ МАТІЙ

Святий апостол Матій 
був родом із Вифлеєму, із 
покоління Юди. З дитин-
ства вчився книжної прему-
дрості й розуміння закону в 
Єрусалимі від св. Симеона 
Богоприємця. Чуючи про-
повідь та учення Христове 
й чуда бачачи, Матій про-
йнявся до Нього любов’ю і, 
знехтувавши світським, пі-
шов за Ним з іншими учня-
ми та людьми, втішаючись 
баченням лиця Його і на-
сичуючись словами вопло-
ченого Бога. І був спершу 
св. Матій одним із 70-ьох 
менших апостолів. Тоді, піс-
ля добровільного страждання, воскресіння і на небо вознесіння 
Господа нашого Ісуса Христа, до більших апостолів приєднався. 
Святий Петро, верховний серед апостолів, ставши посеред них, 
виголосив слово про те, що годиться місце Юди, який відпав і 
загинув, заповнити, аби цілою та незмінною була апостольська 
дванадцятка, яку Господь наперед вибрав. Поставили тому двох: 
Йосифа, названого Варсавою, і Матія. І, помолившись, сказали: 
«Ти, Господи, знаєш серця всіх, покажи, кого Ти вибрав із двох цих, 
аби прийняв жереб служіння цього й апостольства, від якого 
відпав Юда». І кинули жереб, і впав жереб на Матія, і зараховано 
його до одинадцяти апостолів.
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І проповідував св. Матій Христа Бога, обходячи міста й села 
і благовістуючи явлене спасіння світу. Не лише у Юдеї, а й се-
ред поган, як вибрана посудина, ніс Ім’я Христове. І в Ефіопії 
проповідував, і багато там перетерпів мук, волочений і битий, 
на катівні повішений, обдираний по ребрах залізом і вогнем 
палений. Усі ті муки з радістю приймав і мужньо терпів, зміц-
нював-бо його Христос.

Також в Македонії трудився св. Матій у благовістуванні Хри-
стовому, де нечестиві, взявши його, хотіли випробувати силу 
віри, яку він проповідував, і дали йому випити отруйне пиття, що 
спричиняло сліпоту. Апостол, випивши ту отруту в Ім’я Христо-
ве, неушкодженим залишився. Ще ж і осліплених тою отрутою, 
понад 250 людей, просвітив, руки на них покладаючи й прикли-
каючи Ім’я Христове. Не терплячи такого бачити, диявол явився 
невірним в образі малого хлопця, наказуючи вбити Матія, бо той 
честь їхню (бісівську) зневажає. І коли хотіли схопити апостола, 
він, посеред них ходячи, був невидимий для них. Шукали його 
три дні — і не знайшли. Тоді явився їм святий і добровільно від-
дався в їхні руки. Вони ж, зв’язавши його, у темниці замкнули. 
Там явився йому диявол з гнівом, скрегочучи на нього зубами. 
Але наступної ночі став перед ним Господь у світлі великому і з 
пут його звільнив, відчинив двері темниці та вільним його ви-
пустив. І коли настав день, знову святий апостол, відкрито по-
серед людей ставши, сміливо проповідував Христа. І коли деякі, 
озлоблені серцями своїми, не лише проповіді його не повірили, а 
й, розгнівавшись, хотіли убивчі руки на нього накласти, раптом 
розкрилася земля й пожерла їх, а ті, що залишилися, злякалися, 
навернулися до Христа й охрестилися.

Після того апостол Христовий знову повернувся в Юдею і, 
проповідуючи Боже слово, багатьох синів ізраїлевих навертав до 
Христа Господа, переконуючи їх знаменнями й чудами: сліпих 
в Ім’я Христове просвітлював, прокажених очищав, бісів з лю-
дей виганяв Іменем Христовим, подавав кривим рівно ходити, 
глухим чути й помираючих до життя повертав.

Матій називав Мойсея святим і велів берегти закон, даний 
від Бога на скрижалях, учив же вірити в Христа, воплоченого 
від Пречистої і Пренепорочної Діви, якого на спасіння світу Бог 
Отець послав і якого сам Мойсей знаменнями, прообразами і 
словами пророчими провістив. І тлумачив їм Матій усе, що про-
роки провістили про Христа, вказуючи, що це вже збулося на 
Месії, який прийшов.
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У той час був серед юдеїв архиєрей Анан, ненависник і хули-
тель Імені Ісуса Христа й гонитель християн: за його велінням і 
св. Якова, брата Божого, з даху храму скинули й убили. І коли 
св. Матій, проходячи Галилейську землю, входив до юдейських 
зібрань і проповідував Христа, Сина Божого, юдеї, осліплені 
невірством і злістю, зрушилися на гнів, схопили його і до того 
Анана, архиєрея свого, до Єрусалиму привели. Архиєрей, скли-
кавши лукаве юдейське зібрання й апостола Христового на до-
пит поставивши, почав до своїх говорити і хулити Божого Сина 
Ісуса Христа. Закінчив словами: «Цей, що стоїть перед нами, 
учень Ісуса, достойний смерті. Проте нехай вибере одне з двох: 
чи дотримуватися закону, через Мойсея даного від Бога, і живим 
бути, чи називатися християнином і померти».

Святий Матій, піднісши вгору руки, сказав: «Мужі-браття, 
про ту провину, яку ви на мене накладаєте, не треба багато 
говорити. Бо те, що я християнин, не провина, а слава». Сказав 
Анан: «Як то не є провиною старий закон ні за що мати, Бога 
не шанувати, а чарівні та суєтні байки приймати?». Відповів 
святий: «Якщо слів моїх послухаєте, відкрию вам, що те, що 
ми проповідуємо, не байки і чари, а сама істина, законом від 
початку засвідчена».

Коли архиєрей погодився слухати, Матій відкрив свої апо-
стольські уста, почав зі старозавітних книг розповідати їм про 
прообрази й провіщення Ісуса Христа, як обіцяв Бог праотцям 
Аврааму, Ісааку і Якову, кажучи, що вийде від них муж, яким 
благословляться усі племена землі. Про те й Давид засвідчив, 
кажучи: «Благословляться у Ньому всі покоління земні, і всі 
народи прославлять Його». І як неопалима купина була проо-
бразом воплочення Його від Чесної Діви, так і пророк Ісая під-
твердив: «Ось Діва у лоні зачне і народить Сина, і назвуть Його 
Еммануїл, що означає “з нами Бог”». Мойсей ясно провістив, 
кажучи: «Пророка вам поставить Господь з-поміж братів ва-
ших, як і мене, Його слухайте у всьому, що казатиме вам». Той 
же Мойсей дав прообраз добровільного Його страждання через 
змія, піднесеного на дереві в пустелі, а Ісая прорік: «Як ягня на 
заріз поведуть Його, і залічать до беззаконних». Прообразом 
Його триденного воскресіння був Йона, який із черева кита 
вийшов неушкоджений.

Коли так багато пояснював Матій про Ісуса з їхніх єврейських 
книг, не витерпів Анан, великої люті сповнився і з гнівом сказав 
до нього: «Чи посягаєш руйнувати закон? Чи не знаєш Писання, 
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яке каже: “Якщо якийсь пророк чи ясновидець з’явиться в Ізраїлі, 
бажаючи відвернути вас від Закону Господа Бога вашого, смертю 
нехай помре чоловік той”?».

Відповів йому св. Матій: «Той, про кого говоримо, не лише про-
рок, а й Господь пророків, і Бог, і Божий Син, Його ж Божество 
істинними знаменнями проявляється, і через них і я в Нього по-
вірив і сподіваюся у визнанні пресвятого Імені Його перебувати 
непохитно». Сказав архиєрей: «Якщо дати тобі час для розду-
мів, чи покаєшся?». Відповів святий: «Не буде такого, щоб я 
відступив від істини, яку знайшов, — Ісуса Назарянина, 
якого ви відкинули і на смерть передали, істинного Сина 
Божого, рівного з Отцем, співістотного Йому і співпредвіч-
ного. Серцем вірю й устами визнаю, і кажу, що я — раб 
Христовий!».

Тоді архиєрей, затикаючи свої вуха й скрегочучи зубами, по-
чав з люттю кричати, кажучи: «Зневажає! Зневажає!». І додав: 
«Хай слухає закон!». І зразу розгорнули книгу закону й читали те 
місце, де написано: «Чоловік, який проклинає Бога свого, гріх має. 
Той, хто ображає Ім’я Господнє, хай смертю помре, камінням 
нехай поб’є його все зібрання, хай не пожаліє його око ваше, щоб 
відняти зло від Ізраїля».

Коли те місце в книзі прочитане було, сказав архиєрей до 
Христового апостола: «Уста твої на тебе говорили, хай буде кров 
твоя на голову твою». Те мовивши, архиєрей засудив Христово-
го апостола на смерть — аби камінням був побитий. І, взявши 
святого, повели на страту на місце, назване Ветласкіла, і почали 
кидати каміння в нього й бити. Він же, піднісши руки свої до 
неба, передав дух свій.

До того беззаконні додали ще інше катування: коли вже мер-
твий був мученик, за римським звичаєм, сокирою відтяли йому 
голову, догоджаючи римлянам, наче той Христовий проповідник 
був противником цісаря. І так святий апостол Матій, подвиг 
добрий сповнивши, закінчив свій шлях.
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БЛАЖЕННИЙ МУЧЕНИК
ГАБРІЕЛЬ ГАРСІЯ МОРЕНО

Габріель Гарсія Морено народився 24 грудня 1821 року в 
Еквадорі. З 1854 року навчався в Парижі, де хоч захищав свою 
католицьку віру, не жив відповідно до неї. Якось у своїй промо-
ві він виступав проти супротивників Церкви. Тоді один із них 
відповів: «Ваші докази вагомі, але ви самі вважаєте свою релі-
гію надто важкою і не виконуєте її приписів так само, як і ми. 
Коли ви востаннє сповідалися?». Габріеля це вразило. Однак він 
не розгнівався, а навпаки, з вдячності потис руку супернику і 
сказав: «Сьогодні ви ще праві, але завтра вже ні! Даю вам слово 
честі». Ще того ж дня він приступив до святої сповіді і відтоді 
став зразковим християнином.

Закінчивши навчання, він став юристом у своїй батьківщи-
ні — в Еквадорі. Тут боровся проти масонського уряду. Своєю 
справедливістю і добротою він настільки здобув довіру народу, 
що його обрали президентом республіки.

Габріель був великим почитателем Найсвятішого Ісусового 
Серця. Щодня відвідував Святу Літургію і щонеділі причащався. 
1869 року в Конституції він закріпив католицизм як національну 
релігію Еквадору, а в 1873 році посвятив Еквадор Найсвятішому 
Ісусовому Серцю.

Незважаючи на те, що активно займався громадською діяль-
ністю, все ж не занедбував внутрішнього життя. Його власноруч-
но написані постанови знайшли в його молитовнику: «Щоранку 
я буду молитися особливо за ласку покори. Щодня буду на 
святій Літургії, буду молитися вервицю і читатиму роз-
діл з “Наслідування Христа”. Постійно пам’ятатиму про 
Божу присутність, особливо коли говоритиму, щоб опану-
вати свій язик. Ніколи не буду говорити про себе, хіба щоб 
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визнати свої помилки і недоліки. Метою усіх моїх вчинків 
хай не буде ніщо інше, а лишень більша Божа слава».

У своїй благодійності доходив аж до крайнощів. Якось дру-
жина сказала йому: «Було б саме на часі організувати репрезен-
тативну гостину». Він відповів: «Я її вже організував». «Де?» — 
спитала дружина. «В лікарні для хворих».

Оскільки Габріель виступив проти атеїзму і невіри, його нена-
виділи ліберали та вільнодумці. Він захищався так: «Невіра хва-
литься, що є вільнодумною. А я запитую: коли і де невіра бажала 
свободи правовірним? Мій девіз: свобода всьому, тільки не злу».

Народ любив Морено і 1875 року знову обрав його президентом 
республіки. Проте масонська ложа заявила, що він не доживе до 
своєї повторної інтронізації. Морено написав листа до папи Пія IX 
і попросив у нього благословення, «...щоб мати силу і світло, яких 
так потребую, щоб аж до кінця бути вірним сином нашого Відку-
пителя». Також додав, що ложі навколишніх держав, підтриму-
вані Німеччиною, прагнуть його смерті. А у листі до свого товари-
ша Габріель пише: «На мене готують підступне вбивство. Я ща-
сливий, що зможу померти за віру. З Богом! До зустрічі в небі!».

Незадовго до смерті президента відвідав відомий священник. 
Він сказав, що чув, що вбивці хочуть завершити свій план, тому 
закликав Морено вжити запобіжних заходів. Президент відповів, 
що він все знає і що єдиний запобіжний захід, який може вжи-
ти, — це підготуватися до того, що стане перед Богом.

5 серпня Морено сказали, що наступного дня спалахне рево-
люція. Він сказав: «Я готовий постати перед Божим обличчям!». 
Усю ніч він молився. Зранку, як завжди, пішов до церкви на 
Літургію і прийняв Святе Причастя. Коли вийшов з церкви в 
напрямку до Народного палацу, на нього напали. Йому завдали 
14 ударів кинджалом і 6 пострілів. Він упав на землю і промовив 
свої останні слова: «Бог не вмирає!». Помираючого президента 
віднесли у катедральний собор, до вівтаря Страждальної Матері 
Божої, де священник уділив йому розгрішення і єлеопомазання. 
Тут, біля підніжжя хреста, який носив на своїх плечах під час 
процесії Страсного тижня, він простив своїм убивцям і віддав 
свою душу Богові. Сталося це 6 серпня 1875 року.

20 грудня 1939 року було розпочато процес беатифікації Гарсія 
Морено після того, як Мануель Політ, архиєпископ Кіто, ретельно 
досліджував питання його мученицької смерті. 1958 року була 
опублікована молитва за канонізацію Гарсія Морено, але невдов-
зі, після ІІ Ватиканського Собору, весь процес був призупинений.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ АРХИДИЯКОН ЛАВРЕНТІЙ
І ПАПА РИМСЬКИЙ СИКСТ

Папа Римський Сикст ІІ був 
родом грек з Атен, спершу був фі-
лософом, а тоді став учнем Хри-
стовим. Коли 257 року убили за 
Христа папу римського св. Сте-
фана, замість нього на престол 
було возведено Сикста — як на 
певну смерть, бо в ті часи не 
було папи, якого б минула чаша 
страждання. І справді — імпе-
ратор Валеріан (253–260), люто 
переслідуючи християн, схопив 
папу Сикста разом з кількома 
його дияконами. Побачивши, що 
папу Сикста ведуть до в’язниці, 
архидиякон Лаврентій кликав до 
нього, кажучи: «Куди, отче, без 
сина йдеш? Куди, о святий архиєрею, поспішаєш без дияко-
на свого? Ти ж ніколи без мене не приносив жертви! Хіба ти 
не випробував мене, чи я тобі добрий служитель? І якщо 
був я з тобою при сповнюванні Божественних Таїнств 
Христових, чому не мав би з тобою кров за Христа проли-
ти?». Папа Сикст відповів йому: «Не покидаю тебе, о дитино, 
але на більші муки тебе бережу, лежать-бо перед тобою більші 
подвиги за віру Христову. Я, як старий, на легшу битву виходжу, 
тобі ж годиться показати славнішу перемогу й торжество над 
катом. Тому не плач, але знай, що через три дні після нашої 
кончини підеш, левіте, за своїм священником. Іди тим часом і 
роздай церковні скарби жебракам і нужденним на свій розсуд».
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Святий Лаврентій пішов, і взявши все церковне начиння та 
скарби, шукав по цілому граді клириків, що ховалися, й убогих 
християн, і як кого знаходив, давав йому на потребу. Прийшов-
ши на гору, що звалася Целій, зустрів там одну вдову Киріякію, 
яка 32 роки перебувала у вдівстві. Вона ховала в себе багатьох 
християн з пресвітерами і клириками. Приніс туди Лаврентій 
вночі досить срібла й одягу, і все, що потрібне, й умив ноги слу-
жителям Божим та іншим християнам. Киріякія, поклонившись 
до його ніг, сказала: «Прошу тебе, рабе Христовий, поклади руки 
твої на мою голову, бо лютий біль голови терплю». Святий поклав 
рушник, яким ноги втирав, на її руки, свої ж руки зі знаменням 
хресним поклав на її голову та мовив: «В Ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа, будь здорова». І зразу зцілилася вдова від своєї хвороби.

Тієї ж ночі пішов св. Лаврентій на площу, названу Канарій-
ською, і зустрів багатьох християн, зібраних в домі Наркиса, 
одного з християн. Умив їм ноги і з церковного маєтку дав їм на 
потребу досить. Вийшовши звідти, святий довідався, що в Не-
потіянових печерах переховується багато християн. Тому пішов 
туди, несучи їм їжу й все потрібне. І побачив чоловіків і жінок, 
душ 73, серед яких був і пресвітер Юстин. Там Лаврентій умив 
ноги старшим й, останнє срібло їм віддавши, пішов. І почув, 
що святішого папу Сикста ведуть із двома дияконами на суд до 
храму богині Телури. Поставили папу перед Валеріаном, і він 
сказав до нього: «Корисне радимо старості твоїй, послухай нас 
і принеси жертву богам». Відповів святий: «Собі самим корисне 
радьте й не ображайте небесного Бога, покайтеся у пролитті 
крові святих, щоб люто не загинути». Розгнівався імператор, чу-
ючи ті слова, сказав: «Якщо цього не знищити з-поміж живих на 
землі, не залишиться нікого, хто б мав страх і послух до влади. 
Смертю нехай буде покараний!». Диякони звернулися до ката, 
кажучи: «О окаянний, якби ти послухав переконування отця 
нашого, то уникнув би вічних мук, що чекають на тебе!». Сказав 
Валеріан: «Доки ці житимуть, що погрожують нам муками? 
Нехай будуть ведені до храму Марсового, щоб принести жертви».

Марсовий храм був за градськими стінами, перед воротами, 
що називалися Аппієвими. Коли туди привели святих, сказав 
папа до того храму: «Хай розвалить тебе Христос, Син Бога жи-
вого!». І тільки-но християни відповіли «Амінь», як раптом стався 
землетрус — і впала частина нечистого храму й ідол у ньому роз-
бився. А св. Лаврентій закликав до папи, кажучи: «Не покидай 
мене, отче, вже-бо я роздав скарб, який ти мені доручив». Воїни, 
почувши про скарб, взяли св. Лаврентія й затримали його. А 



271

папу із дияконами перед тим храмом на горбі потяли й тіла їхні 
непохованими залишили. Коли настала ніч, прийшли пресвітери, 
диякони й інші християни і, взявши ті чесні тіла, поклали папу 
Сикста в печері, що в Калікстовій гробниці, а дияконів Феліксима 
та Агапета поховали в Претекстатовій гробниці.

Після убивства святішого папи Сикста привели воїни 
св. Лаврентія до царя і сповістили йому, кажучи: «Взяли Сик-
стового архидиякона, який від свого єпископа взяв скарб і заховав 
його десь». Валеріан сказав до єпарха: «Допитай його про церковні 
скарби й примусь до поклоніння богам. Якщо не захоче про скарби 
розповісти й богам поклонитися — муками страть його».

Намісник імператора, гадаючи, що в церкві є великі скарби 
і що Лаврентій їх переховує, закликав його негайно передати 
їх імператору. Спершу говорив доброзичливо і улесливо: «Ви, 
християни, скаржитесь, що з вами поводяться жорстоко. А 
що ви робите для своєї країни? Бачите, імператор зараз воює з 
Персією, грошей у нього немає. Державі потрібне золото, а ви, 
християни, як відомо, використовуєте для своїх жертв золоті 
посудини, п’єте освячене вино зі срібних келихів і палите свічки 
на золотих свічниках. Ваш Бог, якого євреї розіп’яли, не мав 
грошей, жив в убогості та заохочував давати кесарю кесареве. 
Віддай мені всі свої скарби і так збагатитеся добрими вчинками». 
На те Лаврентій охоче відповів: «Так, я не заперечую, що Церква 
багата, ніхто на світі не є такий багатий. Таких скарбів навіть 
імператор у своєму палаці не має. Я навіть не соромлюсь по-
казати їх вам, прошу лише три дні, щоб зміг все влаштувати, 
а потім покажу вам». Намісник з радістю погодився і з нетер-
пінням чекав, коли побачить багато золота і срібла. Тим часом 
Лаврентій зібрав усіх християнських бідняків, хворих, калік, 
старих, вдів і сиріт. Тоді запросив намісника прийти подивитись 
на церковні скарби. І сказав: «Поглянь! Це скарби нашої цер-
кви! Це наше золото, перли та прикраси, які я обіцяв тобі 
показати і подарувати. Не гнівайся, якщо чекав інших. 
Пам’ятай, золото, якого жадаєш, є минущим і є джере-
лом великого зла. Але є багатство, що не минає: чесноти 
та добрі вчинки. Бери ці наші скарби, піклуйся про них, і 
цим збагатишся, примноживши славу римського міста і 
багатство імператора». Розчарований намісник гнівно ви-
гукнув: «Негіднику! Я суворо покараю цю явну ганьбу. Знаю, що 
ви, християни, прагнете смерті, але ти не помреш так швидко! 
Ні, хочу, щоб ти помер повільною і болючою смертю».
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Тоді єпарх, взявши Лаврентія, віддав його одному воєначаль-
никові, тюремному наглядачеві Іполиту, щоб пильнував його у 
в’язниці. Іполит замкнув Лаврентія в темниці з іншими в’язнями, 
серед яких був один грек на ім’я Лукілос. Його давно тримали у 
в’язниці й через те він багато плакав, втратив зір очей і цілком 
осліп. Лаврентій сказав йому: «Вір у Сина Божого, Господа нашо-
го Ісуса Христа, й охрестися, і Він тебе просвітить». Відповів 
сліпий: «Я давно хочу охреститися в Ім’я Христове». Запитав 
Лаврентій: «Чи віриш усім серцем?». Відповів сліпий з плачем: 
«Вірю у Господа Ісуса Христа, ідолів суєтних відрікаюся і плюю 
на них». Іполит, терпеливо слухаючи їхню бесіду, хотів бачити, 
чи відкриються очі сліпому і як відкриються. А св. Лаврентій 
огласив Лукілоса і, поблагословивши воду, охрестив його. І зразу 
відкрилися очі сліпого, і скликнув він, кажучи: «Благословенний 
Господь Ісус Христос, Бог вічний, який мене просвітив!».

Про те чудо довідалися інші сліпі й приходили у темницю до 
св. Лаврентія. Він прикликав Ім’я Ісуса Христа й руку з хресним 
знаменням клав на їхні очі, і вони прозрівали. Іполит, бачачи, що 
діялося, дуже дивувався. Тоді мовив до св. Лаврентія: «Покажи 
мені церковні скарби». Сказав до нього святий: «О Іполите, якщо 
повіриш у всесильного Бога Отця і в Сина Його, Господа Ісуса 
Христа, показано тобі буде скарб і життя вічне тобі дасться». 
Мовив Іполит: «Якщо слово, яке кажеш, справді сповниться на 
ділі, зроблю, що велиш». Сказав святий: «Послухай мене і зроби 
швидко, що тобі кажу: відречися німих і глухих ідолів і прийми 
святе хрещення». Погодився Іполит і забрав Лаврентія із в’язниці 
у дім свій. Лаврентій огласив Іполита й, про святу віру повчив-
ши, охрестив. Під час хрещення Бог чудесним видінням показав 
йому небесні радощі. То були скарби, про які Лаврентій його по-
відомив, що будуть відкриті. Після хрещення Іполит, сповнений 
подиву, сказав: «Бачив я душі невинні у великій радості», — і 
додав: «Прошу тебе в Ім’я Господа Ісуса Христа, щоб ти увесь 
мій дім охрестив». І охрестив святий усіх, хто був у його домі, 
чоловіків і жінок 19 душ.

Тим часом прийшов наказ до Іполита, аби той вів Лаврентія 
до Валеріана. Цар, лютуючи, звелів зірвати одяг зі святого і, 
простягненого на землі, бити тонкими залізними ланцюгами з 
гострими зубцями. Битий був мученик жорстоко, що й земля 
забагрянилася кров’ю. Потім Валеріан звелів перестати бити 
мученика і підняти його із землі, принести залізне ложе, дошки 
та олов’яні прути й інше катувальне знаряддя. Тоді звелів бити 
Лаврентія олов’яними прутами. Святий скликнув: «Господи Ісу-
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се Христе, прийми дух мій!». І прилинув до нього голос згори, 
що казав: «Ще більше маєш страждати». І чули той голос усі. А 
Валеріан лютував без міри, вигукуючи: «Мужі римські і народне 
зібрання! Чуєте голос бісів, як втішають волхва і святотатця 
цього, що ані богів наших не шанує, ані мене, царя, не слухає, 
ані мук не боїться!». І звелів святого, простягненого на катівні, 
знову бити батогами з гострими гачками.

Святий в тій муці веселився і насміхався з ката. Тоді мовив: 
«Благословенний Ти, Господи Боже, Отче Господа нашого Ісуса 
Христа! Дякую Тобі, що нам, недостойним, являєш милість Свою. 
Але ще подай мені благодать Твою, щоби ті, що навколо стоять і 
дивляться на мене, пізнали, як Ти утішаєш Своїх рабів». Коли так 
святий молився, один із воїнів, що спереду стояв, на ім’я Роман, 
повірив у Христа і скликнув: «Святий Лаврентію! Бачу юнака 
пресвітлого, що при тобі стоїть і рушником обтирає рани й ціле 
твоє тіло. Прошу тебе в Ім’я Христа Господа, що послав тобі ан-
гела Свого, не покидай мене!». Валеріан сказав до єпарха: «Пере-
міг нас волхв цей». Звелів відв’язати мученика з катівні й наказав 
Іполитові кинути його до в’язниці. Воїн Роман приніс відро води 
до св. Лаврентія і припав до його ніг, просячи зі сльозами, щоб той 
охрестив його. Коли прийняв хрещення, зразу воїни схопили його 
й повели до царя. А він швидше, ніж почали його питати, склик-
нув: «Я — християнин!». І зразу цар наказав його обезголовити.

Валеріан звелів приготувати судище й поставити Лаврентія на 
останній допит. Сказав слугам: «Принесіть залізне ложе, аби цієї 
ночі спочив на ньому гордий Лаврентій». Принесли вони залізне 
ложе і поклали на нього мученика.

Єпарх звелів зв’язати Лаврентія і перенести на Вімінальський 
пагорб на Тібурській дорозі. Потім, за царевим наказом, розпа-
лили багаття, а коли після нього зосталась купа гарячого вугілля, 
прив’язали мученика до залізного рожна і поклали на вогненне 
вугілля, щоб помалу був спалений. Лежав св. Лаврентій на роз-
жареному вугіллі, як жертовне ягня. Огненний жар проходив 
через його шкіру, жили, кров і кістки, спричиняючи незмірні 
болі. В таких муках святий не скаржився, але мужньо і радісно 
терпів. Коли тіло його вже з однієї сторони було спечене, сказав 
до єпарха: «Звели мене обернути, бо з цієї сторони я вже добре 
спікся». Коли ж так сталося, за хвилю сказав: «Вже моє тіло добре 
спеклося, якщо хочеш, то їж!».

Тоді, пізнавши, що вже надходить його кончина, помолився до 
Бога, благаючи, щоби свята Євангелія ширилась до всіх кінців сві-
ту. Так передав свій дух в Божі руки. Сталося це 10 серпня 258 року.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ СУСАННА, ДІВА,
ТА СПІВМУЧЕНИКИ

За царювання Діоклетіана й 
Максиміана, був у Римі прес-
вітер, на ім’я Гавеній, рідний 
брат Папи Римського Гая (283–
296). Були брати знатного роду, 
родичі Діоклетіана, але знева-
жив і відкинув їх цар від роду 
свого за віру християнську. 
Мали ж брати Гай та Гавеній 
ще двох братів, Клавдія і Мак-
сима, які, однак, трималися по-
ганства і належали до римської 
верхівки — були сенаторами.

Мав пресвітер Гавеній єди-
ну доньку, на ім’я Сусанна, 
яку виховав у добрій настано-
ві й навчив її страху Божого і 
книжної мудрості. Чув про пре-
мудрість її імператор Діоклеті-
ан і захотів взяти її за дружи-
ну для свого прийомного сина 
Галерія Максиміана, який мав 
стати престолонаступником. 

Тому Діоклетіан послав до Гавенія його брата-поганина Клав-
дія, щоб поговорив з ним про укладення шлюбу. Після розмови 
з Клавдієм, Гавеній просив брата свого папу Гая прийти до його 
дому і розповів йому все. Тоді обидва покликали до себе дівчину 
Сусанну й сказали до неї зі сльозами: «Цар Діоклетіан прислав до 
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нас Клавдія, родича нашого, сповіщаючи, що хоче взяти тебе за 
дружину для свого сина Максиміана». Блаженна дівчина Сусанна 
батькові та стриєві своєму мовила: «Де нині премудрість ваша? 
Справді не бачу її у вас. Якщо б я не була християнкою, як же 
ви навчили мене, міг би хтось про те говорити зі мною. Нині ж 
нащо уста та вуха свої оскверняєте, слухаючи нечестивих слів 
і кажучи мені виходити заміж за поганого ката? Так-бо вірю в 
Господа нашого Ісуса Христа, що, зневажаючи те нечисте по-
дружжя нечестивого чоловіка, сподоблюся мученицького вінця». 
Сказав їй батько Гавеній: «Уважай, о доню, будь стійкою у вірі, 
яку маєш, щоб у ній не осоромитися перед Господом, щоб і ми 
втішилися, побачивши плід твердої твоєї віри». А святий папа 
Гай сказав: «Тому, що раз була ти віддана небесному Нареченому 
Христу Богові, залишайся до кінця в Його любові та збережи Його 
заповіді». Так обидва ті святі служителі Господні раділи духом і 
плакали з радості, багатьма духовними словами її утверджуючи.

Через три дні знову прийшов Клавдій в дім до Гавенія з ба-
гатьма слугами. А був там і папа Гай. І говорили між собою 
тільки троє, нікого іншого там не було. Опісля прикликали до 
них св. Сусанну. Побачивши дівчину, Клавдій просльозився від 
любові та радості й хотів її, обійнявши, люб’язно поцілувати. Вона 
ж боронилася й відверталася від нього, кажучи: «Не оскверняй 
уст моїх, знає Господь мій, Ісус Христос, що уст рабині Його 
ніколи не торкалися уста чоловічі». Сказав Клавдій: «Я тебе 
як родичку хотів поцілувати, бо ти моя онука». А дівчина від-
повіла: «Не через що інше гидую твоїм цілуванням, лише через 
те, що уста твої ідольськими жертвами осквернені». Ті слова 
дівочі, наче Перст Божий, торкнулися самого Клавдієвого серця. 
Розчулився і запитав у неї: «І що маю робити, аби очистити від 
скверни мої уста?». Відповіла дівчина: «Покайся й охрестися в 
Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Клавдій звернувся до папи й 
мовив: «Ви очистіть мене, бо кращий чоловік чистий, що вірить 
у Христа, аніж той, що богам служить. Я багато жертв приніс 
богам, перед якими царі шиї свої схиляють, але ніякої від них не 
мав користі».

Папа, бачачи дивну та швидку зміну у Клавдія, як благодать 
Божа через слова чистої діви діяла в ньому, сказав з радістю: 
«Брате, послухай мене, маю добру пораду для тебе. Ти прийшов 
до нас попросити нареченої для сина пана твого. Бог же тебе 
для Себе шукає, і маєш спастися молитвами цієї дівчини, щоб 
і з нашої крові знайшлися достойні Небесного Царства. Віруй 
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в Бога, покайся за пролиття крові святих Божих і не барися 
прийняти святе хрещення». Запитав Клавдій: «Коли прийму 
хрещення, чи всі гріхи серця мого очистяться?». Мовив папа: 
«Справді очистяться, лише всім серцем повір».

Чуючи те, свята діва Сусанна припала до ніг стрия свого, 
св. Гая, кажучи: «Пане мій, прошу тебе Христа ради, не відкла-
дай хрещення Клавдія, спаси душу його». І сказав папа: «Подиви-
мося спершу, чи справді вірить у Христа Бога». Озвався Клавдій: 
«Я вірю справді, лише щоб всі мої гріхи були прощені, як же ви 
мені обіцяли». Мовив папа: «В Ім’я Господа Ісуса Христа, Бога 
Всесильного, прощаються тобі всі твої гріхи». І впав Клавдій 
на землю перед ногами папи і, посипаючи землею голову свою, 
промовив: «Господи Боже, Світло предвічне, прости гріхи мої, 
вчинені у невір’ї та невіданні, і сповни мене благодаті Твоєї, 
щоб і діти мої, і жінка пізнали, що Ти єдиний спасаєш тих, що 
уповають на Тебе!». Тоді папа Гай огласив його до хрещення і, 
повчивши, відпустив додому.

Після того Клавдій з жінкою і двома синами прийшов уночі до 
святого папи й просив у нього святого хрещення. Папа, більше не 
відкладаючи, охрестив їх. А пресвітер Гавеній став їм хрещеним. 
Коли Клавдій вийшов зі святої купелі, сказав: «Я бачив світло, від 
сонця світліше, яке мене осяяло в час хрещення». Після хрещення 
та миропомазання відправив папа Святу Літургію й причастив 
їх Божественних Таїнств Тіла і Крові Христових. І раділи всі в 
Бозі, Спасі своїм. Було ж ім’я дружини Клавдієвої Препедигна, 
синам же імена Олександр і Кутій.

З того часу почав Клавдій продавати свої маєтки й роздавати 
убогим. Шукав християн, що ховалися в різних місцях, вночі 
таємно входив до темниць і всім, кого знаходив, омивав ноги 
та цілував їх. Всілякі їхні потреби достатніми щедротами спов-
нював, одяг і щоденну їжу подаючи сердечно й творячи велике 
покаяння за попередні гріхи.

Через декілька днів почав Діоклетіан розпитувати про Клав-
дія, якого послав до Гавенія по дівчину Сусанну, чи не приніс той 
звістки. І сказали цареві, що Клавдій хворий. Послав тому цар 
до нього його молодшого брата, на ім’я Максим, саном комита, 
аби відвідав хворого і спитав про Сусанну. Прийшов Максим і 
побачив, що Клавдій, брат його, одягнений у волосяницю і мо-
литься до Бога. Вжахнувся Максим і мовив: «Брате любий, ти 
мене виховував з дитинства, чого ти так змінився, зблід і схуд?». 
Відповів Клавдій: «Якщо хочеш послухати мене, розповім тобі 
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про причину моєї зміни. Я каюся, бо, слухаючи царів і служачи 
їм, убивав християн і проливав невинну кров. Хоч те і в невіданні 
творив, виконуючи царські накази, проте нині дуже шкодую й 
каюся через те». Сказав Максим: «Що таке кажеш мені, брате, 
нині? Володар наш Діоклетіан посилав тебе до Гавенія, брата 
нашого, аби ти попросив доньку його за жінку синові царевому. 
Задля цього і я нині до тебе посланий, ти ж щось інше мені роз-
повідаєш». Мовив Клавдій: «Я ходив задля того до любої онуки 
нашої. Через неї і я від гріхів моїх визволений. Довідайся ж і ти, 
що премудрий Бог хоче спасти всіх. Ходімо вночі до родича на-
шого Гавенія, і побачиш вічне світло». Сказав Максим: «Усе, що 
велиш мені, зроблю, брате мій любий».

І тої ж ночі пішли обидва в дім пресвітера Гавенія. І сповіщено 
було йому: «Клавдій і Максим, родичі твої, зовні стоять і увійти 
до тебе хочуть». Він поспішив вийти їм назустріч і з радістю ввів 
їх досередини. Був там і їхній брат папа Гай. І перш ніж почати 
з ними бесіду, помолився до Бога, схилив коліна й лице додолу. 
Поклонилися і всі разом з ним. Сівши, почали розмовляти. Була 
бесіда з уст святителевих богонатхненна, і всі слухали слова Божі, 
які він промовляв. А дівчина Сусанна сидіти при них не хотіла. 
Лиш стояла, слухаючи, і в глибині серця свого до Бога молилася. 

Тоді мовив папа до Максима: «Дякуємо тобі, брате, що від-
відав нас». Сказав Максим: «Я, недостойний, прийшов до вас. 
Яка спочатку була причина мого приходу — самі добре знаєте. 
Цар Діоклетіан послав мене, аби дали ви дівчину Сусанну в 
подружжя прийомному сину його Максиміану». Відповів папа: 
«Дівчина вже заручилась Небесному Жениху, тому знай добре, 
що за іншого виходити заміж не може». Сказав Максим: «Усе, що 
Бог дає, вічне». Мовив до нього святитель: «Прийми тому й ти 
життя вічне». Спитав Максим: «Яке то життя вічне?». Відповів 
Клавдій: «Те життя вічне, яке я пізнав». Сказав Максим: «Ти його 
пізнав, і я знати бажаю. Проте не годиться нам відлучатися 
від царського роду». Мовив святий папа Гай: «Ми переконуємо 
тебе, щоб ти повірив у Господа нашого Ісуса Христа, Сина Бога 
живого. Честь і слава земного царя, яку бачимо, — тим-
часова, і від родичання з ним мало нам користі. Усе-бо з 
тимчасовим цим життям скоро мине й загине. А те, що 
нам обіцяв небесний Цар, Христос Бог наш, — те вічне, і 
корисне, і благодатне».

Чуючи такі слова, Максим розчулився і з радістю погодив-
ся прийняти святу Христову віру. І сказав йому папа Гай: «Чи 
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знаєш, брате, ми покинули задля Христа усі маєтки, скільки 
їх було, і нині нічого іншого не шукаємо, лише Господа нашого 
Ісуса Христа, у Ньому живемо й Ним хвалимося». Тоді попросив 
Максим: «Не баріться, пани мої, але те, що для мене корисне, 
поспішіть зробити». Заповів тому йому папа піст і молитву та 
відіслав його назад додому.

Коли почала зростати в Максимові любов Божа, він став від-
крито Ім’я Ісуса Христа визнавати, зневажаючи смерть. Проте 
порадили йому папа та пресвітер, аби до п’яти днів мовчав, 
поки розпродасть свій маєток і роздасть убогим християнам. 
І робив те Максим. Через п’ять днів прийшов до святого папи 
Гая і той охрестив його та, відслуживши Літургію, причастив 
Божественних Таїнств. І перебував Максим з ними, співаючи 
та славлячи Бога.

Коли минуло 15 днів, довідався Діоклетіан, що комит Мак-
сим і Клавдій з жінкою та синами стали християнами. І дуже 
засмутився, прикликав до себе воєначальника Юлія, жорстокого 
поганина, і відкрив йому своє гріхом затемнене серце, що любі 
родичі, яких він послав засватати наречену для свого сина, зне-
важивши його наказ, прийняли християнську віру. Сказав Юлій: 
«Усі, хто зневажає царські накази, навіть якщо вони несправед-
ливі, хай смертю будуть покарані!». І зразу звелів цар Юлієві, 
аби послав воїнів і взяв усіх, окрім папи Гая. І всіх було взято, і 
пресвітера Гавенія, і доньку його Сусанну, і звелів пильнувати їх. 
Клавдія, Максима, Клавдієву дружину Препедигну й обох їхніх 
синів Олександра та Кутія послав у вигнання до Остії, звелів їх 
там спалити, а попіл вкинути в море. Так святі закінчили своє 
життя та мученицької слави сподобилися.

Через 55 днів звелів Діоклетіан своїй цариці Сирені прийня-
ти до себе в палату діву Сусанну й переконувати її до шлюбу. 
Коли побачила цариця, що входить до неї Сусанна, поспішила 
вклонитися їй швидше, ніж та їй поклонилася, шанувала-бо в 
ній благодать Христову й цнотливе дівство, була-бо таємною 
християнкою. А Сусанна впала перед царицею на землю. Цари-
ця, піднявши її люб’язно, мовила: «Радіє в тобі Христос, Спаси-
тель наш». Почувши, що цариця назвала Ім’я Христове, Сусанна 
зраділа й мовила: «Дякую Христові, Богові моєму, що на кожному 
місці Він царює».

Діоклетіан чекав довго, і послав до цариці, питаючи її, чи 
вже переконала дівчину до шлюбу з його сином і чи вже дівчина 
схиляється до любові Максиміана. Цариця відповіла цареві: «Да-
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ремний там труд, де неможлива річ, ані не годиться надокуча-
ти там, де нема волі». Те чуючи, Діоклетіан розгнівався вельми 
і дав владу над нею синові своєму Максиміану: щоб чинив їй 
насильство. Той, увійшовши швидко до спочивальні, де св. Су-
санна молилася, побачив над нею ангела Божого у великому 
сяйві. І напав страх великий на Максиміана, й ані наблизитися 
не смів до дівчини.

Почувши про це, цар сповнився гніву, звелів одному нече-
стивому мужеві Македонію, лютому й жорстокому, щоб ішов 
до Сусанни, яка тим часом додому повернулася, переконати її 
погрозами та муками до ідолопоклонства. Прийшов до неї Ма-
кедоній, маючи з собою малого золотого ідола, нечистого бога 
Дія. І показував його святій дівчині, наказуючи, щоб покло-
нилася йому. Вона ж дмухнула на ідола, кажучи: «Господи мій, 
Ісусе Христе, хай не бачать очі мої диявольської зброї». І зра-
зу ідол той, якого Македоній у руці тримав, невидимий став, 
наче хтось вихопив з руки його. Розгнівався Македоній і поскар-
жився цареві. Той наказав мечем убити дівчину у її ж домі. І 
відтяли голову невісті Христовій, святій мучениці Сусанні. Ві-
дійшла вона в пресвітлу оселю нетлінного Нареченого свого, 
радіючи й веселячись.

Почувши про вбивство, цариця Сирена прийшла вночі, взя-
ла чесне тіло святої мучениці, пролиту кров її із землі зібрала і 
витерла накриттям голови своєї. Тіло, плащаницею з ароматами 
обвивши, поклала в гробниці св. Олександра, де багато тіл муче-
ницьких було поховано. Невдовзі постраждав і святий пресвітер 
Гавеній. Також і святіший Гай загинув як мученик. І всі разом 
стали перед Божим престолом у лику святих мучеників, славлячи 
Отця, і Сина, і Святого Духа, єдиного у Тройці Бога.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ АНІКИТ І ФОТІЙ

У вітинійському граді Ніко-
мидії, що в Малій Азії, перебу-
вав нечестивий цар Діоклеті-
ан (284–305). Він розгнівався на 
християн перед усім сенатом та 
народом і поклав посеред міста 
багато знаряддя для мук: мечів, 
сокир, рожен, залізних кігтів, 
сковорід, коліс, казанів — і всі 
люті винаходи на муки, і звірів 
страшних приготував, бажаю-
чи всім тим налякати тих, які 
називаються Ім’ям Христовим. 
І послав грізні погрози у всі кін-
ці Римського царства, говорячи 
багато образливого на єдинород-
ного Сина Божого. Був тоді в Ні-
комидії муж благородний і саном 

чесний, один із комитів, на ім’я Анікит. Він сповнився ревності 
за Господа Бога, став перед царем і сміливо визнав Господа Ісуса 
Христа, істинного Сина Божого і Бога. Цар сповнився гніву та 
люті, слів його богопроповідницьких слухати більше не стерпів і 
звелів зразу відрізати йому язик. Але св. Анікит і після відрізання 
язика говорив ясно, славлячи Христа Бога. Битий був жилами 
жорстоко і довго, що й кості його пройшли крізь шкіру. Він ті 
муки наче в чужому тілі мужньо терпів, голосно взиваючи до 
людей, що на нього дивилися, і проповідував, що Христос — 
єдиний істинний Бог. Тоді звелів цар віддати його на поїдання 
звірам. Випустили на нього страшного лева, що сильно ревів. 
Коли той наблизився до мученика, став покірніший від ягняти і 
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тулився до святого, й лапою, наче губкою, витер піт, що був на 
чолі й лиці мученика. Бачачи те, Діоклетіан звелів прив’язати 
мученика на катувальному колесі, що між гострим залізом було, 
й вогонь підкласти, і обертати колесо, щоб, гострим залізом на 
частини різаний і вогнем обпалюваний, помер. Святий муче-
ник, коли його прив’язували до колеса, говорив: «Господи Ісусе 
Христе, звільни мене з катівні цієї задля тих, що тут стоять». 
І зразу пута на ньому розв’язалися, і стало колесо нерухомим, і 
вогонь погас.

Коли так Анікит за Христа подвиг здійснював, родич його 
Фотій, бачачи силу Христову, яка преславно берегла Свого раба, 
відкинув весь страх і вийшов з-поміж людей, що дивилися, при-
біг до святого мученика, обійняв його з любов’ю і поцілував. 
Називав його батьком й опікуном свого спасіння і показував, що 
готовий разом з ним терпіти ради Христа всілякі муки. До царя 
крикнув, кажучи: «Осоромся, о ідолопоклоннику, боги твої — 
ніщо!». І сказав цар із гнівом до слуг: «Порубайте його мечем!». І 
коли один зі воїнів, Геркулес, оголивши меч, підняв його вгору, 
щоб ударити мученика в шию, силою Божою обернулася рука 
його з мечем на нього самого — і вдарив себе по колінах, і впав 
на землю мертвий. Тоді зв’язали Фотія з Анікитом залізними 
веригами і до темниці разом посадили.

Через три дні Діоклетіан вивів мучеників, кажучи до них: 
«Якщо послухаєте мене й поклонитеся богам, честю всілякою 
вшаную вас і маєтками збагачу». Святі відповіли: «Честь твоя 
і багатство хай будуть з тобою на загибель». Розлютився кат, 
звелів повісити їх на катівні й залізними кігтями обдирати тіла 
їхні, тоді свічками палаючими обпалювати, після того камінням 
бити. Але у всіх тих муках були святі веселими й дякували Богові, 
що анітрохи не відчували болю, беріг-бо їх Господь неушкодже-
ними задля слави святого Свого Імені. Після того прив’язали їх 
за ноги до диких коней і волочили. Дикі коні раптом зупинилися, 
і ноги святих відв’язалися, і встали вони здорові.

Потім знову, за наказом ката, дуже їх били. І, розмішавши 
оцет з сіллю, вилили на їхні рани й кинули до темниці. Перебу-
вали святі мученики в тій темниці три роки. Коли минуло три 
роки, знову виведено їх на муки. І звелів кат розжарювати гро-
мадську лазню три дні й замкнути в ній мучеників. Святі у лазні 
тій молилися до Бога. Тріснула лазня і вийшло джерело води, і 
була їм прохолода. Коли сторожа через два дні відчинила лазню, 
то побачила, що святі живі в ній ходять і співають. І сповістили 
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про те цареві. Він же, не вірячи, прийшов сам подивитися, а 
святі, побачивши царя, крикнули йому: «Це ми, о кате, у всіх 
муках переможці Христовою силою, ти ж — переможений 
й осоромлений!». І повернувся цар осоромлений, звелів взяти 
мучеників і тримати в путах, поки подумає, як їх стратити. І 
зробив велику піч, скріплену чотирма залізними стовпами, яка 
могла багато людей у собі помістити, і розпалив її, як колись 
Навуходоносор у Вавилоні, бажаючи вкинути в неї на спалення 
не лише цих двох святих мучеників, але і всіх християн, яких 
знайде. Християни з жінками та дітьми, не чекаючи, поки не-
честиві тягнутимуть їх до печі і вкинуть, самі до неї кинулися, 
голосно взиваючи: «Ми — християни, єдиного Бога шануємо!». 
Увійшли спочатку святі мученики Анікит і Фотій у ту піч, тоді і 
всі християни там зібралися, здійняли до неба руки і, помолив-
шись, кинулися всередину, так прийнявши кінець.

Святі Анікит і Фотій три години у вогненній печі живі пе-
ребували. Тоді, помолившись, передали душі свої в руки Божі. 
Витягнули слуги тіла обох залізним знаряддям і бачили, що ані-
трохи не пошкоджені вогнем, і навіть до волосся їхнього вогонь 
не торкнувся. Це сталося у 305 році. І багато хто з невірних 
повірив у Христа Бога навіки. Амінь.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ОЛЕКСАНДР,
ЄПИСКОП КОМАНСЬКИЙ

У ІІІ столітті у граді Комани, що близько Неокесарії1, де єписко-
пом був св. Григорій-чудотворець2, жив один чоловік Олександр. 
У жебрацькому образі перебував і його богоугодне життя було 
самому лише Богові відоме, а від людей цілком заховане. Був 
ученням премудрий філософ і міг мати багатство і честь серед 
людей, але вибрав для себе добровільну убогість Бога ради. До 
крайнього смирення доходячи і з труду рук своїх бажаючи году-
ватися, блаженний Олександр віддав себе на останню роботу — 
видобувати вугілля і продавати його, і з того добував собі їжу на 
день. Був посміховиськом і забавкою для дітей, бо працюючи 

1 Місто в Понті, сучасне місто Ніксар в Туреччині. 
2 див. IV том книги «Мученики та інші святі», 17 (30) листопада, ст. 266. 
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і на торг приносячи вугілля, був 
чорний на лиці, наче ефіоп, і одяг 
його був чорний, і називали його всі 
Олександром-вуглярем, бо добував 
вугілля. Господь, що на висотах живе 
і над смиренними зглядається та 
підносить їх, смиренного раба Свого 
Олександра в цьому житті хотів про-
славити і для Церкви Своєї з нього 
мати користь й ним її прикрасити. 
Тож підніс його до пречесного ступе-
ня архиєрейства таким чином.

Коли помер єпископ Коман-
ський, послали люди в Неокесарію 
до св. Григорія-чудотворця, просячи 
його, аби прийшов до їхнього града 
поставити єпископа. Прийшов до 
них св. Григорій і скликав Собор, 
щоб вибрати такого мужа, що був 
би достойний святительського сану. 
Багатьох різних вибирали: одні — 
благородних, інші — багатих, інші — добромовних, інші — з 
іншими чеснотами і на зріст показних, і приводили до Григорія, 
хвалячи їх і достойними називаючи. Святий Григорій не спішив 
вибрати й назвати когось, але чекав звістки від Бога, поки Він 
явить достойного. І казав: «Годиться нам не на лиця дивити-
ся, коли вибираємо пастиря цього граду, а шукати, кого 
Бог на те приготував. Бо дивитися на лице — то людське, 
а Боже — дивитися на серце і не із зовнішнього вигляду 
судити про достоїнство, але з внутрішнього, невидимого, 
бо що є у серці чоловіка, відкрито самому Богові». Коли 
св. Григорій говорив те, не було приємним нікому слово його, і 
нарікали, сміючись, і казали собі: «Якщо не дивитися на зовніш-
ній вигляд і шанованість при виборі єпископа, то треба вибрати 
Олександра-вугляра й поставити єпископом». Почали й інші 
сміятися, чуючи, що згадано Олександра. А св. Григорій подумав 
собі, кажучи: «Не без Божого промислу згадано чоловіка того, з 
якого всі сміються». І почав розпитувати: «Хто є той Олександр, 
про якого згадуєте? Хочу побачити його». Стояв тоді Олександр 
зовні й пильнував мулів для тих, що там зійшлися. І пішов хтось, 
узяв Олександра й привів на Собор. Коли увійшов він посеред 
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зібрання, усі звернули на нього очі й почали сміятися, бо він був 
увесь чорний, обмащений вугіллям, наче мурин, і одяг його — 
латане лахміття, очорнене вугіллям. І коли всі з нього сміялися, 
він стояв перед святителем чесно, анітрохи не зважаючи на тих, 
що з нього сміялися. Святий Григорій мав дар прозорливості 
і пізнав духом благодать Божу, що була в Олександрі, і що це 
муж, якого Бог наперед приготував на святительство. Вставши 
зі свого місця, взяв окремо очорненого того чоловіка й на самоті 
спитав його, хто він. Просив його в Ім’я Боже, аби сказав про 
себе правду. Олександр, хоч хотів себе утаїти, проте й казати 
неправди перед таким святителем не міг, ще ж і присяги бояв-
ся — і розповів усе про життя своє: що спершу був філософом, 
тоді Бога ради прийшов в таку добровільну убогість і смирення. 
Розмовляючи з ним, святитель побачив, що він дуже освічений не 
лише в зовнішній філософії, а й у Божественному Писанні. Тому 
звелів відвести його до своєї вітальні й умити, і в одяг добрий 
одягнути, і привести його на Собор. Тим часом Григорій, на місці 
своєму на Соборі сидячи, зайнятий був богонатхненною бесідою.

Через короткий час вивели Олександра посеред Собору, уми-
того, у світлому одязі, з благородним лицем — і ледве впізнали 
його й дивувалися. І почав Григорій до нього говорити, ставлячи 
питання зі Святого Письма. Той відповідав розумно, і пізнали всі, 
що він учений та премудрий, і дивувалися вельми, як такий муж 
утаїв таку в собі премудрість, живучи посеред них як препростий 
невіглас. І мали докори сумління, що з такого премудрого мужа, 
який Бога ради смирився, насміхалися, за дурного його маючи. 
Тоді видно було сповнення слів Господніх, який говорить у Пи-
санні, що людина дивиться на лице — Бог же на серце. Усі, що 
були на тому Соборі, радісно й одноголосно вибрали його, щоб 
був їм за єпископа. І виводячи блаженного Олександра по сту-
пенях, св. Григорій рукоположив його спочатку на ієрея, а тоді 
поставив єпископом. Після поставлення його звелів чудотворець, 
аби сказав повчальне слово до людей. І коли почав блаженний 
говорити повчання, текла, як ріка, з уст його благодать Духа Свя-
того, розчулюючи серця всіх. І була радість і веселість для цілого 
града через такого доброго пастиря Олександра, і славили Бога.

Святий Григорій повернувся до Неокесарії, а Олександр пас 
у Команах стадо Христове, будучи прикладом для всіх вірних 
словом і життям. Якось прийшов у Комани молодий філософ 
і, чуючи архиєреєву повчальну бесіду до людей, підсміхався з 
нього, що не аттичними прикрасами красномовствує, а простою 
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бесідою повчає. Не дбав-бо святитель про красу слів у своїх 
повчаннях до народу, але про користь душі мав турботу. Тоді 
насмішник той, молодий філософ, мав таке видіння: здавалося, 
що бачить зграю білих голубів, дуже гарних, що якимось дивним 
сяйвом блищали. І був голос до нього такий: «Це слова єпископа 
Олександра, з якого ти посміявся». Той же, збудившись із ви-
діння, посоромився через гріх свій і, до архиєрея прийшовши, 
просив прощення.

Після цього піднялося гоніння на християн. І взяли св. Олек-
сандра, Команського єпископа, нечестиві елліни, і примушували 
його до ідолопоклоніння. Коли не відрікся Христа, мучили його 
і у вогонь кинули. Так помер святий мученицькою смертю за 
Христа Бога нашого.

Святий Антоній Римлянин
(див. ст. 229)
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ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ
СВЯТОГО МАКСИМА ІСПОВІДНИКА

Житіє преподобного Максима подано 21 січня, коли вша-
новуємо день його переставлення1. 13 серпня Церква згадує 
перенесення його святих мощей.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ІПОЛИТ

Після страдницької 
кончини святого му-
ченика архидиякона 
Лаврентія блаженний 
Іполит, воєначальник 
і сторож ув’язнених, 
який спочатку мав 
Лаврентія за в’язня у 
своїй темниці, а тоді 
став його учнем, похо-
вавши багатостраж-
дальне мученикове 
тіло, прийшов до сво-

го дому на третій день після поховання. Були усі домашні його 
християнської віри: св. Лаврентій їх навчив і охрестив, числом 
19 душ, чоловіків і жінок. З ними в домі своєму молився до Бога 
і з ними причастився Божественних Таїнств Тіла і Крові Хри-
стових. Тоді, після духовної тої їжі, поставили трапезу для під-

1 див. I том книги «Мученики та інші святі», 21 січня (3 лютого), ст. 137.
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кріплення тіла. Раніше, ніж вони почали їсти, прийшли воїни і, 
взявши Іполита, повели до царя Валеріана (253–260). Побачивши 
його, цар засміявся й запитав: «Чи й ти став волхвом, що тіло 
Лаврентієве украв?». Відповів Іполит: «Я не волхв, але христия-
нин». Розгнівався цар і звелів уста його розбивати камінням. Тоді 
скинув з нього одяг, який той мав за звичаєм християнським. І 
сказав Іполит: «Не роздягнув ти мене, але більше одягати почав». 
Спитав цар: «Чи ти не шануєш богів, що так безумно говориш 
і не соромишся своєї наготи?». Відповів Іполит: «Премудрий я, 
а не нагий, бо у Христа одягнувся. Тоді був я безумний, 
коли, як і ти, служив бісам. І тоді був я нагим, коли не мав 
благодаті Христової. Нині ж я християнин». Сказав цар: 
«Принеси жертву богам, щоб не загинути муками, як Лаврен-
тій загинув». Відповів Христовий раб: «О, тільки б я сподобився 
частки зі св. Лаврентієм! Ти ж, окаянний, його своїми нечистими 
устами згадувати недостойний».

Звелів цар простягнути Іполита на землі й жорстоко бити па-
лицями. Мученик битий голосно скликував: «Я — християнин!». 
Тоді звелів кат перестати його бити, підняти із землі й одягнути 
у воїнський одяг. І сказав до нього: «Згадай свій воїнський сан і 
будь нам другом, з нами до жертв долучайся, як і раніше робив». 
Відповів святий: «Я — воїн Христа, Спасителя мого, і бажаю за 
Нього померти».

Тоді цар доручив міському префекту: «Візьми його та всі ма-
єтки його і замуч його до смерті». Того ж дня префект послав 
двох преторіанців розграбувати маєток Іполита. Дізнавшись, 
що у його домі всі вірять у Христа, звелів їх привести перед 
себе. Була серед них Іполитова годувальниця, на ім’я Конкордія. 
Поглянувши на неї, префект сказав: «Пожалій літ життя тво-
го, щоб не загинула разом з Іполитом, твоїм паном». Відповіла 
Конкордія: «Ми з паном нашим бажаємо краще умерти чесно 
у вірі Христовій, аніж безчесно між вами нечестивими жити». 
Сказав Валеріян: «Рід рабський не інакше, лише муками виправ-
ляється». І звелів Конкордію бити олов’яними палицями. В тому 
битті свята мучениця передала дух свій Господу.

Був там і св. Іполит, якого воїни тримали. Бачачи свою го-
дувальницю, що як мучениця кінець прийняла, возвеселився й 
мовив: «Дякую Тобі, Господи, що ту, яка годувала мене, послав 
наперед у Царство Твоє перед святих Твоїх». Єпарх сказав до 
нього: «Чи ти ще покладаєшся на чарівну хитрість і не шануєш 
богів ані велінню царевому не скоряєшся?». Сповнився гніву й 
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звелів усіх з Іполитом вивести за град, за ворота Тивуртійські, 
на смерть. Святий Іполит ішов з ними і зміцнював їх, кажучи: 
«Браття, не бійтеся, я і ви одного маємо Владику». І коли при-
вели їх на смертне місце, усіх перед очима Іполитовими кат 
потяв. Було потято чоловіків і жінок усілякого віку душ 18, ок-
рім св. Конкордії, убитої в граді. Самого ж св. Іполита велінням 
єпарховим прив’язали до диких коней і волочили по горбистих 
місцях доти, поки в руки Божі не передав своєї святої душі. 
Помер святий мученик Іполит із домашніми своїми, за Христа 
постраждавши, в 13 день місяця серпня 258 року, на третій день 
після кончини св. Лаврентія.

Коли настала ніч, прийшов святий пресвітер Юстин з іншими 
вірними і, зібравши мученицькі тіла, на тому ж місці їх поховав. 
Шукав тіла святої мучениці Конкордії, вбитої в граді, і, шукаючи 
довгі дні, не знайшов, був засмучений і плакав. Було те чесне тіло 
за наказом ката вкинене в громадські стоки, у нечисте місце. 
На 12 день після кончини св. Іполита християнин Іриней, дові-
давшись від одного воїна про тіло св. Конкордії, узяв ще одного 
християнина на ім’я Авундій і вийняли звідти вночі чесне те тіло, 
не обмащене нечистотами, і до пресвітера Юстина принесли. Той 
вельми зрадів й поховав її при тілі св. Іполита й інших мучеників. 
Наступного дня не втаїлося те від єпарха, і взяв обох тих христи-
ян — Іринея й Авундія, і звелів вкинути їх туди, звідки вийняли 
тіло мучениці, і втопити їх у нечистотах живими. І померли там 
обидва ті святі у 26 день місяця серпня. Святий Юстин вночі 
вийняв їх звідти й поховав при мощах св. Лаврентія, славлячи 
Христа Бога, славленого з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь.

СВЯТІ ХРИСТОВІ ІСПОВІДНИКИ В ЕДЕСІ1

Пише про них Теодорит, єпископ Кирський, у четвертій книзі, 
15–16 главі.

Після багатьох гонінь, що були на християн від нечестивих 
ідолопоклонницьких царів і мучителів, Церква Христова отри-
мала свободу. В дні великого царя Костянтина почала в мирі і 
тиші процвітати, та знову, диявольською дією, піднялося на неї 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 25 серпня (7 вересня).
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гоніння — уже не від ідолопоклонників, а від зловірних християн, 
які відступили в єретицтво.

Після кончини Костянтина, за царювання Констанція, його 
сина, а тоді за царювання Валента дуже набрала сили Арієва 
єресь, що заперечувала Христове Божество, а тим і наше спасін-
ня. Обидва ті царі були аріанами і в час свого правління дуже 
гонили Христову Церкву.

За володарювання Валента зі злочестивим його нахабством, 
коли правовірних архиєреїв із престолів виганяли, а на їхні місця 
єретиків садили, був у граді Едесі правовірний і святий єпископ 
на ім’я Варсис. Мав він дар зцілювати людей від усіляких хво-
роб і Арієвій єресі дуже противився. Злочестивий цар Валент 
не терпів його, вигнав із престолу і на заслання випровадив — 
спочатку на острів Арад1; тоді, почувши, що багато людей туди 
до святого єпископа сходиться і правовірне учення його слухає, 
відіслав його в Оксиріїх, град єгипетський. Але й там про нав-
чання святого і чуда, які силою Божою робив, слава розійшлася, 
отож і звідти відіслав його в дальший град, що називався Фінон 
й був поблизу варварів. Там і помер святитель та Христовий 
ісповідник блаженною кончиною.

Вигнавши з престолу Едеської Церкви святого архиєрея, зло-
вірний цар возвів на його місце іменем і норовом вовка — бо 
Лупус було ім’я того лжеархиєрея, що означає «вовк». І видно 
було, що замість істинного пастиря в Христове стадо увійшов хи-
жий вовк в овечій одежі архиєрейства. Правовірні едеські люди 
не хотіли мати нічого спільного з тим лжепастирем, єретиком 
і мерзотою запустіння, що постала в церкві на святому місці. 
Тому виходили за град у поле, на пустельному місці збиралися і 
відправляли Службу Божу так, як у церкві. Адже не дали в граді 
для правовірних жодної церкви, усі були замкнені для них, а най-
головнішими церквами, за царевим наказом, володіли аріани.

Тоді й сам цар, з Антіохії прибувши, до Едесу прийшов. До-
відавшись, що правовірні християни гидують аріанським зло-
вір’ям і не хочуть мати нічого спільного з єпископом Лупом, але 
втікають від нього й за градом на молитви свої збираються, 
розгнівався на єпарха едеського Модеста, що дозволяє людям 
таке робити. Вдарив по лиці єпарха і наказав йому приготувати 
озброєне військо. Звелів вибрати час, коли вірні люди, за своїм 
звичаєм, зберуться зранку за градом на молитву, а тоді вивести 

1 Місто-острів, розташоване біля сучасного міста Тартуса в Сирії.



290

на них воїнів, які, рубаючи й убиваючи, розженуть християн-
ське зібрання.

Єпарх, хоч і прийняв від царя єретичну віру, проте жаліючи 
невинний люд, сповістив таємно правовірним, аби зранку не 
йшли за град і не збиралися на звичну молитву й службу, бо цар 
звелів вивести на них озброєних воїнів і побити їх. Правовір-
ні, те почувши, замість того, щоб злякатися, сповнилися біль-
шої ревності. І рано-вранці вийшли з жінками й дітьми за град 
на місце свого зібрання, бажаючи там покласти свої душі за 
Христа Господа.

Як настав день, єпарх, виконуючи наказ, пішов з озброєними 
воїнами, наче на війну. Коли був біля градських воріт, побачив 
якусь жінку, що вийшла із свого дому, ані дверей за собою не 
зачинила, наскоро одягнена, несла з собою мале дитинча, по-
спіхом минала його полк і бігла за град. Єпарх звелів взяти її 
і привести до себе. Ставши на дорозі, спитав її: «Убога жінко, 
куди так рано поспішаєш і швидко біжиш?». Відповіла жінка: 
«Поспішаю на поле, де християни збираються». Сказав єпарх: «Чи 
ти не чула, що єпарх туди має з воїнством прийти і всіх, кого 
знайде, уб’є?». Відповіла жінка: «Я чула і через те поспішаю, 
щоб з ними померти за Христа». Спитав єпарх: «А дитину цю 
нащо з собою несеш?». Відповіла жінка: «Хочу, щоб і дитинча 
моє зі мною разом мук сподобилося».

Те чуючи, єпарх здивувався такому бажанню правовірних 
на смерть за правовір’я. Повернувши воїнів назад, пішов до 
царя і сказав йому: «Якщо велиш мені померти, готовий я, діла 
ж, яке ти наказав, здійснити не можу». І розповів цареві про 
жінку ту з дитиною, і про те, з якою готовністю вона поспіша-
ла за град у поле, бажаючи собі й дитині мученицької смерті. 
Також сповістив про сердечне бажання до смерті всього люду, 
що всі з жінками й дітьми приготувалися померти за визнання 
своєї віри у Христа. «І неможливо, — казав, — примусити едесь-
кий народ єднатися з єпископом, хіба всіх до одного вирубати. 
Але яка буде з того користь? Вони за своє мужнє страждання 
матимуть славу серед інших християн, а нам сором і зневага 
навіки зостанеться». І так єпарх змінив рішення царя убивати 
людей — не велів цар більше чинити зло людям, а тільки взяти 
на допит єреїв, дияконів й інших клириків, які не єдналися з 
аріанським єпископом.

Прикликав до себе єпарх весь духовний чин в Едесі, що в іс-
тинній вірі перебував, і спершу лагідними словами переконував 
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підкоритися царевому наказу — прийняти єднання з єретичним 
єпископом Лупом. Коли ті не покорилися, розгнівано сказав: 
«Це вершина вашого безумства, що хоч представляєте таку 
малу частину людей, не слухаєте царя, і навіть більше — чи-
ните спротив тому, хто володіє стількома краями». Коли єпарх 
це говорив, усі мовчали. І звернувся до найголовнішого серед 
пресвітерів, на ім’я Євлогій, старого літами: «Чого не відповідаєш 
мені?». Мовив Євлогій: «Бо говорив ти до всіх разом, тож я не смію 
випереджувати інших своєю відповіддю. Якщо мене самого про 
щось спитаєш, відповім тобі». Запитав єпарх: «Чому не прича-
щаєшся з царем?». Блаженний Євлогій сказав: «Хіба цар прийняв 
сан пресвітерства, щоб я причащався з ним?». Єпарх сповнився 
гніву, докорив святому старцеві й сказав: «О пребезумний! Чому 
ухиляєшся від віри царевої і не єднаєшся з єпископом, що єдна-
ється з царем?».

Тоді всі зі святим старцем Євлогієм визнали свою правовірну 
віру в Христа, істинного Бога, з Отцем єдиносущного й спів-
сущного, і видно було, що готові душі свої за те покласти. Тому 
єпарх, за царевим наказом, взяв усіх 80 мужів духовного чину 
і, веригами обклавши, відіслав до Тракії. Коли тих Христових 
ісповідників вели на заслання, всюди народ вірний із градів і 
сіл виходив їм назустріч, творив велику честь і всім, що було їм 
на потребу, задовольняв. Те бачачи, єретики швидко послали 
вістку до царя, кажучи, що замість безчестя веденим у вигнання 
віддають велику шану. І зразу цар звелів роз’єднати їх по двоє 
й послати одних до Тракії, інших — до Аравії, ще інших — до 
Єгипту та в інші краї. Блаженного старця Євлогія, а з ним й 
іншого чесного пресвітера, на ім’я Протоген, завели в Антиной, 
град Тиваїдський, де небагато було вірних християн, а ідолопо-
клонників — без числа. Там святі немало часу пробули, зцілювали 
людей від різних хвороб прикликанням Імені Ісуса Христа та 
багатьох до християнської віри і до святого хрещення привели. 

Коли загинув злочестивий Валент і благочестивий Теодосій 
прийняв скіпетр східного царства, осоромилося й замовкло арі-
анське єретицтво, знемогла сила й катівська влада єретиків, що 
гонили святу Церкву, й ісповідники Христові, що були у вигнанні, 
котрі ще не відійшли до Господа, отримали свободу й поверта-
лися кожен на свою вітчизну.
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СВЯТИЙ ПРОРОК МІХЕЙ

Одночасно з пророком Ісаєю (Іс. 1, 1) і деякий час з пророком 
Осією (Ос. 1, 1) діяв пророк Міхей (Міх. 1, 1). Це було в той час, 
коли асирійці розгромили і знищили Північне Ізраїльське цар-
ство (721 р. до Р. Х.). За царя Єзекії вони загрожували і самому 
Єрусалиму (701 р. до Р. Х.). Хоча над народом постійно нависала 
небезпека винищення, люди все ж не шукали допомоги в Бога. 
Тому Бог вибрав пророка Міхея. Пророцтво Міхея дуже схоже 
на пророцтво Амоса, Осії та Ісаї. В Ім’я Господа він боровся 
проти свавільних багатіїв, лжепророків, хитрих священників і 
формальної обрядовості. У його пророчій книзі чергуються по-
грози й обіцянки, вона виражає перевагу Божого милосердя до 
вибраного залишку Ізраїля та надію на прихід Месії.
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ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО ТЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО

Коли минуло 18 років після того, як 
перенесений був душею преподобний 
отець наш Теодосій із землі на небо, 
благоволив Бог, аби він був перенесе-
ний і тілом з печери у святу, до неба 
подібну, Печерську церкву. Зібралися 
всі брати святої Печерської лаври зі 
своїм ігуменом, був тоді Іван, й одно-
стайно вирішили перенести з пече-
ри до святої великої камінної церкви 
чесні мощі блаженного й відважного 
мужа, високого життям, дивного в 
чеснотах, визначного в чудах — пре-
подобного Теодосія. Надійшов праз-
ник Успіння Пресвятої Богородиці. За 
три дні перед празником звелів ігумен 
іти до печери й розкопати місце, де 
покладено було чесні мощі преподо-
бного отця нашого Теодосія. Наступного дня після віднайдення 
чесних мощей преподобного, з волі Божої, зійшлися боголюбиві 
єпископи, імена їхні: Єфрем Переяславський, Стефан Володи-
мирський, Іван Чернігівський, Марин Юріївський, Антоній По-
розький, й ігумени всі зі всіх монастирів з багатьма ченцями. 
Було також багато благовірних людей із града зі свічками й 
тиміяном. Прийшли до печери і, взявши чесні мощі св. Теодосія, 
почесно перенесли їх у Богом збудовану святу церкву.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ MАРІЯ ГОЛИНДУХА1

У Перській землі за царювання Хозроя Старшого (531–579) 
була одна жінка, молода й шляхетна, перським ім’ям названа 
Голиндуха, славного роду, з великих вельмож, що вийшла за-
між за знаменитого мужа, начальника волхвів. Але після трьох 

1 Її пам’ять вшановуємо 12 (25) липня.
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років свого подружжя, нарозумлена 
божественним просвітленням, поча-
ла пізнавати блуд перського нечестя 
й шукати правдивої віри. Чуючи про 
християнську віру, чисту й нескверну, 
думала собі про неї, чи це віра прав-
дива, чи якась інша. І хотіла про те 
довідатися і до пізнання істини при-
йти. Перебувала вона в таких розду-
мах досить днів, і ось однієї ночі було 
у сні їй таке видіння. Побачила світло-
го ангела Божого, що став перед нею. 
Він взяв її, повів до одного темного і 
вогненного місця, сповненого великого 
страху й жаху, і в ньому багато людей 
мучилося. Спитала вона ангела, що то 
за місце таке страшне і хто ті, що там 
мучаться. Ангел відповів: «Місце це — 
кара для грішних і невірних. Тут твої 
прабатьки, які поклонялися кумирам, 
ложним перським богам». І сумувала 

Голиндуха через погибель своїх прабатьків, і зітхала. Тоді повів 
її ангел на інше місце, де був рай Божий, поселення праведних, 
і показав їй крізь малі дверцята велике світло, що було там все-
редині, і в ньому ликувало багато мужів і жінок у невимовній 
радості. Те їй показавши, ангел увійшов у ті дверцята. Хотіла 
й вона увійти вслід за ангелом, але він не пустив її, мовивши: 
«Ти не можеш увійти сюди, бо ти не християнка. Ніхто сюди 
не заходить із тих, що не мають хрещення Христового». І зразу 
прокинулася Голиндуха, і дивувалася із жахом побаченому, і 
вельми забажала стати християнкою, нечестям же перським і 
волхвуванням свого мужа цілком гидувала. Думала, як би сподо-
битися святого хрещення, і про те до істинного християнського 
Бога зі сльозами молилася. І скоро отримала прошене. Ангелом 
Господнім наставлена, вийшла з дому, коли ніхто про те не знав, 
і до одного священнослужителя Господнього, що в таємному місці 
перебував, прийшла, приведена ангелом. Він повчив її про віру 
та охрестив. Названо її було у святому хрещенні Марією.

Після прийняття святого хрещення знову до свого дому по-
вернулася. Пізнав муж, що дружина його християнка, плакав 
за нею, як за загиблою. І переконував її всіляко зі сльозами, щоб 
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відвернулася від Христа й була з ним у подружньому єднанні, 
як і раніше. Але не зміг здолати її, утверджену, як непохитний 
стовп, у вірі та любові до Ісуса Христа. Ще ж і волхвування своє 
щодо неї робив, прикликаючи собі на допомогу бісівську силу, 
але так нічого й не досягнув. Біси-бо навіть здалеку не могли на-
близитися до неї, бачачи, що вона осяяна благодаттю Христовою.

Пішов тому до царя Хозроя, з великим жалем розповідаючи 
про свою жінку, що вона християнка і не хоче з ним тілесного 
союзу. Цар послав до неї одного зі свого синкліту переконувати 
її, але і той повернувся ні з чим. І не один раз посилав до неї 
чесних мужів і благородних жінок, ласкою і звабою просячи, 
щоб до попередньої віри навернулася і з мужем жила, проте весь 
труд їхній був марним.

Одного разу послав до неї цар, кажучи: «Якщо відречешся віри 
християнської і до перської знову навернешся, то візьму тебе 
собі за жінку і будеш мені царицею». Свята мовила до тих, що 
прийшли до неї: «Прошу вас про одну річ. Скажіть мені: якщо 
цар візьме мене собі за жінку, чи не помре? Чи буде жити повік? 
Якщо буде безсмертний навіки, то послухаю його». Відповіли ті, 
що прийшли: «Неможливо людині бути безсмертною, і цар — лю-
дина, теж мусить умерти». Тоді відповіла свята: «За смертного 
і тимчасового царя виходити заміж не хочу, вже-бо одружилася 
із безсмертним Царем, що повік живе, Христом, Богом моїм, за 
Нього ж все витерпіти й померти готова». І повернулися по-
сланці, розповіли слова її цареві. Той дуже розгнівався, звелів 
обкласти її залізними веригами по цілому тілі і вкинути до тем-
ниці на забуття, щоб забули про неї всі, як про мертву.

Перебувала свята мучениця в тій темниці 18 літ. У ті роки 
помер перський цар Хозрой Старший, після нього настав син 
його Ормісдас. У Візантії тоді царювали Юстин ІІ, Тиверій ІІ, 
а після них Маврикій (582–602). У ті роки прийшов з Візантії 
до Персії посол, муж чесний, на ім’я Аристовул, боголюбивий і 
богоугодний. Він, чуючи про святу мученицю Марію-Голинду-
ху, що в темниці сидить, забажав її побачити і благословення її 
сподобитися. Тому навмисно просив перського царя, щоб звелів 
йому безборонно до неї ходити в темницю. І отримав прошене, 
прийшов до святої, і цілував вериги її, якими за Христа була 
обкладена, і взяв частину одної з них собі на благословення.

Затримався муж той у Персії якийсь час, приходив часто до 
святої і навчив її псалмів Давидових. І співала невіста Христова, 
сидячи в темниці, як у покоях, і дякувала Богові.
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Після відходу Аристовула цар Ормісдас віддав мученицю во-
лхвам, щоб мучили її, як бажають. Вони щодня, виводячи її з 
темниці, багато ран їй накладали, без милості ранячи, проте 
зранку знаходили її цілою і здоровою. Якось їй від ран потріска-
ло все тіло, але наступного дня, коли її знову вивели на муки, 
видно було, що тіло загоїлося. Те бачачи, перси дивувалися і 
прославляли силу Христа, і багато з них до християнської віри 
схилилися. Волхви, що мучили її, більше лютували, наче звірі, 
на агницю Христову і винаходили на неї інші муки: гарячим 
попелом обпалювали їй голову і, зав’язавши в мішок і запечатав-
ши, вкинули до глибокої ями, щоб там померла. Але всесильною 
Божою правицею, що життя її берегла і тримала, залишилася 
жива без їжі і пиття багато днів, хіба невидимою їжею годована 
й недовідомим питтям напоєна, адже Бог, де хоче, перемагає 
природний порядок. Так надприродно по багатьох днях вияви-
ли, що мучениця жива, і наказано було безсоромним чоловікам 
осквернити її, тому повели її в окрему хатину. Коли входили в 
ту хатину безсоромники, не знаходили мучениці: Бог покривав 
її невидимістю. І не могли нечисті їхні очі бачити чесної Христо-
вої нареченої. Коли пішли безсоромники ні з чим, знову стала 
видимою для катових слуг.

І знову взяли її на муки, і різні витерпіла страждання. Тоді 
вкинули її на поїдання страшному і великому змієві, якого три-
мали й годували у глибокому проваллі. Але Той, Хто загородив 
колись пащу левові, щоб не з’їв Даниїла, у яму вкиненого, послав 
Свого ангела й загородив пащу змієві, і той не пошкодив бага-
тостраждального тіла святої мучениці ані не торкнувся до неї. 
Божий ангел вгамував його лютість, і став змій перед нею, як 
ягня покірне, лежав і спочивав у ногах її. Перебувала свята у про-
валлі тому зі змієм чотири місяці. Змієві вкидали щодня звичну 
їжу, а мучениця без їжі і пиття перебувала жива: як і спочатку, 
сила Божа життя її чудно підтримувала. Тоді, після багатьох днів, 
явився їй ангел Божий і вивів її із провалля. Побачивши святу, 
нечестиві знову взяли її і вельми дивувалися, як змій її не з’їв 
і як з ями вийшла. І казали, що християнським волхвуванням 
зачарувала змія, що не з’їв, і з ями волхвуванням вийшла. І знову 
казали: «Наскільки сильне волхвування християнське, що пере-
могло перські чари». Довідався цар, що мучениця жива, і звелів 
потяти її мечем. Коли вели святу на посічення, ангел Господній 
вихопив її з рук воїнів і зберіг живою. Вона ж перебувала таємно 
між християнами, яких небагато було в Персії.
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Мало часу минуло після збереження святої мучениці від смер-
ті, як загинув із шумом нечестивий перський цар Ормісдас, 
від своїх убитий, а після нього настав син його Хозрой, старо-
го Хозроя внук. Але і на нього повстали вельможі. Утік Хозрой 
із Персії і прийшов з домашніми своїми у грецьке володіння. 
Прийняв його Маврикій, грецький цар, чесно і люб’язно. Дав 
Маврикій Хозроєві велику силу свого воїнства, і пішов Хозрой 
у Персію, переміг своїх ворогів і знову прийняв свій престол. І 
була радість і свобода християнам у Персії: Хозрой мав Маври-
кія собі за батька і задля нього не чинив зла християнам аж до 
кончини Маврикія. Ще ж із Хозроєм прийшов до Персії і св. До-
метіян, єпископ Мелитинський, від Маврикія посланий. Він, як 
же й Аристовул раніше, своїми очима бачив святу мученицю 
Марію, що називалася по-перськи Голиндухою. Вона вже не в 
путах, а на свободі перебувала і проповідувала персам Христа. 
І лице в лице бесідував з нею, і про страждання із самих її уст і 
від інших оповідачів чув, і повернувся до Греції, розповідаючи 
про неї багатьом. Прийняли у Персії святу віру через неї і її ро-
дичі, й інші знамениті і відомі люди, і з простих людей немало, 
бо бачили багато чуд, які вона творила. Також пророкувала, і 
збувалися її пророцтва, бо мала дар передбачення, приховане 
й темне розкриваючи. І примножувалася через неї у тих краях 
Христова слава.

Після цього пішла в межі грецьких володінь, у Киркісію і Да-
рію, тоді пішла в Єрусалим, поклонилася животворному дереву 
Чесного Хреста, Гробу Господньому й іншим святим місцям. 
Прийшла в один монастир, де була єресь злочестивого Севіра. І 
бачила ангела, що тримав дві чаші: одну повну пітьми, а другу 
світлом наповнену, показуючи їй, що чаша з пітьмою — це єре-
тичне причастя, а та, що зі світлом, — то святої соборної все-
ленської Церкви. Не захотіла тому свята єднатися з єретиками 
і скоро пішла звідти. Пішла і в інші гради та краї, відвідала й 
Ієраполь Сирійський, а в ньому єпископа Стефана, який пізніше 
описав її життя. Коли наблизилася до блаженної кончини, розхво-
рілася трохи і залишилась в храмі святого мученика Сергія, що 
між Низивією і градом Дара. І помолившись досить за спасення 
всього світу, віддала дяку Богові за велику милість Його, яку на 
ній явив, і радісно передала святу свою душу в руки Господа 
свого, якого полюбила і за якого багато витерпіла, і була зара-
хована до святих мучениць.
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УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Після сповнення усіх таїнств на-
шого спасіння і Христового возне-
сіння на небо Пречиста й Преблаго-
словенна Діва Марія, Мати Божа, 
заступниця нашого спасіння, ще 
досить літ пожила у ранній Церкві 
і раділа її примноженням у світі. 
Тоді надійшов час Її блаженного 
успіння, коли вже мала перейти 
до Бога. Мешкала Вона в той час 
у домі на Сіоні й часто виходила 
на Оливну гору, звідки Її Син воз-
нісся на небо, і там возносила свої 
ревні молитви. Якось, коли гаря-
че молилася про своє звільнення з 
тіла й швидкий прихід до Христа, 
святий архангел Гавриїл став пе-
ред нею, сповіщаючи радісні сло-
ва про Її швидке переставлення.

Пречиста Владичиця перед сво-
їм відходом ще хотіла побачити святих апостолів, які після зі-
слання Святого Духа розійшлися на місії. Місійним осередком 
тоді була Антіохія в Сирії, де навернулося багато поган. Петро і 
Павло проводили там місію. Звідти апостоли виходили на місії 
на північ, особливо до Малої Азії. Христове Євангеліє і доро-
гу спасіння приймали не тільки євреї, але особливо й погани. 
Однак відразу на початку виникла суперечка щодо обрізання. 
Деякі християни єврейського походження стверджували, що 
погани, які увірували і охрестилися, також повинні прийняти 
обрізання. З цим була пов’язана велика небезпека, яку особливо 
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усвідомлював ап. Павло. Про це він писав і у своїх листах, усві-
домлюючи, що, прийнявши обрізання, християнин зобов’язуєть-
ся дотримуватися закону Мойсея разом з різними приписами 
щодо очищення, а таким чином з центру усунулося б спасіння, 
яке є тільки в Христі і яке ми осягаємо через віру. Апостоли 
обговорювали це серйозне питання ще 45 року в Антіохії. Вони 
вбачали необхідність скликати Собор в Єрусалимі — найкраще 
біля 50 року, де ця гостра проблема, яка розділила навернених 
християн, вирішилася б апостольським авторитетом, тобто за 
участі всіх апостолів. Нарешті вирішили скликати Собор влітку 
49 року. Інших апостолів, які проводили місії переважно в Малій 
Азії (Каппадокії, Кілікії та Галатії), завчасно попередили, щоб 
вони змогли прибути на Собор в Єрусалимі.

Першими повернулися до Антіохії з місіонерської подорожі 
Павло і Варнава, а згодом прибули ап. Петро з Климентом і Лу-
кієм Киренейським. Павло поділився з Петром своїм досвідом 
місіонерської подорожі з Варнавою на Кіпрі, в Іконії, Антіохії 
Пісідійській і Дербі. Петро також розповів про досвід місії в 
Каппадокії, Галатії, Понті, Памфілії, Вітинії та Асії і сказав, що 
на цій території висвятив на єпископа сотника Корнилія, а на 
диякона — Прохора. Тоді вони разом зі своїми учнями молилися і 
дякували Господу за благословення на місіях, за охорону і великі 
діла, які Господь зробив через них.

Після молитви Петро отримав пророче слово — не затримува-
тися і якомога швидше відправитися в Єрусалим. Також брати 
нагадали Петру, що деякі апостоли вже є там. Наступного дня 
Петро вирушив в дорогу і за кілька днів прибув до Єрусалиму 
разом з Лукієм і Климентом. Там вже зібралися всі апостоли за 
винятком Томи. Особливо сердечною була зустріч Петра з Іваном. 
Упродовж тижня апостоли молилися і обмінювалися досвідом. 
Крім того, відвідували пам’ятні місця: передусім Голготу, храм, 
горницю; згадували те, що пережили, кожен розповів про свою 
місію і про небезпеки, які зустрічалися, особливо про боротьбу 
з різними чаклунами, що твердо протистояли проповідуванню 
Євангелія спасіння. Кожен з апостолів пережив багато чудес. Всі 
були підбадьорені. Свідоцтва чергувалися з молитвами. Усі вони 
перебували в горниці, де почували себе, як вдома.

Тим часом в Антіохію прийшли деякі брати з Юдеї та почали 
навчати: «Коли ви не обріжетеся за приписом Мойсея, не зможе-
те спастися». Павло і Варнава з цим не погоджувалися, і так ви-
никла суперечка. Тому вирішили, що вони двоє, а з ними й деякі 
інші брати з Антіохії підуть в цій справі в Єрусалим до апостолів 
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і старших. Тож вони, виряджені Церквою, проходили через Фі-
нікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили 
всім братам велику радість. Прибувши у Єрусалим, вони були 
прийняті Церквою, апостолами та старшими й оповіли, що Бог 
зробив через них. Та деякі з братів (з секти фарисеїв) заявили, 
що треба поган обрізати та наказати, щоб дотримувалися зако-
ну Мойсея. По довгій суперечці Петро встав і до них промовив: 
«Мужі брати! Ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав мене між 
вами, щоб погани з моїх уст чули слово Євангелія й увірували. 
І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, 
і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши 
вірою їхні серця. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи 
накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не 
змогли нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, 
що спасемося так само, як ті».

Тоді Варнава та Павло розповідали про знаки та чуда, які Бог 
учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався 
Яків і мовив: «Мужі брати, вислухайте мене! Симон розповів, як 
Бог спершу навідався до поган, щоб і з-поміж них учинити для 
Себе народ. З тим згоджуються і слова пророків. Тому я думаю, 
що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до 
Бога, але слід їм приписати, щоб стримувалися від ідольських 
нечистот, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей бо 
з давніх-давен має по містах своїх проповідників, що читають 
його Закон у синагогах щосуботи».

Апостоли хотіли ще на якийсь час залишитися в Єрусалимі. 
Петро ще навіть не встиг вислухати апостолів, які розповідали 
про свій досвід, як раптом настала непередбачена ситуація. 
Прийшов Іван і сказав, що Ісусова Матір відчуває, що Господь 
скоро покличе Її з цього земного життя до Себе.

Ця довгоочікувана та благословенна для Пречистої Діви годи-
на настала у 15 день місяця серпня. Богородиця спочивала на 
чесному ложі, приготувавшись до блаженного відходу. Зійшлися 
і всі апостоли, щоб попрощатися з Ісусовою Матір’ю. Хоча Вона 
всіх їх добре знала, Іван порадив, щоб під час прощальної мо-
литви кожен з апостолів, приступаючи до Неї, тихо промовив 
своє ім’я. Першим підійшов Матей. Деякий час Вона дивилася 
на нього з материнською любов’ю, потім кивнула, прошепотівши, 
що там, поруч з Ісусом, буде за нього молитися. Слідом за Мате-
єм підійшли й інші: Филип, Вартоломей, Юда, Яків... Нарешті 
настала черга Петра, а за ним — Івана, який залишився стояти 
при Ній. Раптом світлицю, у якій вони перебували, осяяло світло 
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невимовної Божественної сили, від якого потьмяніло світло сві-
чок. Всі налякалися і побачили, як з неба зійшла Господня слава. 
І ось Цар слави, Христос, з тисячами архангелів та ангелів, і зі 
всіма небесними силами та з праведними душами святих пра-
отців і пророків, які пророкували про Пресвяту Діву, прийшов і 
наблизився до своєї Пречистої Матері. Вона, побачивши прихід 
Сина, прерадісно мовила звичними словами своєї пісні, кажучи: 
«Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасі моїм, бо 
зглянувся Він на смирення раби Своєї». Тоді ще востаннє глянула 
на улюбленого Ісусового апостола, усміхнулася, тужливо підняла 
погляд вгору до свого Сина і видихнула свого духа.

Зразу ж залунали радісні ангельські співи, у яких було чутно, 
як часто ангели повторюють слова Гавриїлового привітання: «Ра-
дій, благодатна, Господь з тобою». І так урочисто всі небесні чини 
відпроваджували Її пресвяту душу увись, несучи до Господніх 
рук. Апостоли обступили ложе зі сльозами і дивилися на пресвітле 
лице Марії, що сяяло, наче сонце, випромінюючи спокій і щастя. 
Незабаром підійшли благочестиві жінки, які спочатку плакали, 
але, побачивши Її пресвяте обличчя, сповнене миру, дивилися 
на Богоматір вже без сліз.

Вістка про успіння Богородиці швидко поширилася, і до Неї 
почали сходитися цілі натовпи людей, щоб останній раз побачити 
Ту, яка була Матір’ю нашого Господа і Спасителя. В Кедронській 
долині був гріб, в який мали покласти Богородицю. Апостоли 
прийшли з усіма вірними в околицю Гетсиманського саду, і коли 
поставили ложе із пресвятим тілом при гробі, тоді знову серед лю-
дей піднявся плач: всі ридали через своє сирітство і що втратили 
такий скарб. Зі сльозами припадали до святого тіла Богородиці, 
востаннє прощаючись з Нею. І ледве до вечора поклали до гробу, 
прикотивши великий камінь. Та не відходили, прив’язані любов’ю 
до Божої Матері. Перебували й святі апостоли біля гробу Пречи-
стої Діви три дні, вдень та вночі, молячись та співаючи псалми.

З Божого провидіння один з апостолів, св. Тома, не був учас-
ником славного поховання Діви Марії, але прийшов до Гетсиманії 
аж на третій день. Він дуже сумував і тужив, що не удостоївся 
прийняти від Божої Матері останнього благословення, як інші 
апостоли. Засмучувало його й те, що не зміг побачити Божу сла-
ву та інші чудесні божественні знамення, що супроводжували 
успіння і похорон. Тому довго плакав. Апостоли, жаліючи його, 
вирішили відкрити гріб, щоб він побачив хоча б мертве тіло Бо-
городиці і віддав Їй останню шану. Та коли відкотили камінь і 
відчинили гріб, злякалися: гріб був порожній, тіла Божої Матері 
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там не було! Лежали там лише поховальні речі й від них виходили 
великі пахощі. Петро знав, що біля гробу постійно, день і ніч, 
чергувалися люди, які ходили туди молитися, а деякі з них пе-
режили чудесні зцілення, так що було виключено, щоб хтось міг 
забрати Її мертве тіло. Тому він сказав: «Мати нашого Господа і 
Спасителя була взята на небо разом зі своїм тілом. Адже в небі 
разом з тілом перебувають і Енох, і пророк Ілля. Тим більше цей 
привілей належить Матері Божого Сина!».

Апостоли стояли зачудовані. І раптом почули вгорі голос ан-
гельського співу. Піднісши очі, побачили в повітрі Пречисту Діву, 
Матір нашого Бога, живу, яка стояла з багатьма ангелами і була 
осяяна невимовною славою. Усіх сповнила велика радість.

Відтоді святі апостоли знали, що Пречисту Матір Божу її Син 
і Бог воскресив і з тілом взяв на небо. І, вернувшись знову до 
гробу, взяли залишену плащаницю на втіху зажуреним і на не-
оманливе свідчення воскресіння Божої Матері з гробу. Боже 
провидіння благозволило, аби св. Тома не встиг на переставлення 
Пречистої Богоматері, щоб через нього був відчинений гріб і щоб 
Церква повірила у воскресіння Богородиці, як перед тим через 
невірство Томи повірила у воскресіння Христове.

Відхід Божої Матері дійсно не був причиною для смутку. Апо-
столи ще пригадували свої особисті враження від зустрічей з 
Богоматір’ю. Для підбадьорення Іван розповів апостолам про 
віру і молитви Матері Ісуса за кожного з них, за місії і за Церкву 
в Єрусалимі. Усіх наповнювала радісна певність, що тепер у небі 
Вона неустанно молиться за своїх дітей.
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ХОЧЕШ БУТИ ЩАСЛИВИМ? ПРИЙМИ ІСУСА!

Якби молодій людині поставили запитання: «Хочеш бути ща-
сливою?», вона безсумнівну відповіла б: «Так!», і підняла би обидві 
руки на знак згоди.

Але як довго хочеш бути щасливою? День, тиждень, рік? 
10 років, 30, все життя аж до смерті? А хочеш бути щасливою 
і після смерті?

Людина в глибині душі прагне щастя, але справжнього щастя, 
яке вже ніхто не зможе у неї забрати. Адже сама тільки думка 
про те, що воно колись закінчиться, приносить смуток. Людина 
шукає щастя в людських відносинах, в майні, у кількості грошей, 
в кар’єрі, в людській славі, в успіху, шукає щастя в задоволеннях, 
в алкоголі, наркотиках, але в цьому щастя не знайде. Приходять 
розчарування, ще більша порожнеча, самотність і біль в душі. 
Вже св. Августин це прагнення щастя висловив словами: «Ти 
створив нас для себе, о Боже, і неспокійне наше серце, поки не 
спочине в Тобі».

Ідеологи глобалізації сьогодні усувають звичайне людське ща-
стя, нав’язуючи людям і цілим народам збочений гомосексуалізм, 
ґендер-шизофренію, пов’язану з викраденням дітей ювенальною 
юстицією та їхнім моральним і психічним розкладом. Легалізують 
наркотики, нав’язують культуру смерті (сьогодні навіть здорових 
людей вбивають за допомогою евтаназії) — і все це тому, що 
готується т. зв. рай для золотого мільярда.

Образ фальшивого щастя наочно показує американська Ста-
туя Свободи. Майже щоранку під нею знаходять мертвих птахів. 
Коли нічний птах при польоті стикається з освітленою статуєю, то 
зламає собі крила, а потім безсило падає на землю. Це образ ба-
гатьох молодих людей, які шукають щастя у фальшивій свободі.

Єдину справжню свободу дає Божий Син Ісус Христос, який 
переміг духа брехні та рабство гріха.

Один християн розповідає: У мене був родич, залежний від ал-
коголізму. Таке путо дійсно жахливе. Одного разу я дізнався, що 
він знову сильно напився, розбив меблі в домі та побив дружину. 
Я прийшов до нього. Була п’ята година пополудні. Він сидів на 
кухні і пив каву. Поруч сидів його 5-річний син. Я дружелюбно 
привітав його і запитав: «Знову закінчилося погано?». Замість 
відповіді він тільки заскреготав зубами і вистрибнув з крісла. 
Без єдиного слова пішов у комору і повернувся з мотузкою для 
білизни. Потім почав прив’язувати до крісла свого малого сина. Я 
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запитав себе: «Що це означає? Він далі п’яний?». Але він прив’я-
зав хлопчика і зробив вузол. Тоді закричав до сина: «Встань!». 
Хлопчик почав плакати і скаржитись: «Але я не можу!». Тоді 
алкоголік звернувся до мене з відчайдушним виразом обличчя і 
сказав: «Отож бачиш, в якому я стані: я сам не можу покінчити 
з цим! Не можу!». Жахливе слово: «Не можу!». Відразу після того 
я засунув руку в кишеню, дістав ніж і почав різати. І так, не 
шкодуючи абсолютно нової мотузки, я перерізав її. Тоді спокійно 
сказав хлопчикові: «Встань!». Хлопчик встав, а я звернувся до 
батька зі словами: «Прошу! Він вільний!». Той відповів: «Так, але 
коли переріжеш мотузку!». Я сказав йому: «Послухай, що я тепер 
тобі скажу: Прийшов Хтось, Хто перерізає пута, які тримають 
нас в рабстві — це Ісус!».

Цей приклад повною мірою стосується всіх нас. Без Ісуса 
ми не будемо звільнені від рабства гріха! Але є радісна реаль-
ність: Він визволив нас з-під влади темряви! (див. Кол. 1, 13). 
«Коли Син вас визволить, то справді ви будете вільними» 
(Ів. 8, 36).

Як розпочати? «Покайтеся — змініть мислення — і віруйте 
в Євангеліє» (Мр. 1, 15). Євангеліє — це Божа правда, яка стосу-
ється конкретно тебе: «Бо так полюбив Бог світ (тебе), що дав 
Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього (і ти), не 
загинув, але мав життя вічне» (див. Ів. 3, 16). Як Бог полюбив 
тебе? Віддав за тебе найдорожче — Свого Єдинородного Сина. 
Що повинен зробити ти, щоб не загинути, але мати вічне життя? 
Ти повинен повірити в Нього. Повірити, що ти був відкуплений 
не золотом чи сріблом, але Його дорогоцінною Кров’ю, яка була 
пролита на відпущення твоїх гріхів (див. 1 Пт. 1, 18–19). Навер-
нення означає перехід від еґоцентризму до теоцентризму. Отже, 
на першому місці не повинно бути твоє еґо, але Бог.

Уяви собі великий зал. Спереду на підвищенні стоїть великий 
царський трон, символ сили і влади. Це образ твоєї душі. На троні 
гордо сидить твоє «я». Воно оточене багатьма радниками. Це різні 
напівправди, звички, страхи, уяви, залежності, твої «добра»... 
Біля дверей стоїть Ісус — як слуга, якому даєш накази чи при-
мушуєш Його виконувати твої свавільні бажання. Він змушений 
слухати незадоволене нарікання і навіть гіркі образи. Це образ 
ненавереної людини! Навернення, тобто духовна революція, 
відбудеться тоді, коли твоє «я» зійде з трону до дверей, а Ісус 
отримає місце на троні. З цього моменту ти стоїш біля дверей і 
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чекаєш Його мудрих рішень, яких часто не розумієш, але хочеш 
їх виконувати навіть у дрібницях. Тоді настає справжня свобо-
да і втрачають владу пристрасті, настрої, сугестії, які людина 
автоматично реалізує і які ведуть її від однієї марноти до іншої, 
а після них відчуває тільки смуток і розчарування. Після навер-
нення твоє життя стає повноцінним, бо тоді через тебе може 
діяти Бог — там, де ти знаходишся. Це приносить благословення 
іншим і твої вчинки стануть скарбом в небі, де злодії не крадуть 
та іржа не нищить (див. Мт. 6, 19–20).

Як перемогти над законом гріха, який запрограмований в 
нашій природі? Законом Духа: «Закон Духа життя в Христі 
Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті» (Рим. 8, 2). Існують 
природні закони: наприклад, якщо тримаю в руці хустинку і 
пущу її, то відповідно до закону тяжіння вона падає вниз. Це не 
можна змінити. Але якщо зловлю хустинку рукою, вона не впаде 
на землю. Це означає, що через втручання іншої, більшої сили, 
закон тяжіння не діє. Ми за своєю природою підлягаємо закону 
гріха і смерті. Всі падаємо, всі котимося до вічної загибелі. Ми 
це знаємо. А тепер все залежить від того, щоб тут втрутилася 
більша сила і зупинила наше падіння. Тільки тоді ми перестане-
мо падати. І цю велику силу Бог дав нам в Ісусі — Він відкупив 
нас, Він звільнив нас. Якщо ми вірою з’єднані з Ісусом, то в нас 
перемагає закон Духа.

Основне відношення людини до Бога можна виразити ко-
ротким перефразуванням притчі з Євангелія про дорогоцінну 
перлину: Продавець перлин приходить до дуже багатого чоло-
віка і пропонує надзвичайно коштовну перлину, яка йому дуже 
подобається і він хоче дістати її за будь-яку ціну. Він запитує: 
«Скільки вона коштує?» Продавець каже: «Все, що маєте» – «До-
бре, дам вам всі гроші, які маю. Дайте мені цю перлину!» – «Але 
ви ще не дали все, що маєте. Де ви живете?» – «У своєму домі» – 
«Дім також треба віддати» – «Отож, я тепер повинен жити в 
гаражі?» – «А у вас є і гараж?» – «Так, і дві машини» – «Отже, і 
гараж, і машини» – «Добре, віддаю і це, але вже дайте мені цю 
перлину!» – «Ви ще не віддали все. Ви живете самі?» – «Ні, у мене 
є дружина і діти» – «Отож і дружину, і дітей» – «А коли віддам і 
їх, то тоді вже дістану цю перлину?» – «Але це ще не все» – «Але 
я вже не маю нічого, я став як жебрак» – «Але у вас ще щось є! 
Ви здорові? Здоров’я також!» – «Добре, але вже дайте мені цю 
перлину!» – «Ви не дали всього» – «Я вже нічого не маю» – «Ще 
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маєте щось – свою власну волю, і її потрібно віддати» – «Добре, 
але вже дайте мені цю перлину!» – «Перлина ваша! Цією перли-
ною є Боже Царство, цією перлиною є Ісус Христос. У Ньому 
маєте все – все небо належить вам, бо воно належить Христу. 
А ви прийняли Його як свого Господа, і Він тепер повертає вам 
все назад. І ваше здоров’я, і ваш будинок, і дружину з дітьми, і 
все ваше майно, але усвідомте одне — що це вже не ваше, все 
це належить Христу. Ви вже не власник, але тільки користу-
вач, управитель. Прийде час, коли Бог покличе у вічність вашу 
дружину, прийде старість або хвороба, ви втратите здоров’я, а 
на кінець прийде смерть і втратите все. Але якщо маєте цю най-
дорогоціннішу Перлину — Ісуса, у Ньому маєте все. Він переміг 
смерть, у Ньому маєте вічне життя!».

«Бог послав Сина Свого... щоб ми через Нього жили» (1 Ів. 4, 9). 
А ап. Павло говорить: «Я розп’ятий з Христом, вже не живу я, 
але живе в мені Христос» (Гал. 2, 19–20).

Скульптору Мікеланджело привезли в Рим великий камінь — 
кусок скали. Деякий час він ходив навколо нього, задумано 
дивився, а потім сказав: «Бачу в ньому Мойсея». Його учень 
здивувався: «Учителю, це зовсім не Мойсей, але тільки великий 
камінь». Той йому відповів: «Але він там є! Тільки все, що не є 
Мойсеєм, мусить йти геть!» — «А як це станеться?» — «Удара-
ми надається форма!». І таким чином, з цього каменя виникла 
скульптура Мойсея. 

І з нами відбувається щось подібне: Все, що не є Ісус, мусить 
йти геть! Ми повинні дати Йому своє серце, щоб потім Христос 
через віру перебував у наших серцях! Ми повинні дати Йому свій 
розум і волю, тобто своє мислення: «Нехай у вас будуть ті самі 
думки, що у Христі Ісусі» (Флп. 2, 5). Ми повинні дати Йому свої 
очі, руки, ноги. Він хоче їх використовувати. Це і є навернення, 
нове життя! Цей процес відродження неможливий без ударів — 
терпіння. Йдеться, насамперед, про внутрішні терпіння, про 
зречення своєї волі, про дрібні упокорення, про прийняття з 
вірою того, що Бог допускає, про щоденний пошук та реалізацію 
Божої волі!

Вічне життя є в Ісусі Христі
«Бог дав нам життя вічне, і це життя у його Сині. Хто має 

Сина, той життя має; хто ж Сина Божого не має, той жит-
тя не має». Апостол підкреслює: «Я вам писав це, щоб ви знали, 
що маєте життя вічне, — ви, що віруєте в ім’я Сина Божого» 
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(1 Ів. 5, 11–13). Якби хтось запитав тебе: «Чи ти маєш вічне жит-
тя?», ти, можливо, відповів би: «Не знаю» або «Це дізнаюся тільки 
після смерті». Але слово Боже говорить абсолютно ясно: «Хто має 
Сина, той має життя вічне» — йдеться про теперішній час, а 
не про майбутній. Якщо ти прийняв Божого Сина, Ісуса Христа, 
то маєш вічне життя. І вже тепер! Тут, на землі, вже маєш його, 
хоча поки що у скритості і в стражданнях. Після смерті матимеш 
його у повній славі, де вже не буде жодних страждань, але тільки 
вічна радість і щастя.

Яка різниця між нашим життям у небі та життям ангелів?
Бог створив досконалі духовні істоти — ангелів і дав їм життя. 

Бог створив також людину і дав їй життя. Але людина через гріх 
втратила це життя і так прийшла смерть. З любові до людини 
Бог прийняв на Себе людську природу в Ісусі Христі. Божий Син 
не прийняв на Себе природу ангелів чи серафимів, але людську 
природу, окрім гріха. Він помер за нас, дав нам Своє життя. 
Але через відкуплення нам було повернуто не тільки те життя, 
яке мав Адам до гріхопадіння. Нам було даровано Ісусове — 
Боже життя. Суть нашого вічного життя полягає не тільки в 
тому, що воно вічне, тобто безконечне, але в тому, що воно існує 
прямо в Бозі. А цього не мають навіть ангели. Вони мають життя 
від Бога, але ми маємо прямо Боже життя, яке ми отримали у 
Христі як дар. Усвідоммо, яку гідність ми маємо в Ісусі Христі! 
Слово Боже свідчить: «Щоб ми були дітьми Божими, і ними ми 
є» (див. 1 Ів. 3, 1).

Наше життя не тільки від Бога, але прямо в Бозі: «І пізнаєте 
того дня, що Я в Отці, ви в Мені, а Я в вас» (Ів. 14, 20). У архиєрей-
ської молитві Ісус просить: «... як Ти, Отче, в Мені і Я в Тобі, щоб 
одно були в Нас і вони... Я в них, а Ти у Мені» (Ів. 17, 21–23). Ми 
перебуваємо в Христі, а Він в Отці, тому ми маємо Боже життя.

Боже життя ми прийняли через віру і хрещення: «Всі ви, що 
в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися (прийняли Христо-
ву — Божу природу)» (Гал. 3, 27). «Коли з’явиться Христос, наше 
життя, тоді і ви з’явитеся з Ним у славі» (Кол. 3, 4).

Визнання Ісуса є умовою життя в Бозі: «Хто визнає, що Ісус — 
Син Божий, Бог у тому перебуває, і він у Бозі» (1 Ів. 4, 15). «Що 
ми перебуваємо в Ньому, і Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він 
дав нам Свого Духа» (1 Ів. 4, 13). Таїнство нашого життя у Христі 
виражає притча про виноградну лозу: «Я — виноградина, а ви — 
гілки...» (Ів. 15, 5).
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Прийняття Господа Ісуса
«Всі згрішили» (Рим. 3, 23). Також і ти. «Нема праведного ні 

одного» (Рим. 3, 10). Це стосується і тебе! «Відплата за гріх (і за 
твій) — смерть (тимчасова і вічна), але життя вічне (і для тебе) 
у Христі Ісусі» (Рим. 6, 23). Ісус тепер стоїть перед тобою. «Ось Я 
стою біля твоїх дверей і стукаю. Хто Мені відкриє, Я увійду до 
нього» (див. Об. 3, 20). Відкрий! Відкриваю... Тепер прийми Його 
як свого Спасителя і Господа:

1) Чи віриш, що Господь Ісус є Богом і помер за тебе? ....... (Так)
2) Чи віддаєш Йому до рук все своє життя? ......... (Так)
                                                                                               
                                 ………………..                ………………
                                             Дата                        Підпис

Тепер з вірою повтори кілька разів ім’я Ісус (Єгошуа). Усвідом, 
що те, що ти щойно зробив, бачить Бог, ангели і увесь Всесвіт.

Висновок:
Якщо людина прийме Ісуса як свого Господа і Спасителя, то 

попереду її чекає життєва дорога — дорога духовної боротьби 
з духом брехні і смерті. Це дорога наслідування Христа, коли 
тут, на землі, її будуть очорнювати та переслідувати за правду 
і добро — так, як і Самого Спасителя. Ісус каже: «Вас будуть 
зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмов-
ляючи Мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика 
на небі» (Мт. 5, 11–12).

Коли в житті віруючої людини приходять найважчі удари, 
жорстокі і брехливі очорнення, втрата рідних або втрата здо-
ров’я, тоді вона вірою з’єднується з Богом і в цьому всьому пе-
реживає глибокий спокій, який світ дати не може. У найважчих 
стражданнях вона усвідомлює Божу присутність, і Бог просвіт-
лює її душу, показуючи значення страждання, яке вона з до-
вірою прийняла як покаяння за свої минулі гріхи, як жертву 
примирення за навернення і спасіння своїх рідних, які поки що 
живуть у темряві невіри або сучасного поганства. Правовірний 
християнин має ясний сенс життя, не боїться смерті, бо знає, 
що це лише перехід до вічної слави, де буде разом зі святими, 
ангелами і разом з пресвятим та люблячим Богом. Небо — наш 
вічний дім, а на землі ми тільки паломники.

Ісус є Дорогою до нашого з’єднання з Отцем, який створив 
нас. Ісус також є Правдою, яка визволяє нас від духа брехні. Він 
також визволив нас від смерті — в Ньому маємо вічне життя. 
«Хто має Сина, той має вічне життя» (1 Ів. 5, 12).
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НОВЕ СЕРЦЕ — ІСУСОВА І НАША МАТІР

Господь через пророка Єзекиїла 
дав обіцянку: «Я дам вам нове сер-
це… І вийму ваше кам’яне серце» 
(Єз. 36, 26). Отож тут ідеться про 
духовну трансплантацію.

Де і як відбувається фізична 
трансплантація? Місцем є опера-
ційна, першою умовою є світло і 
чистота, бо інакше загрожує не-
безпека інфекції.

Де і як відбувається духовна 
трансплантація? Місцем операції 
є Голгота, першою умовою є ду-
ховне світло і духовна чистота: 
«Коли ходимо у світлі (Божих правд), 
…кров Ісуса Христа очищує нас від 
(інфекції) усякого гріха» (1 Ів. 1, 7).

Другою умовою фізичної тран-
сплантації є підписання згоди, що 
пацієнт добровільно і цілковито від-
дається до рук хірурга — людини. 
Також і при духовній трансплан-
тації другою умовою є те, що пацієнт добровільно і цілковито 
віддається до рук хірурга, яким є сам Бог. Цей крок абсолютного 
довір’я супроводжується тим, що пацієнт дозволить прив’язати 
себе до операційного столу. Так і в духовній операції. Абсолютне 
довір’я супроводжується прив’язуванням до операційного 
столу хреста: «Наш старий чоловік був співрозп’ятий з Христом» 
(пор. Гал. 2, 20; Рим. 6, 6).

Адепт фізичної трансплантації в цей момент покинув усе, 
що мав, отож, і всю впевненість в собі. Адептом духовної тран-
сплантації є учень Христа. Ісус сказав: «Хто не покине все, що 
має, не може бути Моїм учнем» (Лк. 14, 33).

Результат фізичної трансплантації залежить тільки від хірур-
га, він це зробить. Результат духовної трансплантації залежить 
тільки від небесного Хірурга і Він це зробить: «Дам вам нове сер-
це… Я вийму з вашого тіла кам’яне серце» (Єз. 36, 26). Головною 
передумовою операції є наявність нового серця, а це стосується 
і духовної трансплантації.
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Старе і нове серце:
Бог обіцяв, що дасть нам нове серце. Тут не йдеться про 

фізичний м’яз, а про новий духовний центр. Він це обіцяв 
за декілька століть перед народженням Христа і Його Матері. 
Запитуємо: чи вже дав нам це серце, чи маємо ще чекати? Що 
чи хто є тим новим серцем? Що чи хто є тим старим серцем? 
Старе серце було Богом створене чистим, незалежним від гріха. 
На жаль, його власники не послухалися Божого наказу, але від-
крилися брехні Божого ворога! Через цей крок невіри до Бога 
духовний центр перших людей був інфікований духовною 
нечистотою — гріхом, і потрапив під вплив Божого непри-
ятеля — сатани. Після цієї трагедії інфекція гріха поширилась 
на ціле людство. Розум затемнився на пізнання Божих правд і 
воля схилилася до злого. Провина за цей стан лежить передусім 
на першій жінці Єві. Ця духовна інфекція принесла смерть і за-
торкнула все творіння (Рим. 8, 20). «Через Єву — смерть, через 
Марію — життя». Це старе кам’яне серце всі ми успадковуємо, 
і таким чином усі маємо цей духовний генетичний код Єви. Бог 
у своїй любові охоронив від цієї духовної інфекції нову жінку, 
яка мала стати Матір’ю Божого Сина і Матір’ю нового покоління. 
«Пресвята Діва Марія від першої хвилини свого зачаття, через 
заслуги Ісуса Христа, була збережена непорочною від усякої пля-
ми первородного гріха, … і впродовж усього життя залишилася 
чистою від будь-якого особистого гріха». Старим серцем є Єва, 
а новим серцем є нова Єва, яка була зачата без гріха. «Вона 
породила Сина, якого Бог призначив первородним між багатьма 
братами» (див. Рим. 8, 29). Вона також з материнською любов’ю 
співпрацює у зродженні і вихованні цих Христових братів.

Отож, нове серце приготував вже сам Бог. Першим, хто піддав-
ся цій трансплантації, був учень і ап. Іван. Про нього і про Ісусову 
Матір сказано, що вони стояли під Ісусовим хрестом. Там також 
стояли жінки, а оподалік стояли в страсі апостоли і учні. Є різни-
ця, як стоїмо: чи у вірі і цілковитій відданості Богу, чи у страсі та 
невірі. Взірцем, як стояти у вірі, є Марія. Вона не стояла під 
хрестом в темноті невіри і безнадії, але стояла у світлі віри і упо-
вання на Божу обітницю (Мт. 20, 19). В цю годину Вона цілковито 
віддалася Божій волі і була досконало з’єднана зі своїм поми-
раючим на хресті Сином. Подібно і учень стояв у вірі та відда-
ності Ісусові, і так став безсильним та співрозп’ятим з Христом 
на операційному столі хреста. Святе Письмо на цьому місці тричі 
повторює слово «учень». До цієї трансплантації є готовий тіль-
ки той учень, який стоїть під хрестом. А це стосується і нас!
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Цю духовну трансплантацію здійснив небесний Хірург — сам 
Господь. Як? Через слово. Це слово в послуху Отцю промовив 
Його Син в годину смерті. Він сказав: «Жінко, ось син твій». А 
до учня: «Ось Мати твоя». Для закінчення операції необхідний 
останній крок віри з боку учня. Він виражений словами: «Від тієї 
хвилини учень прийняв Її до себе». Куди прийняв? «До свого най-
власнішого — в себе» (по-грец. eis ta idia, по-лат. in sua). Святий 
Амврозій каже: «Він прийняв душу Марії, щоб величала Бога, і 
прийняв Її духа, щоб радів у Бозі». Цим операція була завершена. 
Після трансплантації пацієнт ще мусить приймати ліки, що па-
ралізують систему, яка чинить опір прийняттю нового органу в 
тілі. Для нас цим гірким ліком для функціонування нового серця 
є зречення нашого его і наслідування Христа! Цим одночасно 
протиставимося духові світу. Якщо і ми, як учень, стали під хрест 
і пережили духовну трансплантацію, то від тієї хвилини маємо 
два духовні центри, два серця: одне — старе, кам’яне, а 
друге — нове. А Господь далі обіцяє, що також відніме кам’яне 
серце: «Я вийму з вашого тіла кам’яне серце» (Єз. 36, 26). Коли 
це зробить? Це таїнство! Але знаємо, що зі старим серцем ніхто 
не зможе ввійти до Божого Царства, бо нічого нечистого туди не 
ввійде, а тим більше джерело нечистоти! З такого серця виходять 
чужоложство, заздрість, вбивства і т. д. В старому серці є дух 
світу і смерть, а в новому є Дух Божий і життя. Якщо будемо 
перебувати в новому серці і ходити в Дусі, то переживемо чи-
стилище на землі і в годині смерті Бог відійме у нас старе серце 
і ввійдемо до Божої слави. Якщо ми не пережили чистилища тут, 
воно нас чекає ще по смерті. Після закінчення нашого очищення 
Бог відніме старе серце. Нове серце є живим кивотом, оселею 
перебування Бога з людьми, «новим Єрусалимом, що сходить з 
неба». В ньому перебуває Бог. «Оце оселя Бога з людьми. Він жи-
тиме з ними, вони будуть Його народом» (Об. 21, 2–3). До цього 
нового серця і до нового Духа відноситься обітниця: «Будете 
Моїм народом, а Я буду вашим Богом» (Єз. 36, 28).

Великі святі були також великими почитателями Богоматері. 
Справжнього почитання і наслідування Діви Марії нас навчає 
св. Людовік Марія Гріньйон. Коротко кажучи, він закликає, що 
ми повинні намагатися бути в Марії та все робити з Марією і 
через Марію, бо тоді ми робимо це досконало в Христі, з Хри-
стом, через Христа і для Христа. Святий наголошує, що ця добра 
Мати поведе нас передусім до основного — до великої покори. 
Вона наступає на голову пекельному змію, дияволу. Її покора 
перемагає цього духа гордості, і він тікає від Неї.



312

Приклад: Під час місій в Африці проявилась одержимість од-
ної дівчини, через яку сильно діяв демон. Коли єпископ проводив 
екзорцизм, її мусили прив’язати до крісла. Стілець піднявся на 
висоту близько двох метрів, і демон через дівчину називав навіть 
таємні гріхи присутніх, так що багато людей радше якнайшвид-
ше втекли. Єпископ та священники рецитували молитви, припи-
сані для офіційного виганяння демонів, але демон лише сміявся з 
них. Після кількагодинної боротьби один священник згадав, що 
кілька років тому була проголошена догма про Непорочне Зачаття 
Діви Марії. Єпископ з довірою звернувся до Ісусової Матері з 
проханням про заступництво, і в той же момент демон застогнав, 
стілець з дівчиною опустився на землю, і демон з неї вийшов.

Щоб ми були в Марії, Марія найперше повинна бути в нас. Ісус 
дав нам Її на хресті, а учень прийняв Її в себе, по-грец. «eis ta idia» 
(Ів. 19, 25). Тобто прийняв Її духовно. І нам потрібно прийняти Її 
вірою, таким є заповіт з хреста. Ми повинні мати єдність з Нею 
як з носителькою Божого життя, яка повна Святого Духа і благо-
даті. Після прийняття нового серця і нового Духа було б корисно 
цілий рік старатися очищатися від різних залежностей і духа 
світу, які противляться Духу Божому та Ісусовим заповідям. Аж 
тоді настає духовна боротьба. Але можемо знайти прибіжище в 
новому духовному центрі, який можна назвати посольством Бо-
жого Царства в нас. У світі і в старому серці діють закони гріха, 
але в новому центрі діють закони Духа. Приклад: 1956 року в 
Угорщині відбулося повстання проти комунізму, яке було кри-
ваво придушене. Кардинал Міндсенті був таємно засуджений на 
смерть. Коли він про це дізнався, втік до американського посоль-
ства — а там діяли інші закони, згідно яких він був невинний. 
Посольством Божого Царства на території гріха є Ісусова Мати.

Як конкретно пережити цю духовну трансплантацію? Для цьо-
го найкраще пройти реколекціями, де першого дня говориться 
про покаяння та живого Ісуса, а тоді особисто приймаємо Його 
як свого Господа і Спасителя. Це означає, що все Йому віддаємо, 
включаючи відношення до людей та речей. Так станемо Його уч-
нями. На другий день приймаємо нове серце, а наступного дня — 
нового Духа, і аж тоді переживемо очищення від усіх наших огид-
них ідолів (Єз. 36, 25). До гріхів проти І Божої заповіді належать: 
віщування, магія, повір’я, нехристиянські філософії, йога, вегета-
ріанство, пов’язане з цими філософіями, багато форм т. зв. нату-
ральної медицини, акупунктура, гомеопатія і теорія про т. зв. енер-
гії, чакри, реінкарнацію і т. д. Потім молимося за конкретне 
оздоровлення кожного зокрема. Реколекції тривають 4–5 днів.
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НЕРУКОТВОРНИЙ ОБРАЗ
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

В місті Едеса, що в Сирії, 
по той бік ріки Євфрату, жив 
князь на ім’я Авгар1, що хворів 
невиліковною недугою. Зовні 
його мучила проказа, а зсере-
дини ломили кості, і всі части-
ни тіла були розслаблені. Він, 
почувши про Христа Господа і 
про великі чуда, які Він чинить: 
як словом лікує проказу, роз-
слаблення і всілякі людські хво-
роби, — забажав своїми очима 
побачити Того, Хто робить такі 
чуда, сподіваючись отримати 
від Нього зцілення. А тому, що 
неможливо було йому самому 
йти до Юдеї, послав прохання до Христа Господа, аби Він при-
йшов до нього в Едесу. Ще ж мав сумнів, чи захоче прийти до 
нього Господь, тому послав вправного живописця на ім’я Ананія, 
щоб зобразив на іконі лице Його, аби хоч побачити зображення 
лиця Його й мати в недугах відраду. Таку велику здобув любов 
до Нього, повіривши в те, що почув.

Послання його було таке: «Авгар, князь Едеський, Ісусові, Спа-
сителеві доброму, що в краях Єрусалимських у тілі явився. Чув 
я про Тебе і про преславні чуда Твої, що без ліків і зілля зцілюєш 
хвороби, сліпим даєш бачити, кривим ходити, очищуєш прока-

1 Авгар V Уккама (4 до Р. Х.–50 після Р. Х.) правив в Осроені, державі 
та провінції Римської імперії, де столицею була Едеса.
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жених, виганяєш із людей нечистих духів і словом лікуєш роз-
слаблених, що багато років на ліжку лежали, і навіть мертвих 
воскрешаєш. Коли я все це про Тебе почув, то переконався, що 
Ти або Бог, що з неба зійшов, або Син Божий, що такі дивовижні 
чуда робиш. Через те пишу до Тебе смиренне прохання, щоб Ти 
потрудився прийти до мене й зцілив мої невиліковні недуги, від 
яких багато років страждаю. Почув я і те, що юдеї ненавидять 
Тебе і хочуть щось погане Тобі зробити. Я ж маю град, хоч і не 
дуже великий, але прекрасний, де всього добра є вдосталь. Тому 
прийди до мене, найдорожчий Господи Ісусе, й перебувай зі мною 
в моєму граді і в моїй землі! Чекаю Тебе з найбільшою тугою 
свого серця!».

Коли живописець Ананія з таким посланням від Авгара при-
був до Єрусалиму, побачив Христа Господа, який посеред ба-
гатьох людей відкрито стояв й учительне слово виголошував. 
Чекав, коли розійдеться люд, вийшов на якийсь камінь, трохи 
вище від землі, і, дивлячись уважно на лице Спасителя, намагав-
ся зобразити Його, але не міг. Так бо всевідучий Господь захотів 
і міняв пресвяте своє лице незображенною й неосяжною славою 
та благодаттю. Трудився Ананія довго — і нічого не досягнув. 
Тоді звелів Ісус ап. Томі піти й привести того мужа, що на камені 
стоїть і лице Його малює. Коли його привели, Господь назвав його 
на ім’я і запитав: «Де лист князя твого Авгара, який ти мені з 
Едеси приніс?». Ананія сповнився подиву та страху через всеві-
дання Господнє, вийняв швидко князеве послання і з трепетом 
віддав його в руки Спасителя. Господь, прочитавши, відписав до 
Авгара так: «Блаженний ти, Авгаре, що, не бачачи Мене, повірив 
у Мене. Написано-бо про Мене, що ті, які бачитимуть Мене, не 
віритимуть, а ті, які не бачитимуть, повірять і успадкують 
вічне життя. Пишеш мені, аби Я прийшов до тебе, але годиться 
Мені виконати на цьому місці все те, для чого Я у світ прийшов, 
і по завершенні повернутися до Отця, який Мене послав. Коли 
вознесуся на небеса, пошлю до тебе одного з Моїх учнів, який 
від недуг цілком тебе вилікує й через хрещення життя вічне 
подасть тобі й тим, що з тобою».

Такого листа Христос Господь написав Авгарові, а тоді вико-
нав і його друге прохання. Звелівши іконописцю принести воду, 
умив своє пресвяте лице й витер поданим Йому чотирикутним 
обрусом. І сталося чудо! Звичайна вода на кольорову подобу 
фарб перемінилася, і зобразився на тому обрусі пресвятий лик 
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Божественного лиця. Його разом з 
листом подав Господь Ананії, мо-
вивши: «Віднеси це тому, хто по-
слав тебе». Було це в останні дні 
життя Христа на землі, близько до 
Його відкупительного страждання.

Повернувся Ананія в Едесу до 
князя і віддав йому те нерукотвор-
не зображення Христового лиця на 
обрусі та відповідь на лист. Авгар, 
те прийнявши, великої сповнився 
радості і з шаною та любов’ю обидві 
речі поцілував. І відразу почув змі-
ну в собі і майже повне оздоровлен-
ня зі своїх недуг. На лиці його зо-
сталася лише мала частина прокази 
до того часу, коли мав прийти до 
нього посланий від Господа учень.

Після добровільного Господнього 
страждання, воскресіння та возне-
сіння, прийшов до Едеси, посланий Божою благодаттю, св. Та-
дей. Він повчив Авгара про святу віру в Христа і приготував до 
хрещення. І коли Авгар увійшов у святу купіль й охрестився, 
зразу була вилікувана та частина прокази, що залишилася на 
його лиці — вийшов він увесь чистий та здоровий тілом і душею. 
Охрестився з ним і цілий його дім, тоді й цілий град, і славилося в 
Едесі Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, єдиного істинного Бога.

Був на воротах Едеського града ідол якогось поганського бога, 
що від давніх літ там стояв. Йому кожен, хто в град заходив, 
мусив поклонитися. Авгар скинув звідти того ідола і розбив, а 
тоді зробив у кам’яній стіні над воротами кругле й глибоке місце, 
аби дощ туди не потрапляв, й обрус нерукотворного Христового 
образу, до дошки негниючого дерева прикріпивши й золотом і 
коштовними перлами обклавши та прикрасивши, поставив на 
тому місці, у стіні над воротами. Ще й зробив такий золотий 
надпис: «Христе Боже, кожен, хто на Тебе надіється, не 
осоромиться». І звелів людям, аби кожен, хто буде входити до 
града й виходити з нього, поклонявся тому Божественному об-
разу Христовому. І законом утвердив, щоб і наступні покоління 
незмінно таку честь віддавали Господньому зображенню.
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Один із правнуків Авгарових вернувся до поганського ідоло-
поклонства і, бачачи на міських воротах Христовий образ, якого 
всі, що входять і виходять, вшановують, розлютився і захотів те 
Божественне зображення скинути звідти й замість нього поста-
вити бісівського ідола. Про те довідався єпископ того міста через 
Боже одкровення. Тому прийшов уночі до воріт тих і, вилізши 
по драбині, прилаштував лампаду з олією, запаливши її перед 
святим образом Христовим. Тоді дошкою заклавши, цеглою і 
крейдою замурував і загладив: так йому в Божественному ви-
дінні було наказано. Коли не видно стало нерукотворного Хри-
стового образу, зупинився нечестивий князь у своєму намірі, а 
на довгий час зник із людської пам’яті той образ, і місце, де він 
був замурований, забулося. І ніхто про те не знав аж до чудес-
ного його появлення.

У дні благочестивого царя Юстиніана (685–695, 705–711) пер-
ський цар Хозрой з великою військовою силою прийшов до Еде-
си, взяв місто в облогу й добивався його сильно та довго. І вже 
були знесилилися міщани, не знали, що робити. Були в страху 
великому і до Бога зі сльозами молилися. Однієї ночі Едеському 
єпископові на ім’я Євласій було дано світло від Бога, що вгорі 
над міськими воротами схований божественний нерукотворний 
образ Христа Спасителя. І зрозумів, що має вийняти його із заму-
рування. Він швидко пішов до тих воріт, дістався до показаного 
на стіні місця й побачив те, що йому було явлено в одкровенні: 
пізнав замурування і, розібравши його, побачив Пречистий і 
Пресвятий образ Христовий, цілий і неушкоджений. Ще ж і на 
тій дошці, якою був закладений образ, друга подоба лиця Хри-
стового так само нерукотворно зобразилася. Узяв єпископ з того 
місця святий той обрус із зображенням Спаса й показав людям у 
граді. І була всім радість велика, і дістали відвагу, уповаючи на 
Господа. Єпископ же поніс образ по мурах з процесією, показу-
ючи лице Спасителя перським воїнам, які оточили місто. І зразу 
вся перська сила страхом великим збентежилася й кинулася 
бігти, Божественною силою гнана. Так Едеса була врятована від 
ворогів милосердям Христа, Бога нашого.

Після того знову багато років минуло. Коли у Візантії царював 
Роман, прозваний Лакапен (920–944), посилав багато разів про-
хання до сарацинського еміра, під владою якого тоді була Едеса, 
щоб дав йому Христовий нерукотворний образ. Та емір не хотів. 
Коли настала війна, цар Роман послав грецьке військо на Едесу, 
і оточивши, зайняв прилеглі землі. Послали едесяни прохання 
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до грецького царя, аби не воював з ними. А цар просив у них 
образ Христовий. Сарацинський емір не хотів віддати образу 
просто так. Тому християнський цар, вельми бажаючи мати в 
себе Христовий нерукотворний образ, дав емірові 12 000 сріб-
няків і повернув 200 знатних сарацинів, що були в грецькому 
полоні, ще й грамоту свою царську із золотою печаттю дав, що 
ніколи більше не йтиме війною на Едесу і на навколишні міста. 
І так отримав нерукотворний образ Христовий та переніс його 
славно руками архиєреїв й інших чесних мужів духовного чину в 
Константинополь. Дорогою через цей пречистий образ відбулося 
багато чудес: недужі зцілювалися, сліпі просвітлювалися, глухі 
починали чути, криві ходити, і біси втікали. Прийняв його до 
себе царюючий град із великою честю й торжеством і поклали 
пресвятий образ у Богородичній церкві, що називалася Фарос. 
Тоді, а це був 944 рік, і встановився празник перенесення не-
рукотворного образу Христового з Едеси до Царгорода, який 
святкують у 16 день місяця серпня.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ДІОМИД, ЛІКАР

Святий Діомид був родом із 
Тарсу Кілікійського в Малій Азії, 
умінням лікар, вірою — христи-
янин. Лікував не лише тіла, а й 
душі людські, бо навчав поган 
вірити в Христа й приводив їх 
до святого хрещення. У часи 
Діоклетіана (284–305) покинув 
Тарс і прийшов до Нікеї, що у 
Вітинії. Там, за своїм звичаєм, 
лікував не так ліками, як при-
кликанням всесильного Імені 
Ісуса Христа і знаменням свя-
того Хреста. І багато хто через 
зцілення, пізнавши силу хрис-
тиянського учення, навертався 
від ідольської зваби до Христа. 
Довідавшись про те, Діоклеті-
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ан, який тоді був у тих східних краях, послав схопити Діомида. 
Та коли до нього прийшли послані воїни, то побачили, що він 
вже упокоївся в Господі. Тому мертвому відтяли голову, щоб при-
нести її до царя. Після відтинання голови воїни зразу втратили 
світло своїх очей і стали сліпими, і вели їх інші. Так прийшли 
до царя, несучи відтяту Діомидову голову. Бачив цар голову і 
сліпих воїнів, тож звелів їм віднести голову до тіла й на її місце 
прикласти. Коли воїни те зробили, зразу прозріли й повірили у 
Христа, істинного Бога, Йому ж слава навіки. Амінь.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГЕРАРД УГОРСЬКИЙ, 
ЄПИСКОП ЧАНАДУ1

Святий Герард наро-
дився у Венеції. Після ви-
свячення на священника 
хотів здійснити паломни-
цтво до Єрусалиму. Коли 
він з кількома товариша-
ми ішов через Угорщину, 
тамтешній король Сте-
фан І (997–1038), пізнав-
ши глибоку побожність і 
силу духа Герарда, пере-
конав його залишитися 
в Угорщині і працювати 
там над утвердженням 
християнської віри. Ге-
рард послухав і разом зі 
своїм супутником Мауро 
влаштували собі у лісі пе-
черу, де провели сім років 
у молитві та самозречен-
ні. Після 1030 року Герар-

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 24 вересня.
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да призначили єпископом Чанаду1. Хоч тамтешнє населення було 
переважно поганським, кількість християн зростала з кожним 
днем. Угорці, навернені до правдивої віри, любили Герарда, як 
свого батька.

Герард побудував і прикрасив столичний храм св. Юрія в 
Чанаді. Він влаштував у ньому вівтар на честь Діви Марії і вста-
новив, щоб двоє благочестивих старців щогодини кадили перед 
вівтарем. Тоді сам молився там церковні часи і щосуботи служив 
Святу Літургію. Він наказав вірним вклонятися, коли вимов-
ляють ім’я Діви Марії, і називати Її «наша Владичиця». Герард 
жив у цілковитому самозреченні, носив шорстку покаянну одіж 
і був надзвичайно ласкавим до всіх убогих. Він подорожував 
пішки і вважав за краще жити в хатах бідняків або в печерах. 
Коли одного разу ночував сам у хатині, почув зворушливий спів. 
Вранці запитав слугу, хто це співав. Той відповів: «Дівчина мо-
лола зерно в ручному жорні і співала при роботі». Герард сказав: 
«Ох, яка щаслива людина, коли, як і вона, на наказ насто-
ятеля терпляче виконує свою роботу і не нарікає». Герард 
щедро обдарував дівчину і сказав, що блаженніше слухати, 
ніж наказувати.

Після смерті св. Стефана на престол зійшов Петро Орсеоло, 
чоловік пристрасний і нестриманий. Він прийняв Угорщину 
від імператора Генріха ІІІ як імператорське володіння, на що 
угорці дивилися як на державну зраду. Тому угорські вельможі 
позбавили Петра престолу і обрали королем Андрія Арпада. Вони 
мали намір знищити християнські закони в країні, відновити 
старі угорські звичаї, зруйнувати християнські храми і монас-
тирі, а також вбити священників і монахів. Так в Угорщині 
спалахнула пожежа загального повстання проти християнства. 
Герард поїхав до короля в Белград і хотів переконати його вжити 
заходів проти бунтівників на захист християнства. Але по дорозі 
на нього напала банда повстанців і закидала його камінням. 
Єпископ вигукнув: «Господи, не вважай це їм за гріх!», і один 
із вбивць пронизив йому списом серце. Сталося це 29 серпня 
1046 року.

1 Невелика історична область в південній частині Угорського 
королівства, сучасне місто Чанад в південно-західній Румунії.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИРОН

Святий Мирон був пресвітером 
в Ахаї (Греція) в дні нечестивого 
царя Деція (249–251), а ігемоном 
у краю тому був Антипатр. Був 
святий шанованого й багатого 
роду, вдачею добрий, мав гарячу 
любов до Бога і людей та був усім 
життям богоугодний. У день Різд-
ва Христового, коли увійшов Ан-
типатр до християнської церкви, 
щоб схопити і мучити вірних, які 
зібралися, св. Мирон сповнився 
ревності й докорами принизив 
ігемона та посміявся з нього. Схо-
пили його й мучили люто, на де-
реві повісили, і гребенями заліз-
ними обдирали, і вогнем палили. 
Коли у вельми розжарену піч, що 
полум’ям пашіла, вкинули, вогонь 

великий з печі вийшов і попалив тих, що навколо стояли, 150 не-
честивих слуг. А святий благодаттю Христовою зберігся живий 
і без ушкоджень, посеред печі стояв і благословив Бога. Видно 
було і святих ангелів, які в полум’ї оточували його та вогонь на 
холод перетворювали. Коли згасла піч і святий без шкоди вий-
шов з неї, ігемон примушував його поклонитися ідолам. І коли 
святий не скорився, звелів кат краяти на ньому шкіру на ремені 
від плечей до ніг. Тоді знову звелів обдирати залізними кігтями, 
а після того звірам на поїдання віддати, та не завдали вони йому 
шкоди. І бачив ігемон Антипатр осоромленим себе у всьому від 
страстотерпця Христового Мирона, сповнився гніву й безумства 
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і своїми руками убив себе та загинув із шумом, передавши нечи-
сту душу бісам у пекло на вічні муки. А святого мученика повели 
в місто Кизик1 і там відтяли йому голову. Сталося це 250 року. 
Так прийняв він кінець, передавши душу свою в руки Божі і 
вінець мученицький одержавши.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПАТРОКЛ ТРИКАСЕНСЬКИЙ

За царювання Авреліа-
на (270–275) налягло велике 
гоніння на християн у Галлії, 
як і по всіх інших краях. Тоді 
був у граді Трикасені2 чесний 
муж на ім’я Патрокл, який жив 
на передмісті в домі, що зали-
шився йому від батьків, мав 
багатство і надбань багато. Він 
служив Богові небесному вдень 
і вночі, люблячи Його закон і 
дотримуючись християнського 
благочестя. Завжди читав Бо-
жественне Писання і весь час 
схиляв свої коліна до молитви. 
Їв раз на день о 12 годині, пе-
ред їжею славословлячи Бога й 
молячись. А багатство, що мав, 
розділяв поміж нужденними, вдовами та сиротами, а найбільше 
давав убогим християнам, що любили Бога з усього серця. І така 
велика була його щедрість, що думали вбогі, наче він роздавач 
небесних скарбів: не ховав собі скарбу на землі, але збирав його 
на небі й стримувався від усіх насолод світу, чекаючи на Царство 
Боже. Так той святий муж жив у страху Божому, у пості, молит-
вах і у всілякому боговгодженні. Тож далася йому від Господа 
влада виганяти бісів і благодать зціляти недуги.

1 Стародавнє грецьке місто на одному з півостровів Мармурового моря 
в історичній області Мізія (сучасна турецька провінція Баликесір).

2 Сучасне місто Труа у Франції.
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Тим часом Авреліан, нечестивий цар, лютий гонитель хри-
стиян, із міста Агедінка1 до Трикасена прийшов і, почувши про 
св. Патрокла, звелів схопити його й привести до себе. Побачивши 
його, мовив: «Я чув про твій нерозум, що марнотну віру шануєш і 
поклоняєшся тому, кого люди били по лиці». Святий супроти його 
безумного слова не дав відповіді. Запитав Авреліан: «Як назива-
єшся?». Відповів святий: «Патрокл моє ім’я». Спитав Авреліан: 
«Якої ти віри? І якому поклоняєшся Богові?». Відповів Патрокл: 
«Поклоняюся Богові живому й істинному, що на небі живе й над 
смиренними зглядається, що все знає навіть раніше, ніж має 
бути». Сказав Авреліан: «Відступи від того безумства й поклони-
ся нашим богам, і будеш мати в нас честь і багатство, і славним 
буде твоє ім’я». Мовив святий: «Я не знаю іншого Бога, окрім того 
єдиного правдивого, що створив небо і землю, і моря, і все видиме 
й невидиме». Сказав Авреліан: «Покажи нам, чи правда те, що 
кажеш». Промовив Прокл: «Направду істиною є те, що говорю, 
але тому що у вас брехня перемагає, тому ви істині не вірите. 
І через брехню правда стає для вас невидимою». Сказав 
Авреліан: «Я тебе передам вогню, якщо не принесеш жертви 
богам». Святий відповів: «Приношу жертву хвали й самого 
себе в жертву Богові моєму, що благозволив прикликати 
мене на мучеництво за Ім’я Своє святе».

Цар Авреліан сповнився гніву, звелів залізні розжарені пута 
накласти на ноги мученикові й залізною веригою, також розжа-
реною, зв’язати йому руки ззаду й вкинути до темниці, доки не 
подумає, як має його стратити. Святий в путах молився Богові, 
кажучи: «Хай буде милість Твоя, Господи, зі мною і утішить раба 
Твого за словом Твоїм: Зрадію і возвеселюся через милість Твою, 
бо Ти зглянувся на смирення моє».

Через три дні Авреліан, сівши на відкритому суді перед наро-
дом, звелів вивести мученика з темниці й поставити перед своїм 
судом. І коли привели святого, сказав до нього цар: «Іди, хули-
телю, викупи себе від смерті й принеси жертву богам». Відповів 
мученик: «Викупив Господь наш душі рабів Своїх від смерті вічної 
і не покине тих, що уповають на Нього. Якщо хочеш мати щось зі 
скарбу мого, дам тобі, бо бачу, що ти убогий». Запитав Авреліан: 
«Як ти убогим називаєш мене, царя, що незліченні багатства 
маю?». Відповів святий: «Маєш земні багатства, що скоро 
гинуть, проте убогий ти, навіть самого себе не маєш, бо 

1 Сучасне місто Санс в північній Бургундії.
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не прийняв до свого серця, як дорогоцінного скарбу, святої 
віри в Господа Ісуса Христа. Через те будеш засуджений з 
батьком твоїм дияволом від праведного Судді Бога». Сказав Авре-
ліан: «Багато мені докоряєш, тому не можу бути милосердним 
до тебе». Мовив мученик: «Милосердний до мене Бог мій, якому з 
юності служу. Горе тобі буде, коли будеш ведений на те місце, 
де мучиться диявол, якому ти нині служиш. Там побачиш вічні 
муки, що на тебе чекають». Сказав цар: «Я не знаю, про що ти 
говориш, знаю, що ти в моїх руках і нема такого, що забрав би 
тебе з моїх рук». Мовив святий: «Маєш тіло моє у своїй владі, 
але душі моєї торкнутися не можеш. Ніхто-бо не має влади над 
нею, окрім єдиного Бога, що її створив. Він і сказав нам, рабам 
Своїм: “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душу ж не можуть 
убити, бійтеся більше того, що може і душу, і тіло стратити 
в геєні вогненній”». Сказав Авреліан: «Не мають такої влади боги 
наші, вони правдиві до нас, коли що-небудь питаємо їх, дають 
відповіді, і тобі, ворогу й хулителю своєму, досі жити дозволя-
ють». Запитав святий: «І хто ваші боги?». Відповів Авреліан: 
«Боги наші: Аполлон найкращий, і Дій великий, і велика богиня 
Діана — вони-бо людям неоманливо провіщають майбутнє». 
Відказав Патрокл: «Про Аполлона, якого ти називаєш богом, чув 
я від батьків наших: пастухом худоби був у царя тесалійського 
Адмета. Про Дія, якому ти, як богові, поклоняєшся, знаємо, що 
був чоловіком нечистим і нечестивим, блудником, перелюбодій-
ником, хижаком і винахідником всілякого зла, що сіяв ворожнечу 
й крамолу серед людей, чинив убивства й грабував чуже, помер 
найганебнішою смертю, і земля не прийняла трупа його. А щодо 
Діани, яку називаєте великою богинею, то хто не знає згубного її 
біснування? О прокляте безумство, осліплені невірством люди, 
що шанують суєтне та брехливе!». Сказав цар: «Велике моє 
терпіння, що такі твої образи слухаю дотепер, але вже останнє 
кажу слово: якщо не поклонишся з жертвами Аполлонові, Дію 
та Діані, у цю ж годину тебе вб’ю». Відповів мученик: «Нечистий 
мучителю, подібний ти на розбійника, який убиває невинного 
чоловіка, тіла ж його з’їсти не може. Так і ти, над тілом моїм 
нахваляючись, якщо й уб’єш мене, то не з’їси, якби і з’їв ти моє 
тіло, душі моєї пошкодити не зможеш».

Коли таке сказав мученик, розлютився Авреліан дуже і зразу 
засудив його на страту мечем. Звелів воїнам, аби не на сухій 
землі його потяли, а в болоті водянистому, аби навіть людського 
поховання не удостоївся, а щоб гади, птиці та звірі його з’їли.
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Взяли воїни мученика Христового, повели його до берега ріки, 
що називалася Секвана1, аби в болоті при березі стратити його. 
Святий з веселістю ішов на смерть й молився, кажучи: «Господи, 
Ісусе Христе, не дай тілу моєму в місці цьому болотистому 
загинути, але прослав Пресвяте Ім’я Твоє, щоб возвеличилося 
перед очима ворогів Твоїх і щоб не казали народи: “Де Бог їхній?”. 
Почуй, Владико, молитву мою, як же Ти почув Мойсея й Аарона, 
що молилися за людей Твоїх, і розділив їм море, перевів їх по су-
хому. Так звели й мені перейти цю ріку на той берег, на місце 
неболотисте, щоб на сухій землі пролилася за Тебе кров моя і 
спочило тіло моє не в болоті. “Витягни мене з болота, щоб я не 
загрузнув, визволи мене від тих, що гонять мене”».

Коли так святий помолився, потьмарилися очі воїнів, що вели 
його, і перестали бачити мученика. Він же, у ріку ввійшовши, 
пішов вбрід водою до пів литки, хоч ріка та велика та глибока 
була, ще ж тоді й дощами була наводнена, проте ані до колін 
не досягнула мученикові. І прийшов на той другий берег сухий, 
зійшов на гору, що там була, кажучи: «Береже Господь душі пре-
подобних Своїх і з рук грішників визволить їх».

Воїни, не побачивши мученика, якого вели, здивувалися й 
налякалися, боячись царя, аби не сказав, що добровільно від-
пустили засудженого, і не почав карати їх. Казали собі: «Який 
великий Бог того чоловіка, що невидимо визволив його з рук 
наших!». Інші з них казали: «То не чоловік, а якийсь привид, що 
зник з наших очей». Так вони довго сперечалися й до царя по-
вернутися не сміли.

Одна жінка, ідолослужителька, що човном з того берега ріку 
перепливла, почула їхню суперечку та журбу й сказала їм: «Чоло-
віка-християнина, якого ви шукаєте, бачила я по той бік ріки: 
на горі ниць лежав і до свого Бога молився». Вони, маючи швидкі 
ноги до пролиття невинної крові, зразу ріку човном переплили 
і, на гору вийшовши, знайшли святого, як їм сказала та жінка. 
Сказав старший воїн із гнівом до святого: «Справді ти вартий 
смерті, що втік від нас. Але ось знову ти в руках наших і вже не 
втечеш від нас, аж поки не вмреш чи не принесеш жертви богам, 
якщо хочеш живим бути». Відповів їм святий: «Я бісам нечистим 
не поклонюся, лише єдиному істинному Богові». Запитали його 
воїни: «Який Бог твій — чи народжений, чи створений?». Мовив 
святий: «О блуд суєтний! О невірство звабливе! О слова безумні! 

1 Ріка Сена у Франції.
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Про Бога безначального хто може що говорити, рід-бо Його хто 
перекаже? Він сказав — і було все; Він звелів — і створилося ви-
диме й невидиме; Він послав Спасителя роду людському, Сина 
Свого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, що кров Свою 
за нас пролив, щоб нас від загибелі та вічної смерті визволити. 
Воскрес же у третій день із мертвих і вознісся на небо, що ба-
чили й учні Його, та послав їм, як обіцяв, Святого Духа. І як Дух 
Святий устами апостольськими учив, так і вірити годиться, 
Його-бо вчення здорове й істинне. Той, хто не вірить Його ученню, 
не побачить життя вічного, але гнів Божий на ньому залишить-
ся навіки. Ми ж, християни, віримо без сумніву і сподіваємося 
отримати життя вічне від Христа, Бога нашого, і страждаємо 
за Нього з любов’ю й помираємо з усього серця, знаючи, що чи 
живемо, чи помираємо, ми — Господні. Усі, що поклоняються бі-
сам, як же ви, з бісами разом занурені будуть у вогонь гієнський».

Коли те святий говорив, воїни ще більше на гнів зрушилися 
і, назвавши його хулителем їхніх богів, оголили меч, щоб потяти 
його. Мученик візвав до Бога: «У руки Твої, Господи, передаю дух 
мій, Ти-бо знаєш, що за Ім’я Твоє пресвяте помираю!». І відтяли 
голову святому мученикові Патроклові. Після страти взяли воїни 
його голову, далеко від тіла відкинули й пішли.

Було у той час на горі тій поблизу двоє жебраків, старих літа-
ми, які самі були християнами. Коли пішли воїни, взяли жебра-
ки мученикове тіло й голову і сховали до вечора, сповістивши 
таємно пресвітерові того міста Євсевію. Коли настала ніч, при-
йшов протопресвітер з дияконом Ливерієм і, обвивши чистим 
полотном святе те тіло, поховали тої ж ночі.

Прийняв кончину Христовий мученик св. Патрокл біля 
275 року, коли царював у римлян Авреліан, у нас же волода-
рював Господь наш Ісус Христос, Йому з Отцем і Святим Духом 
честь і слава нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ФЛОР ТА ЛАВР

Святі мученики Флор і Лавр 
були братами по крові й по духу, 
бо єдинодушно повірили в Хри-
ста і Йому догоджали добрими 
ділами. Були умілими каме-
нярами при учителях — святих 
мужах Проклі та Максимі, від 
яких не лише майстерності, а 
й богоугодного життя у христи-
янській вірі навчилися. Спершу 
учителів їхніх за Христа убили, 
тоді й вони, після учителів своїх, 
стали спадкоємцями мучениць-
кого вінця, постраждавши від 
ігемона Ликіона, що в Ілірії1. 
Їхні страждання почалися з та-
кої причини. Один князь іншого 

краю просив іллірицького ігемона послати йому досвідчених 
будівничих, аби спорудити прекрасний камінний храм їхнім по-
ганським богам. А тому, що святі Флор і Лавр були найвправніші 
в тому ділі, послав їх ігемон до того князя. І будували за його ве-
лінням храм, а гроші, які заробляли, роздавали убогим і навчали 
їх святої віри в Христа, самі ж перебували в пості, молитвах і 
трудах. Уночі молилися, а вдень виконували свою роботу, трохи 
їжі приймаючи і голодних жебраків годуючи.

Одного дня, коли вони тесали камінь, прийшов син жерця, 
став поблизу й дивився. І раптом від тесаного каменя відскочив 
уламок, влучив в око юнакові й вибив його. Той закричав — 

1 Давня назва західної частини Балканського півострова.
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прибіг його батько, ідольський жрець, і, побачивши закривав-
лене синове лице й око, що вискочило, роздер з жалю свої ризи, 
почав докоряти святим і поривався їх бити. Але стримали його 
інші, що там були, сказавши, що робітники невинні, а сам юнак 
свою біду спричинив, бо наблизився, коли вони тесали, стояв і 
необережно дивився. Святі угодники Божі Флор і Лавр, втішаючи 
жерця, обіцяли швидко зцілити око його синові і зробити, щоб 
воно бачило, як і раніше. Взяли юнака на ніч до своєї хатини і 
почали вчити його пізнання єдиного істинного Бога, Ісуса Хри-
ста, кажучи: «Якщо почнеш вірити всім серцем у Бога, якого ми 
проповідуємо, то скоро око твоє буде здоровим». І сказав юнак: 
«Якщо око моє таким буде, як було спочатку, повірю й поклонюся 
Богові вашому. Бо й справді, у того Бога більше вірити годиться, 
що зцілює хворих і просвітлює сліпих, аніж у тих богів, які не 
лише хворих не зцілюють, а й здорових хворими роблять». І роз-
повів юнак святим таку річ: «Є серед наших жерців один жрець 
на ім’я Єрма. Коли його перед кількома роками хотіли поста-
вити жерцем, привели до Дієвого кумира, щоб руку кумирову 
покласти на голову Єрмину (такий-бо є чин поставлення на 
жерця: ідолову руку, що рухалася в суглобі, при плечах зроблену, 
срібним вужем інші жерці зверху рухали й підносили на голову 
того, що висвячувався). І коли ту руку над головою Єрми підно-
сили, випадково вирвався срібний вуж із рук тих, що тримали, 
і впала рука на голову Єрми, обдерла кігтями ціле лице його аж 
до кости, і зуби його аж донині здалеку видно, і ні один бог йому 
не помагає, але ще гірше йому стає». Коли розповідав це юнак 
той, встали святі Флор і Лавр і почали зі сльозами молитися до 
Бога за зцілення й просвітлення не лише тілесного ока, але й 
душевних очей того юнака. Після довгої молитви, коли хресним 
знаменням знаменували його хворе око, зразу воно стало ціле й 
зовсім здорове і добре бачило, як і раніше. Повірив тому в Христа 
не лише зцілений юнак, а й батько його, ідольський жрець, було 
ж ім’я йому Мамертин. І став він зі служителя бісівського рабом 
Господа нашого Ісуса Христа разом зі своїм сином.

Після цього за кілька днів святі робітники Флор і Лавр, яким 
при праці помагали Божі ангели, закінчили храм, який будува-
ли, і не ідолам на житло його поставили, але освятили його на 
славу пресвятого Імені Ісуса Христа. Поставили в ньому чесний 
хрест на схід, зібрали убогу братію до трьох сотень і влаштува-
ли нічну відправу, славословлячи Христа Бога. І зійшло згори 
невимовне світло небесної слави, і наповнило дивним сяйвом 
той храм. Після закінчення всенічного славословлення пішли всі 
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до хатини, що була поблизу, де стояли приготовані кумири для 
нового храму. І, зачепивши поясами своїми за шиї тих кумирів, 
волочили їх по землі, б’ючи та розбиваючи, — і розбили їх на 
малі шматочки. Про те все довідавшись, князь схопив святих 
Флора і Лавра та всіх, що з ними, серед них був і Мамертин з 
сином. Усіх, що були зі святими, засудив на спалення, а самих 
святих Флора та Лавра жорстоко побив й відіслав зв’язаних до 
іллірицького ігемона Ликіона. Той, допитавши їх і побачивши, 
що непохитні в християнській вірі, вкинув їх у глибоку криницю 
й засипав землею. Сталося це у ІІ столітті. Через багато років 
знайдено було їхні святі мощі, через які Господь давав зцілення 
всіляких недуг, і до Царгорода принесені були чесно на славу 
Христа Бога нашого.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕМІЛІЯН,
ЄПИСКОП ТРЕВІЙСЬКИЙ

Еміліян народився у Ві-
рменії від християнських 
батьків, благородних і бага-
тих. Коли підріс, вони відда-
ли його на книжну науку іє-
ромонахові Іларіону. Навчив-
шись добре книжного розу-
міння й дійшовши дорослого 
віку, жив богоугодно у цноті, 
віддавався посту і молитвам.

Чути було у Вірменії, що 
Діоклетіан і Максиміан, не-
честиві римські царі, підняли 
велике гоніння на християн. 
Розпалився Еміліян великою 

ревністю за віру, палаючи любов’ю до Христа й померти за Нього 
бажаючи, тому замислив піти у західні провінції і проповідувати 
там невірним Ім’я Христове. Взяв з собою братів своїх Діонісія 
та Єрміпа й учителя свого, ієромонаха Іларіона, і прийшли до 
Італії в град, названий Сполитіон1.

1 Сучасне місто Сполето в Умбрії, Італія.



329

За якийсь час в іншому граді, що звався Тревія1, помер єпи-
скоп. Люди того міста, які були християнами, чули про життя 
і премудрість св. Еміліяна і вибрали його собі за єпископа, бо 
хоч був молодий літами, але розумом і чеснотами старих пере-
вершував. І, взявши його, вели у Рим до святішого папи Мар-
целіна (296–304) на рукоположення. Прийнявши від папи архи-
єрейське свячення, св. Еміліян прийшов до Тревія, престольного 
града свого єпископства, зі своїм учителем і з двома братами.

Був тоді в тих краях ігемон, лютий норовом, на ім’я Макси-
міан. Він, чувши про Еміліяна, християнського єпископа, що 
багатьох від ідолослужіння до Христа навертає, взяв святителя 
Божого, поставив перед своїм судом і сказав йому: «Що чую про 
тебе, Еміліяне, чому хочеш безумством своїм самовільно на 
смерть віддатися? Будеш люто мучений і гіркій смерті пере-
даний, якщо богам нашим не поклонишся!». Єпископ відважно 
відповів: «Не поклонюся бісам! І ті, що їм поклоняються — 
вічні муки в пеклі успадкують». Зразу ігемон сповнився люті 
і звелів святого безжально бити. Тоді насміхався з нього, обра-
жаючи Христа Бога, оповідаючи, що християнський Бог ніякої 
не має сили, а боги, яких він шанує, — всесильні. Святитель 
Божий сказав йому: «Випробуй, якщо хочеш, і знатимеш, чия 
сила більша — Христа чи богів. Звели принести сюди якогось 
розслабленого чи іншою якоюсь хворобою одержимого чоловіка 
й вели жерцям вашим помолитися до богів за зцілення хворого. 
Помолюся і я до мого Бога. І силою якого Бога хворий стане здоро-
вим, того Богом істинним усі назвуть, і всі Йому поклоняться».

Сподобалося те слово ігемонові. І принесли одного чоловіка, 
що довгий час розслаблений на ложі перебував, усі частини 
тіла цілком у нього були непорушні. І почали жерці прикликати 
Аполлона, Дія, Меркурія й інших своїх суєтних й оманливих 
богів. Молилися довго — і нічого не досягли. Тоді ігемон сказав 
Еміліяну: «Помолися вже ти до свого Бога, якщо сподіваєшся від 
Нього щось отримати». Архиєрей схилив коліна до молитви, руки 
й очі до неба звів і почав молитися. Потім підійшов до розслабле-
ного і, взявши його за руку, мовив: «В Ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа — встань і будь здоровим!». І зразу встав розслаблений, 
здоровий усім тілом, і ходив перед усіма, радіючи й славлячи 
Бога. Те чудо здивувало всіх, хто на те дивився, і багато хто 
повірив у Христа, і сам ігемон почав думкою схилятися до віри, 

1 Сучасне місто Треві в Умбрії, Італія.
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але нечестиві жерці переконували його не вірити, кажучи, що 
не Божою силою те чудо сталося, але чарівною майстерністю 
Еміліяна. І кричали на ігемона: «Знищ того волхва із землі, щоб 
до решти не зруйнувалося пошанування богів!».

Ігемон, слухаючи своїх нечестивих жерців і більше вірячи в 
їхні брехливі слова, ніж видимій Божій силі, знову почав св. Емі-
ліяна до ідолопоклоніння переконувати, кажучи: «Принеси жер-
тви богам! Знай, що багато з тих, які моєї ради не послухали, 
лютими муками страчені були». Відповів святий: «Ті, які богам 
твоїм нечистим не принесли жертв і за Христа померти воліли, 
нині з Ним вічними благами насолоджуються». Сказав ігемон: «Не 
згадуй мені більше Імені Христового, але пожалій себе, великі-бо 
тобі приготовані муки». Відповів святий: «Я — Христовий раб, 
тож визнаю і прославляю Ім’я Ісуса Христа. І за Нього готовий 
я всі муки й саму смерть витерпіти».

І наказав ігемон далі мучити святого. Повісили його на ка-
тівні та палаючими свічками обпалювали його тіло. Мученик, 
великодушно терплячи, молився до Господа, щоб укріпив його у 
стражданні. І явився йому Христос, кажучи: «Не бійся, Еміліяне, 
Я з тобою!». І зразу погасли свічки, і руки тих, що припікали його, 
скорчилися. Ігемон, те бачивши, звелів зняти мученика з катівні 
й запитав його: «Яким чином ти це робиш, що свічки погасли й 
руки слуг спотворилися? Але я маю на тебе більші муки, яких 
ти не зможеш здолати!». Відповів мученик: «Витривалість 
моя — Христос мій! І якщо більші мені накладеш муки, Він 
більше мені подасть терпіння і більшу явить у мені Свою силу».

Звелів ігемон розварити казан олова і, взявши його за руку, 
до казана привів і хотів туди вкинути. І зразу вогонь погас, 
казан тріснув і розлилося олово, а святий неушкоджений зали-
шився. Дивувався ігемон з тими, які з ним були, проте, маючи 
затемнений розум, не пізнав Божої сили. Звелів тоді прив’язати 
мученикові до шиї великий камінь і вкинути в ріку, що поблизу 
міста була й називалася Клитумна, і в ній його втопити. Але й 
там явився Христос св. Еміліянові і, взявши його за руку, як 
колись ап. Петра, вивів з глибини води й поставив на березі. 
Воїни дивувалися такому чуду, але боячись ігемона, знову зв’я-
зали Еміліяна і привели назад.

Після того віддав його ігемон на поїдання звірам, але й ті не 
пошкодили святителя Божого: сам Господь знову явився угодни-
кові Своєму і сказав йому: «Будь відважний, Еміліяне, Мій добрий 
і вірний рабе». Лагідними стали звірі, леви та леопарди, і, наче 
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ягнята, одні ноги йому лизали, а інші — руки. Бачачи такі чуда, 
народ скрикнув, кажучи: «Великий Бог християнський, хай буде 
відпущений на волю раб Його!». І повірило в Христа в той день 
1 000 душ. Ігемон сповнився великої люті на людей, вивів на них 
озброєних воїнів і вбито було 1 000 тих, що повірили, чоловіків 
і жінок усілякого віку. Ще й звірів, які не пошкодили мученика, 
ігемон з люті звелів повбивати. Бачив св. Еміліян, як вбивають 
звірів, і крикнув: «Слава Тобі, Христе Боже, що не лише люди 
за Тебе помирають, а й звірі!».

Тим часом, за радою своїх слуг, ігемон приготував катуваль-
не колесо з гострими залізними зубами. До нього прив’язали 
мученика й зіштовхнули з гори. Зразу святому явився Господь, 
відв’язав його і зняв з колеса. А пущене колесо багатьох невірних 
під горою покалічило й повбивало.

Тоді ігемон довідався і про двох Еміліянових братів — Діонісія 
і Єрміпа, й про учителя їхнього Іларіона, тому послав воїнів їх 
шукати, бо переховувалися вони через страх. Знайшовши їх і 
привівши, вкинув у темницю до Еміліяна. Дуже зрадів святитель 
Божий, побачивши свого учителя та братів, і всі разом раділи, 
що сподобилися за Ім’я Христове страждати. І було тієї ночі бла-
женному старцеві Іларіону від Бога одкровення, що скоро вони 
приймуть мученицькі вінці.

Невдовзі привели на суд Діонісія і Єрміпа разом зі старцем 
Іларіоном. Коли примушував їх ігемон до ідолопоклонства, по-
грожуючи муками, явився їм Христос Господь, утверджуючи 
їх. І був землетрус, і впали ідоли зі своїх місць та розбилися на 
порох. Мучені були люто Христові ісповідники за ігемоновим 
наказом, а накінець відтяли їм голови. І прийняли вони вінці, 
від Господа обіцяні.

Зранку ігемон вивів святителя Божого Еміліяна на суд і ска-
зав йому: «Браття твої й учитель твій відреклися від Христа. І 
послав я їх в інший град прийняти там почесть». Святий знав із 
Божого одкровення про страждання святих і сказав до ігемона: 
«Брешеш, кате, не відреклися вони Христа, але душі свої за Нього 
поклали. Правду кажеш, що послав ти їх у Град небесний при-
йняти почесть від Царя слави — Христа, за якого постраждали». 
Більшої люті сповнився ігемон і засудив Еміліяна на страту мечем.

Зранку вивели святого на смерть на місце, що звалося Кар-
піяно. Йшло за ним багато люду. Коли кат вдарив мечем у шию 
святого — меч, наче віск, зігнувся і шия не прийняла рани. Тоді 
воїни, припавши до ніг святого, просили прощення і визнавали 
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Христа єдиним істинним Богом. Коли мученик, схиливши коліна, 
почав за всіх молитися, був йому з неба голос, який повідомляв, 
що прийнята його молитва. А святий мученик, чуючи той голос, 
сповнився великої радості. Хоч і бажав скоро звільнитися від тіла 
і з Христом жити, проте хотів не просто звільнитися, але муче-
ницькою кончиною, і помолився до Господа, щоб залишив його 
на страту мечем. Тоді прийшов інший якийсь кат і відтяв його 
чесну голову. Чесне тіло святого обгорнули чистими плащаниця-
ми з ароматами і на тому ж місці поховали. І коли припинилося 
гоніння, перенесли до града з великою шаною й у священному 
місці поклали, славлячи Христа Бога нашого.

У першому посланні ап. Павла до Коринтян, у 12 главі, перелі-
чено дев’ять особливих проявів — дарів Духа. У 10 вірші написа-
но: «Одному дається сила творити чуда, іншому дар пророкуван-
ня, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому — тлу-
мачення мов». Під час страждання св. Еміліяна ми бачимо кілька 
надзвичайних чудес, що можна назвати даром чудотворення.

Свята мучениця Васа і її сини
(див. ст. 346)
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК АНДРІЙ СТРАТИЛАТ
І СПІВМУЧЕНИКИ

Коли царював над східною 
частиною Римської Імперії нече-
стивий Максиміан Галерій (293–
305) і всюди гонив християн, був 
у Сирії воєвода на ім’я Антіох, 
злий норовом і палкий служитель 
ідолів. Йому дана була від царя 
влада над усією Сирією, щоб му-
чити й убивати християн. І вру-
чено йому було багатьох трибунів 
із римським воїнством. Під його 
владою між іншими трибунами, 
як між терном цвіт пахучої лілеї, 
був раб Христовий Андрій. Він 
спершу святу віру в Христа беріг 
у таємниці, до часу, коли цілому 
світу її показав, перед усіма ви-
знавши Ім’я Христове. Він, хоч і 
був ще нехрещений, проте мав тверду віру й гарячу любов до 
Христа Бога і служив Йому вдень і вночі в молитвах і пості, від-
городжувався від усілякого невгодного Богові діла і старанно 
виконував боговгодні діла. І дав йому Бог велику силу та хоро-
брість у битвах, нікого не було подібного до нього хоробрістю і 
мужністю у всіх полках. Він славно перемагав противників і був 
шанований серед воїнів понад інших полководців.

Якось несподівано напала немала сила перського воїнства 
на ті краї, піднявши боротьбу проти Антіоха. Згадав він про 
хоробрість трибуна Андрія, швидко прикликав його до себе і 



334

вручив йому замість себе воїнство, назвав його стратилатом, 
тобто найголовнішим над воєначальниками, і звелів йому йти 
з військом проти супостатів. При цьому мовив: «Твоя мужність 
і хоробрість у боротьбі відома не тільки мені, але й самому 
імператору, тому я і вшанував тебе таким високим званням. 
Поручаю тобі вести цю неочікувану війну: візьми військо, пере-
йми командування замість мене і подбай, щоб твоя слава ще 
більше примножилась».

Христовий воїн Андрій не задля свого прославлення, а задля 
слави Ісусового Імені хотів вийти на противників з хоробрістю 
давнього Гедеона. Тому з великого римського війська вибрав на 
боротьбу небагатьох воїнів, добре знаючи Давидові слова, що 
Господь не в потузі кінській благоволить, ані не в силі чоловічій, а 
любить тих, що бояться Його й уповають на Його милість. Вибрав 
Андрій тих, кого йому вказала Божа благодать, що таємно діяла 
в його серці. І так вийшов проти супостатів. Бачив велику силу 
противників, що, як саранча, напали на сирійські краї, і готував 
своїх воїнів до мужньої боротьби, переконуючи, щоб не боялися 
великого перського війська через те, що самих їх небагато. І дав 
їм пізнання єдиного всесильного Бога, могутнього в боротьбі, 
який допомагає Своїм рабам. Бо тоді ще ні один з тих воїнів не 
був християнином, а всі були ідолопоклонниками. І сказав їм: 
«Ось, як бачите, навпроти стоять незліченні полки супостатів, 
які від нас у своїй кількості сильніші, але якщо суєтних богів 
ваших зневажите й зі мною разом прикличете одного істинного 
Бога — зразу побачите, що вороги, наче якийсь дим чи порох, пе-
ред вами щезнуть». Коли він те говорив, повірили його словам всі 
воїни, що були з ним, і, прикликавши на допомогу Христа Бога, 
сміливо кинулися на супротивників. Вчинили велику січ і славно 
перемогли, бо згори їм прийшла невидима допомога завдяки 
вірі і молитвам св. Андрія, і збентежила страхом перські полки, 
і вони утекли. Римське військо з Андрієм гнало їх ззаду. І так 
Христовою силою сталася славна перемога римлян над персами.

Коли були прогнані супостати, воїни, що були зі св. Андрієм, 
побачивши таку несподівану Христову допомогу і перемогу над 
ворогами, всі повірили у Христа. Повернулися, торжествуючи, з 
тої битви і славно увійшли до Антіохії. Дехто із воєначальників, 
заздрячи св. Андрієві за таку хоробрість і добру славу, донесли 
на нього Антіохові, розповідаючи, що стратилат Андрій шанує 
розіп’ятого Бога. Антіох, те чуючи, розгнівався і сказав через 
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посланців: «Знаєш добре, якими муками я стратив Полієвкто-
вого сина і багатьох, що з ним пішли за християнською вірою. 
Ти ж нині чиєю намовою і якою надією прославляєш, наче Бога, 
чоловіка, що був розіп’ятий на хресті?». Тим, що з цими слова-
ми до нього прийшли, святий відповів: «Ті Антіохові слова мене 
більше зміцнюють, ніж лякають. Якщо ті, про яких він згадує, 
на люті муки ним віддані, перемогли його і перед Христом Богом 
у вінцях мученицьких стали, чому і я не маю бути вірним рабом 
Господа мого Ісуса Христа, аби з тими, які переді мною за Нього 
постраждали, сподобитися частки в Його Царстві?». Коли таку 
Андрієву відповідь принесли до Антіоха, він наказав привести 
стратилата до себе зв’язаного і, сівши на суді, велів йому перед 
усіма відкрито визнати, чи скоряється царевому наказу, чи хоче 
служити своєму Богові. Святий, стоячи на тому нечестивому 
судилищі, перед ангелами та людьми сміливо визнав Христа, 
істинного Бога, і сповістив, що він — Його раб.

І зразу кат звелів принести мідне ложе і сильно його розжа-
рити. Коли було розжарене ложе й іскри випускало, кат сказав, 
насміхаючись із мученика: «Андрію, багато трудився ти в бит-
вах, належить тобі після стількох трудів на цьому ложі спо-
чити». Святий мученик сам зразу скинув одяг, зійшов швидко 
на те ложе й ліг на ньому, наче на м’якому ліжку простягнувся, 
і терпів мужньо обпікання свого тіла, спочатку відчуваючи біль 
і молячись до Христа Бога, аби подав йому швидку допомогу. І 
зразу Божим велінням вогонь втратив свою силу і не міг пошко-
дити мученикового тіла.

Взяв Антіох й інших мужів із Андрієвих воїнів і, прибивши їм 
хрестоподібно руки до дерева, насміхався. А вони взивали: «О, 
ми сподобилися бути наслідувачами Христа, Господа нашого, на 
дереві хресному розіп’ятого!». Знову спитав кат св. Андрія, чи він, 
уже покараний жаром вогню, хоче навернутися від Христа до 
богів. Мученик відповів, що хоче терпіти до кінця. Тому Антіох 
звелів зняти Андрія з мідного ложа, а друзів його забрати з хре-
стів і вкинути їх до темниці, наче даючи їм час на роздуми, поки 
не вирішать навернутися до їхніх богів, а насправді для того, 
щоб сповістити цареві: «Не смів я такого хороброго й сановитого 
мужа та його друзів без царевого відома та згоди стратити». 
Цар Галерій, прийнявши й прочитавши послання від Антіоха, 
вирішив, що то недобре такого славного воїна й інших з ним хо-
робрих відкрито страчувати, аби не піднявся серед воїнів бунт. 



336

Відписав до Антіоха, наказуючи відпустити Андрія з дружиною, 
звільнивши від пут і кари. Окремо ж дав таємний наказ, аби 
після звільнення Андрія і його друзів підступно придумати на 
них якусь іншу кару, наче не за віру, і щоб, по одному беручи, 
стратити їх, якщо незмінно перебуватимуть в християнстві.

Христовий воїн Андрій, довідавшись із Божого одкровення 
про той підступ нечестивих, утаївся від Антіоха і пішов зі всіма 
воїнами, що в Христа повірили, до Тарсу Кілікійського, до єпи-
скопа того града Петра задля святого хрещення, бо ще ні один із 
них не був охрещений, як і сам Андрій. Було з ним дружинників 
числом 2 593. Через короткий час довідався Антіох про відхід Ан-
дрія з дружиною до Кілікійського краю, сповнився великої люті 
і гніву та послав лист до Селевка, кілікійського ігемона, кажучи: 
«Знаю, що ти чув про Андрія, який був трибуном у царських пол-
ках. Нині він не лише сам втратив розум, а й багатьох із воїнів 
до того ж безумства привів, аби не корилися царським наказам, 
й утік, як же чуємо, до Кілікійського краю. Тому ти, виконуючи 
царський наказ, візьми його і всіх, що з ним, і, зв’язаних, пошли 
до нас. А якщо чинитимуть спротив чи почнуть тікати, хай 
озброєні воїни б’ють їх». Ігемон Селевк, довідавшись, що святий 
у Тарсі, пішов з воїнством туди.

Тим часом блаженний Андрій, передбачивши духом, що йдуть 
вовки на Христове стадо, просив Тарського єпископа Петра і 
другого, що там у той час прибув, на ім’я Нон, із града Вереї, щоб, 
не затримуючись, подали їм святе хрещення. І зразу єпископи 
охрестили Андрія та його дружину. Після прийняття святого хре-
щення, Андрій зі своїми співвоїнами пішли із Тарсу на місце, що 
звалося Таксаніти, — не тому, що смерті боялися, її Христа ради 
бажали, але виконуючи веління свого Господа, що казав: «Коли 
гонять вас у цьому граді, втікайте в інший». А потім вийшов у 
вірменські межі, на гору, що звалася Таврос. Ігемон Селевк із 
воїнством всюди за ними гнався, шукаючи їх, щоб убити. А святі 
проходили горами, аж опинилися в одному тісному місці, яке 
звідусіль оточували непрохідні, як стіни, скелі. До цього місця 
був лише один малий прохід, наче брама до міста. Там Андрій 
із дружиною стали й чекали на своїх убивць, бо про те місце 
Андрієві від Бога було провіщено, що на ньому кінець мають 
прийняти. І промовив Андрій до своєї дружини: «Друзі, брати 
і діти, сьогодні час сприятливий, сьогодні день спасіння. 
Будемо єдинодушно і твердо стояти в любові Божій, як 
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заповідав нам Господь, і не підніматимемо рук на наших 
переслідувачів. Але ми піднесемо їх до Бога з молитвою 
і подякою за те, що дав нам дожити до того часу, коли 
отримаємо спадщину з усіма святими, які прийняли за 
Нього мученицьку смерть. Тож будемо молитися до Нього, 
як молився первомученик Стефан, коли юдеї каменували 
його: “Господи Ісусе Христе, прийми душі рабів Твоїх, які 
ми передаємо у Твої руки!”».

Тоді, ставши посеред воїнів і руки до неба піднісши й очі 
звівши, почав молитися, кажучи: «Господи, великий і всесильний, 
почуй молитву грішного й недостойного раба Твого і всіх, що зі 
мною, які непорочно зберегли святу віру в Тебе. Прийми в мирі 
наші душі і покрий їх Твоїм милосердям, удостоюючи райських 
поселень». Коли св. Андрій і всі, що з ним були, так до Бога 
молилися, прибув Селевк зі своїми воїнами. Оголивши мечі та 
скрегочучи зубами, кинулися, наче звірі, на Христове стадо. А 
святі воїни Христові, хоч і могли себе в тому тісному місці, що 
мало тільки один вхід, захистити від рук убивць, бо хоробрі були 
в битвах, проте, наслідуючи свого Господа, як незлостиві агнці, 
на заколення убивцям своїм віддалися і, схиливши коліна, шиї 
свої під мечі приготували. Ті немилосердно їх тяли й за одну 
годину всіх винищили. І пролилася кров святих, наче вода, те-
чучи з того місця потоком, душі ж їхні з торжеством увійшли в 
радість свого Господа. Постраждали святі в день недільний, у 
другу годину, 19 серпня 305 року.

Коли убивали святих, бачили те вищезгадані єпископи, що 
ховалися на одному горбі, — Петро з Тарсу Кілікійського та Нон 
із Вереї. Ті єпископи з клириками, прийшовши до мученицьких 
тіл, плакали над ними і поховали їх чесно на тому ж місці.
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СВЯТИЙ ПРОРОК САМУЇЛ

Перед настанням царів в Ізраїлі, коли Божим народом ще 
керували судді, жив у граді Раматаїм при горі Єфраїм чоловік 
із роду Левія на ім’я Елкана. Мав він двох жінок, ім’я одній — 
Анна, а другій — Пеніна. І народжувала Пеніна дітей, Анна ж 
була неплідна. Проте Елкана любив Анну більше від Пеніни, 
тому Пеніна ненавиділа Анну й ображала її. Анна плакала з гір-
коти свого серця і почала таємно молитися, кажучи: «Адонаю, 
Господи Саваоте, коли Ти зглянешся над горем рабині Твоєї та й 
згадаєш мене, й даси рабині Твоїй хлоп’ятко, то дам Тобі його в 
дар, щоб служив Тобі у всі дні життя його». І зглянувся Господь 
на смирення Анни, почув молитву її і розв’язав неплідність, і 
зачала Анна у лоні, і після сповнення часу народила сина, і дала 
ім’я йому Самуїл, що означає «випрошений у Бога». Залишилася 
Анна до трьох літ у домі, не виходячи в Шіло1 до Господа, поки 
не відлучила дитини. Після відлучення пішла разом з мужем до 
дому Господнього в Шіло, і хлоп’я з ними. Принесла його Анна 
Господу, як обіцяла, і віддала священнику Елі. І виховувався 
хлопчик при храмі Господньому, вчився грамоти і прислуговував 
в святині Божій перед лицем Елі.

Постарівся Елі, а сини його Хофні й Пінхас чинили негоже у 
Божий очах і поводились як погани, порушуючи приписи щодо 
жертвоприношень, і так зневажали Господа. А Елі не карав їх 
за це. Тому вирішив Господь покарати Елі і синів його з усім 
їхнім домом.

Коли Самуїл уже був 12-літнім і служив Господу, однієї ночі, 
коли Елі спочивав у покої, що при храмі Господньому, а Самуїл 
спав у Господньому храмі, де був Кивот Божий і горів світиль-

1 Тут у той час перебував ковчег завіту; місто Шіло знаходиться на 
кордоні між Юдеєю і Самарією.
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ник, — візвав Господь із вну-
трішньої завіси, кажучи: «Са-
муїле, Самуїле!». Самуїл зразу 
збудився і сказав: «Ось я». І побіг 
до Елі й каже: «Ось я! Кликав 
ти мене?». Той каже: «Ні, не 
кликав. Лягай спати». І він пі-
шов спати. Господь же озвавсь 
знову. Схопився Самуїл, пішов 
до Елі й каже: «Ось я! Кликав 
ти мене?». «Не кликав я тебе, 
мій сину, — відповів Елі, — ля-
гай собі спати!». Самуїл не знав 
ще Господа, бо Господнє слово 
йому ще не об’являлося. Знову 
Господь озвавсь до Самуїла, 
втретє; і схопивсь він, прийшов 
до Елі й каже: «Ось я! Кликав ти мене?». Тоді Елі збагнув, що то 
Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Йди, лягай 
спати, а коли тебе покличуть, скажеш: “Говори, Господи, слуга 
Твій слухає”».

І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став 
і закликав, як і першими разами: «Самуїле! Самуїле!». Самуїл 
озвався: «Говори! Слуга твій слухає!». І сказав Господь Самуї-
лові: «Ось я виконую слова мої в Ізраїлі, і кожному, хто почує їх, 
шумітиме у вухах. Надходить день, коли почну й закінчу все, 
що говорив про дім Елі: вчиню помсту йому за неправду синів 
його. Бо знав він, що зло чинять сини його, а не покарав їх. Тому 
клянусь домові Елі: не загладити повіки ні жертвами ані офі-
рами провини його дому». І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці 
встав і відчинив двері Господнього храму. Боявся оповідати Елі 
про видіння, та Елі його покликав і каже: «Мій сину Самуїле!». 
Той відповів: «Ось я!». І спитав: «Що Він тобі сказав? Не крий, 
прошу, від мене! Хай Бог зішле на тебе це й те, та ще й при-
чинить, коли ти затаїш щось із усього того, що Він сказав до 
тебе». От і відкрив йому Самуїл усе, нічого від нього не затаїв. 
На те Елі покірно відказав: «Він — Господь! Хай чинить те, що 
Йому довподоби!».

Так Самуїл виростав і Господь був з ним, і не дав ані одно-
му Його слову впасти на землю. Та Елі вже не міг покарати й 
виправити синів своїх, бо був дуже старий і вони його зовсім 
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не боялися. Минув якийсь час, і надійшла кара Божа на дім 
Елі, а при тому і на цілий Ізраїль. Бо служили Богові небесному, 
а разом з тим й ідолам приносили жертви — і прогнівили Го-
спода Бога свого. І перемогли філістимляни ізраїльтян, й убили 
воїнства їхнього до 30 000, кивот Божий взяли у полон й убили 
обох синів Елі, що були при кивоті, і впали вони від вістря меча 
обидва разом, за словом Божим. Так Бог за гріхи начальників 
карає також підлеглих і за нечисті діла тих, що служать вівтарю, 
допускає розграбування святих вівтарів і спустошення Своїх 
храмів руками нечестивих поган. Як тільки Елі дізнався, що і 
Божий ковчег потрапив до рук поган, раптом упав зі стільця на 
одвірки, зламав собі шию і помер.

Після тої війни і смерті ізраїльського священника та судді Елі, 
а також синів його, були ізраїльтяни 20 років під ярмом філіс-
тимлянського рабства у володінні своїх ворогів. Через 20 років, 
бачачи біду своїх людей, Бог змилосердився над ними й захотів 
визволити їх із рук їхніх ворогів: підняв спершу серед них про-
повідника покаяння, вірного Свого раба та священника пророка 
Самуїла. І проповідував св. Самуїл усім племенам Ізраїлевим, 
кажучи: «Наверніться усім серцем вашим до Господа і ви-
киньте з-поміж вас чужих богів, служіть єдиному Богові 
своєму — і Він визволить вас із рук чужинців». І покинули 
сини Ізраїлеві богів чужих, Ваала й Астарту, і почали служити Го-
сподові єдиному. І звелів Самуїл зібратися всьому Ізраїлю до Міц-
пи, на гору високу, аби там з покаянням разом молитися до Бога. 
Філістимляни ж, почувши, що зібралися люди ізраїльські, думали, 
що на війну проти них готуються. І напали несподівано на них, 
озброєні в силі своїй. Святий же Самуїл молився до Господа ста-
ранно, підносячи всепалення. І ще не закінчив возношення — як 
загримів Господь голосом великим над філістимлянами, і пустив 
на них громи страшні та блискавиці, і збентежилися зі страху, і 
впали перед Ізраїлем. Тоді вийшли мужі Ізраїлеві з Міцпи, і кину-
лися вслід за ворогами своїми, і били їх, женучи до міста Ветхар.

І був мир людям Божим у дні суддівства й володарювання 
над ними пророка Самуїла, який керував добре всім Ізраїлем, 
обходячи гради, і виправляючи те, що потрібно було виправити, і 
судячи суди справедливі без винагороди: ні від кого не приймав 
дарів ані на лиця не дивився, судячи. Судив же Самуїл народ 
багато років, а коли постарівся, поставив замість себе двох синів 
своїх — Йоіла й Авія, щоб були людям суддями. Але не захотіли 
сини йти його шляхом, схилилися до лакімства й почали від тих, 
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що шукали суду, приймати дари, і за винагороду судити, і чинити 
несправедливі суди. Зібралися тому мужі ізраїльські, прийшли 
до Самуїла і сказали йому: «Ось ти постарівся, сини ж твої не 
йдуть твоїм шляхом, тому постав над нами царя, аби судив і 
правив нами, як же й інші народи царів своїх мають». І звелів їм 
Самуїл святий розійтися кожному до себе, поки покаже їм Бог 
мужа, на царство достойного.

Жив же у граді, що називався Гівея, чоловік на ім’я Кіш з роду 
Веніямина. У нього ж був син Саул, гарного зросту і добрий, і не 
було серед усіх синів Ізраїлевих кращого від нього. Погубилися ж 
якось ослята Кішові, і послав Кіш Саула, сина свого, з одним юна-
ком шукати ослят. І наблизилися до гори, що називалася Софім, 
на якій знаходилось місто Рамата — вітчизна й дім св. Самуїла. 
Побачив Самуїл Кішового сина Саула, прийняв його люб’язно і 
звелів йому не сумувати через ослят, бо вже знайшлися. І дав 
йому спочинок у себе того дня й ночі. Наступного дня, відпу-
скаючи його, взяв посудину з єлеєм і вилив на голову Саулові та 
сказав: «Ось помазав тебе Господь на царство для людей своїх 
в Ізраїлі, і ти перший будеш серед людей Господніх, і визволиш 
їх із рук ворогів їхніх». Було ж те помазання таємне. Після цього 
звелів Самуїл усім людям, аби зібралися до Господа в Міцпу і 
промовив до синів Ізраїлевих: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля: 
Я той, хто вивів батьків ваших із землі Єгипетської, визволив 
вас із рук фараона і від усіх царів, що кривдили вас. Ви ж нині 
принизили мене, Бога вашого, що рятує вас від усілякого зла, і 
почали вимагати царя, аби поставив Я над вами. Хай буде за 
бажанням вашим». Те сказав Самуїл, поставив перед Господом 
усі племена Ізраїля за хоругвами їхніми й почав кидати жереб, з 
якого племені вибрати царя. І впав жереб на Веніяминове плем’я. 
І знову кидав жереб у племені тому на знатних мужів, і впав же-
реб на Саула, сина Кішового. І сказав Самуїл до всіх: «Чи бачите, 
кого вибрав Господь, що нема ні одного з вас подібного до нього?». 
І раділи всі люди, і вигукували: «Хай живе цар!». І поклав Самуїл 
перед людьми закони царські, і написав книгу трьох законів та 
поклав її перед Господом. Однак ще не цілком утвердилося тоді 
Саулове царство, бо деякі нарікали і не погоджувалися, кажучи: 
«Хіба цей визволить нас із рук ворогів наших?». Саул же вдав, 
наче не чув докірливих слів їхніх.

Десь через місяць аммонійський цар Наас прийшов із силою 
великою на град, що називався Явис Гілеадський і був у воло-
дінні Манасії, і добивався його сильно. Міщани, будучи в облозі, 
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послали до Саула, просячи його, аби допоміг їм і від облоги ви-
рятував. Саул же зразу послав у всі межі Ізраїля й зібрав скоро 
військо велике; і, св. Самуїла-пророка з собою взявши, прийшов 
несподівано на Нааса, царя аммонійського, і напав на нього із 
самого ранку, і розбив силу його, і розігнав, і самого царя убив. 
Тоді Самуїл відкрито помазав Саула на царя перед усіма людьми 
в Гілгалі, і принесли жертви мирні перед Господом.

За якийсь час, царюючи в Ізраїлі, Саул почав гнівити Бога 
і навіть посмів звершити священний обряд і самому принести 
Богу жертву без Божого священника Самуїла. Також Господь 
звелів йому устами пророка Самуїла йти й винищити народ 
амалекійський за давню їхню злість, бо коли йшли люди з Єгипту 
пустелею в обіцяну землю, великою перепоною на шляху їхньому 
були. І не мав Саул залишити нікого живим. Тож зібрав цар в 
Ізраїлі воїнів багато, пішов у край амалекійський і переміг їхню 
силу. Царя ж їхнього пожалів, ще ж і зі стад їхніх усе краще Саул 
і люди його собі забрали і лише гірше вбили. Також і все добро 
їхнє собі розграбували, не тримаючись веління Господнього, аби 
нічого не жаліти і не брати собі, але все знищити. І було слово 
Господнє до пророка Самуїла: «Жалію Я, що помазав Саула на 
царство, бо відвернувся він від Мене й слів Моїх не дотримав». І 
зжалився Самуїл над Саулом, і взивав до Господа, цілу ніч моля-
чись за нього. Встав же рано-вранці, пішов назустріч ізраїльтя-
нам, що поверталися з війни. І побачив Саула в Гілеаді та спитав 
його: «Чого ти не послухав голосу Господнього у всьому, що казав 
тобі, але полакомився на здобич і вчинив лукаве перед Госпо-
дом?». Мовив Саул: «Я послухав Господнього голосу і двигнувся у 
похід, в який Господь мене був вислав, і привів амалекитянського 
царя Агага та винищив амалекитян. Народ же взяв із здобичі 
овець і худоби, що було найкраще, а що мало бути знищене як 
прокляте, взяв, щоб принести його в жертву Господеві, Богові 
твоєму, в Гілгалі». І сказав Самуїл до Саула: «Хіба ж Господеві так 
довподоби всепалення й жертви, як послух Господньому слову? 
Послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого 
жиру. Бунт — це як гріх чарівництва, сваволя — як злочин 
ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, Він 
тебе відкинув від царства».

Тоді Саул сказав до Самуїла: «Згрішив я, переступивши Го-
сподній наказ і твої слова, але я злякався народу й уволив його 
волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій і повернися зо мною: я 
поклонюсь Господеві». Самуїл же відповів: «Не повернуся з тобою, 
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бо ти відкинув Господнє слово, 
й Господь тебе відкинув, щоб 
ти не був царем над Ізраїлем». 
І коли Самуїл обернувся, щоб 
іти, Саул ухопив полу його оде-
жі, та вона відірвалась. І сказав 
Самуїл Саулу: «Господь відірвав 
сьогодні від тебе царювання над 
Ізраїлем і дав його другому, кра-
щому від тебе».

За якийсь час Господь ска-
зав до Самуїла: «Докіль будеш 
вболівати над Саулом, що Я 
його відкинув, щоб він не ца-
рював над Ізраїлем? Налий ріг 
твій олією та йди в дорогу. Я 
пошлю тебе до Єссея, вифлеємця, бо Я наглянув собі царя між 
його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Таж як Саул про 
це почує, вб’є мене!». Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою 
й скажеш: “Я прийшов принести жертву Господу”. Закличеш Єс-
сея до жертви, й Я вкажу тобі, що маєш робити: помажеш мені 
того, що Я тобі вкажу». І вчинив Самуїл за словом Господнім. І 
привів Єссей сімох синів своїх перед Самуїла. І сказав Самуїл: «Не 
вибрав Господь жодного з них». І сказав знову Самуїл до Єссея: «Чи 

це всі вже сини твої?». І сказав 
Єссей: «Ще є один, малий, пасе 
він вівці на пасовищі». І мовив 
Самуїл: «Пошли й приведи його, 
бо не маю вийти, поки він не 
прийде сюди». І послав Єссей 
та привів Давида. І сказав Го-
сподь до Самуїла: «Встань і по-
мажеш цього, бо це він». І взяв 
Самуїл ріг з єлеєм, і помазав 
цього серед братів його. Тоді 
встав Самуїл і пішов у Рамаду, 
до свого дому. І там закінчив 
дні старости своєї і уснув в Го-
споді. І зібрався увесь Ізраїль, 
й оплакували його, і поховали 
його в домі його в Рамаді.



344

СВЯТИЙ ТАДЕЙ, ОДИН З 70-ТИ ГОСПОДНІХ УЧНІВ1

Святий Тадей був з міста Едеси, родом єврей, що пізнав до-
сконало Божественне Писання Старого Завіту. Прийшов до Єру-
салиму поклонитися в той час, коли проповідував Іван Хрести-
тель і, почувши його проповідь та побачивши його ангельське 
життя, здивувався й охрестився від нього. Після того бачив і 
Господа нашого Ісуса Христа, що в тілі серед людей перебував, 
з радістю слухав Його учення, бачив Його чуда та й пішов за 
Ним. І прийнятий був до лику 70-ох менших апостолів — учнів, 
про яких написано в Євангелію: «Вибрав Господь й інших 70-ох і 
послав їх по два перед Собою в кожне місто й місце, куди хотів 
сам іти». Після добровільного страждання і смерті Господньої 
та після Його триденного воскресіння і на небо вознесіння, коли 
після зіслання Святого Духа апостоли розійшлися по цілому світу 
проповідувати Євангеліє, послав Господь Тадея до Едеси: так 
Господь наш перед Своїм добровільним стражданням пообіцяв 
був Авгарові, едеському князеві, посилаючи до нього нерукотвор-
не зображення Свого пресвятого лиця на обрусі, і написав до 
нього, кажучи: «Коли вознесений буду до Отця, пошлю до тебе 
одного з Моїх учнів, який зцілить тебе від хвороб, що тебе обсіли, 
і життя вічне здобудеш — ти і ті, що з тобою». Прийшов тому 
ап. Тадей до Едеського града, але не зразу явив себе князеві, а 
спершу увійшов у дім одного знайомого єврея на ім’я Товія, і, 
перебуваючи в нього, почав чудесно зцілювати силою Христо-
вою, лікуючи всілякі хвороби покладанням рук і прикликанням 
Імені Господнього. Розійшлася про нього слава по цілому граді, 
почали до нього приносити своїх недужих і, бачачи їхнє швидке 
зцілення від Христового апостола, вельми дивувалися.

Сповіщено було князеві Авгару, що муж один із Єрусалиму 
прийшов і багато чуд діє Іменем Ісуса Христа. І зразу Авгар 

1 Його слід відрізняти від ап. Юди Тадея, брата Якова, одного з 12-х апостолів.
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згадав Христове писання, що обіцяв до нього послати одного з 
Своїх учнів. І подумав собі, чи не той прийшов, якого Він обіцяв 
послати. Тож звелів прикликати Товію і сказав йому: «Чую, що 
якийсь чоловік із Єрусалиму в домі твоєму перебуває і зцілює 
хвороби Іменем Христовим». Сказав Товія: «Справді, владико, 
гість, що в мене, багато чуд Іменем тим творить». І сказав 
князь: «Приведи його до мене». Пішов Товія до св. Тадея і мовив: 
«Князь града цього прикликав мене і звелів мені, щоб я привів 
тебе до нього, аби ти зцілив його від хвороби, що його охопила». 
І сказав Тадей: «Саме до нього я й посланий».

Зранку пішли обидва до князя, в якого на той час зібралися 
вже всі бояри й вельможі. Коли входив Тадей із Товією у двері 
княжих палат, поглянув на нього князь і побачив, що його лице 
світлом якимось було осяяне. І налякався — швидко встав з 
свого місця й поклонився йому до землі. Здивувалися всі, що 
там стояли, бачачи князя, що подорожньому чоловікові покло-
нився: не бачили вони дивного сяйва, що від лиця Тадеєвого 
виходило. І почав князь питати святого: «Чи ти учень Ісуса, 
Сина Божого, який обіцяв мені прислати одного з Своїх учнів, 
аби повне здоров’я на мою недугу й життя вічне подати мені 
й тим, що зі мною?». Відповів Христовий апостол: «Тому що ти 
поклав велике уповання на Господа мого, Ісуса Христа, через 
те Він послав мене прийти до тебе. І якщо віра твоя до Нього 
більше в тобі примножиться, усе, що хочеш, за вірою буде тобі». 
Відповів Авгар: «Настільки в Нього я вірив, що хотів зібрати 
військову силу і йти на юдеїв, що розіп’яли Його, і помститися 
їм за їхню злість, винищивши їх до решти, але римська влада, 
під якою ми є, заборонила мені». Сказав св. Тадей: «Господь і Бог 
наш Ісус Христос не потребував людської допомоги в час Свого 
страждання, міг-бо поставити перед Собою легіони ангелів, але, 
сповнюючи Отчу волю, постраждав за спасіння всього світу. Піс-
ля сповнення волі Свого Отця зійшов до Нього на небо зі славою 
і сів праворуч від Нього й не потребує, аби хтось помщався за 
Нього ворогам Його. Він сам має владу над усіма і має судити 
живих та мертвих і кожному за ділами віддати».

Багато розповідав св. Тадей Авгарові й тим, що з ним, про Хри-
ста Бога і, привівши до повної віри, охрестив їх. Отримав Авгар у 
святому хрещенні зцілення від прокази, яку після першого зцілен-
ня на лиці своєму мав залишену. Бо спершу цілим тілом прока-
жений був, коли ж принесено було до нього Христове послання й 
нерукотворний образ пресвятого Христового лиця, тоді було його 
перше зцілення — очистилося тіло від прокази, мала тільки части-



346

на (за Божим провидінням) на лиці його залишилася до приходу 
св. Тадея. Друге ж, повне зцілення, не лише тілесне, а й душевне, 
відбулося через прихід Христового благовісника і святе хрещен-
ня — і вийшов зі святої купелі весь здоровий, душею й тілом.

Охрестився князь Авгар не лише сам, а й з усім своїм до-
мом. Й інші, бачачи чуда й отримавши зцілення від своїх недуг, 
охрестилися. Тоді Христовий апостол звелів князеві зібрати на 
завтра весь народ і, ставши на високому місці, почав благові-
стити людям про єдиного істинного Бога, що небо, землю і все 
видиме й невидиме сотворив всемогутньою Своєю силою, і як 
Син Божий зійшов з неба на землю невимовним Воплоченням 
задля людського спасіння, і добровільно страждав, воскрес та 
вознісся на небо, приготувавши добрим вічну на небі винагоро-
ду, злим же — нескінченну кару в пеклі. І про всі інші таїнства 
нашого спасіння багатьма словами сповістив їм. Повірили люди 
у слова апостола, бо й чуда його бачили: князя свого зціленого й 
інших багатьох, і почали просити прощення гріхів та прославляти 
Христа. Так град Едеса просвітився святою вірою в Господа на-
шого Ісуса Христа і хрещенням; і збудували церкви, і пресвітерів 
поставили через покладання рук апостола.

Хотів князь подякувати св. Тадею за зцілення своє — давав 
йому багато золота, але не прийняв святий, кажучи: «Якщо своє 
ми залишили, як чуже маємо приймати?». Утвердив ап. Тадей в 
Едесі святу віру та благочестя і, все добре впорядкувавши, пішов 
до Месопотамії1. Там, охрестивши багатьох і церкви збудувавши, 
проходив сирійські міста, трудячись у Христовому благовісту-
ванні. Тоді прийшов до Вериту, фінікійського града, і пропові-
дував там Євангеліє, та, охрестивши багатьох, спочив у Господі.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ВАСА І ЇЇ СИНИ

Свята мучениця Васа жила за царювання Максиміана Гале-
рія (305–311) в місті Едесі. Одружившись з одним ідольським жер-
цем на ім’я Валерій, народила трьох дітей: Теогнія, Агапія і Піста, 
і виховала їх у християнському благочесті, бо була християнкою, 
від прабатьків своїх віри в Христа навчена. Доніс на неї чоловік 
її, і постала перед суддею і християнкою себе визнала. Через те її 

1 Рівнина між ріками Тигром і Євфратом, сучас. територія Сирії та Іраку.



347

з дітьми вкинули в темницю. Після того на суд вивели, і мучили 
перед її очима синів її. Першого, Теогнія, повісили й обдирали, 
тоді другого сина, Агапія, били та шкіру від голови здирали йому 
до грудей — він же мовчав. Тоді третього катували всіляко. Мати, 
дивлячись на страждання своїх дітей, укріплювала їх до подвигів 
і з благанням переконувала, і всі три юнаки мужньо за Христа 
муки перетерпіли і разом мечем були потяті. Й утішилася мати, 
св. Васа, пославши наперед до Христа любих своїх дітей, і знову 
була в темницю вкинена, де голодом була морена. Та їжу там з 
ангелових рук приймала й укріпилася на більше страждання.

Після того велінням ката повели її до Македонії і там приму-
шували до нечистих жертв, та вона не підкорилася. Тому спер-
шу у воду її вкинули, а потім — у вогонь. Після того камінням 
її били, але жодна з тих мук їй не зашкодила. Коли ввели її до 
ідольського капища, схопила Дієвого кумира, кинула на землю й 
розбила. Коли віддали її звірам на поїдання — не торкнулися ті 
до неї. Тоді кинули її в море за 30 поприщ від берега. І бачили ті, 
що на неї здалеку дивилися, що три світлі мужі, що понад сонце 
сяяли, ввели її на корабель і на престолі посадили.

Через вісім днів побачили її воїни на одному острові, що на-
зивався Алоні1. Про те довідавшись, ігемон з Македонії на ім’я 
Филип написав до гелеспонтського єпарха, щоб схопити її. Той 
же, схопивши святу, примушував її до ідольської жертви. І ба-
чачи, що вона ніяк не скоряється, звелів зв’язати їй руки назад 
і биттям лютим всі частини тіла їй розбив, а на кінець чесну її 
голову відтяв. І так святу свою душу передала в руки Христа 
Бога, Йому ж слава нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

(Зображення цих святих див. на ст. 332)

СВЯТИЙ ЛЮДОВІК ТУЛУЗЬКИЙ2

Людовік Тулузький був сином короля Неаполя Карла ІІ. Іс-
панці взяли його в заручники разом з іншими синами вельмож, 
де вони страждали під наглядом жорстоких охоронців. Коли 
юнаки занепадали духом, Людовік потішав їх: «Тому, хто лю-

1 Теперішній острів Пашалімани у Мармуровому морі.
2 Його пам’ять Західна Церква вшановує 18 серпня.
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бить Бога, нещастя приносять більше користі, ніж коли 
б їм щастило. Безжурні люди легко забувають про Бога і 
відчужуються від Нього. Саме через страждання людина 
випробовується і навертається до Бога. Горе тому, кого 
Бог ніколи не відвідав з хрестом. Тому не нарікаймо і не 
сумуймо, а радіймо, що страждаємо».

Перебуваючи в полоні, де все ж мав достатньо свободи, Лю-
довік учився фехтуванню і верхової їзди. Та якось впав з коня і 
поранився так, що небезпечно захворів. Тоді вирішив, що якщо 
одужає, то вступить до чину св. Франциска. Через сім років його 
звільнили. Його чекала корона Неапольського короля, а також 
одруження з сестрою Арагонського короля. Але Людовік відки-
нув корону і шлюб, сказавши: «Королівський трон — це вели-
ке рабство. Правитель повинен слухати народ, народ повинен 
слухати правителя, але іноді це протирічить Божій волі. Мій 
король — Ісус Христос; якщо маю Христа, у мене є все, якщо не 
маю Христа, не маю нічого». З великою неохотою і аж за дов-
гий час батько Людовіка дозволив синові відмовитися від його 
прав на спадщину. Тоді Людовіка висвятили на священника, 
але його палке бажання ще не здійснилося. Він хотів вступити 
до чину св. Франциска, та папа Боніфатій VІІІ призначив його 
єпископом Тулузи. Людовік не хотів приймати цього високого 
сану і підкорився волі папи лише тоді, коли йому було дозволено 
спершу вступити до чину св. Франциска. Коли він прямував до 
Тулузи, його брати у Флоренції приготували для нього в монас-
тирі кімнату, прикрашену килимами, гобеленами та емблемами 
Франції і Неаполя. Побачивши її, Людовік не хотів заходити і 
сказав: «Я відмовився від королівського сану і не маю на світі 
іншої спадщини, крім Ісусового хреста. Заберіть цей непотріб, 
який не годиться мати бідному монаху, якщо хочете, щоб я 
перебував у вас як брат між братами».

Одному співмонаху він наказав, щоб той докоряв йому за 
кожне падіння. Одного разу цей брат перед багатьма свідками 
грубим способом напоумив Людовіка через помилку. Присутні 
гості цим були згіршені, але святий сказав: «Упадок має нас 
засмутити, але докір потішити. Підлесник говорить нам 
тільки приємні речі, а товариш говорить і про речі непри-
ємні та прикрі, щоб виправити нас». Коли Людовік важко 
захворів, помолився «Богородице Діво» і сказав: «Я скоро помру, 
але твердо вірю, що Діва Марія буде моєю помічницею в годину 
смерті». Помер святий 1297 року.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ АГАТОНІК,
ЗОТИК ТА СПІВМУЧЕНИКИ

Христовий слуга Ага-
тонік у часи імператора 
Максиміана (286–305) 
перебував у Нікомидії, 
відвертаючи поган від 
ідолів і приводячи до 
Христа. Схопив його ко-
мит Євтолмій, що був по-
сланий царем у Понтій-
ський край убивати хри-
стиян. Пливши морем на 
кораблі, досягнув місця, 
що називалося Карпин і зустрів там св. Зотика з його учнями, 
що Христа визнавали. Учнів на хресну смерть засудив, а Зотика 
із собою взяв. Повернувся ж до Нікомидії, де взяв ще одного 
учня — Принкіпса, якого св. Агатонік навчив християнської віри, 
і, зв’язавши разом з Агатоніком, Зотиком та іншими християна-
ми, серед яких був Теопрепій, Акиндин і Северіян, повів їх до 
Тракії, куди і цар прийшов, аби там мучити святих. І коли були в 
краю, названому Потама, убив комит Зотика, Теопрепія й Акин-
дина, бо не могли вже ходити через рани та виразки, перед тим 
їм завдані. Прийшовши поблизу Халкедона, убив св. Северіяна, 
який сміливо визнав Христа. А інших мучеників зі св. Агатоні-
ком повів до Візантії і там мучив їх. Дійшов з ними до Силеврії, 
на місце, що називається Амус, де перебував Максиміан. І там 
мученик Агатонік і всі християни, приведені з ним до Нікомидії, 
остаточно були допитані й замучені, смертний вирок прийняв-
ши — відтяли їм голови за Христа, Господа нашого.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ІРИНЕЙ,
ЄПИСКОП ЛІОНСЬКИЙ1

Святий Іриней був родом з 
Азійського краю, із міста Смир-
ни. З юності навчався в еллін-
ських школах і став філософом. 
Коли з уст св. Полікарпа, єпи-
скопа Смирнського, чув духов-
ну християнську премудрість, 
забажав її понад усіляку зов-
нішню любомудрість і став уч-
нем св. Полікарпа, більше ж са-
мого Христа. Всім серцем при-
йняв святу віру і весь на службу 
Богові віддався.

Був же учитель його Полі-
карп учнем св. Івана Богослова 
й інших апостолів, які на власні 
очі бачили Христа. Тож все, що 
чув Іриней з уст Полікарпа, в 

серці своїм записував більше, ніж на папері. Поставлений був  
св. Полікарпом пресвітером і до Галлії на проповідь слова Божого 
посланий. Прийшов до міста Ліона (що колись Лугдун називав-
ся) і там після мученичої кончини єпископа Фотіна прийняв 
архиєрейський престол. Був пастирем для лугдунян у найлютіші 
часи, коли велике гоніння було на Церкву від нечестивих ідо-
лопоклонницьких царів, а також єретиків, які примножились і 
чинили збентеження. Від ідолопоклонників терпів Іриней кривду 
за Христа всім серцем, на єретиків же словом і писаннями міцно 
озброївся. І писав проти них книги, викриваючи й винищуючи 
єретичні блуди, правовірну ж християнську віру ясно показуючи і 
берегти її без вади навчаючи. І багатьох людей від ідолопоклонін-
ня та єресей вихопив, на путь спасіння наставив і до мучениць-
кого подвигу укріпив. Вкінці й сам за царювання Севіра (193–
211) за Христа постраждав. Стяли йому голову 202 року — і 
прийняв славний вінець мучеництва в Царстві Христовому.

1 Його пам’ять вшановуємо 23 серпня (5 вересня).
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЄВЛАЛІЯ, ДІВА

У дні царювання ідолопоклон-
ників, коли вся земля поганським 
нечестям потьмарилася, була в Іс-
панії, в місті Баркинон1, дівчина 
на ім’я Євлалія, донька христи-
янських батьків. Вона з дитин-
ства полюбила Господа нашого 
Ісуса Христа всім своїм серцем. 
Жила з батьками своїми в селі, 
яке було далеко від міста. І дуже 
любили її батьки за покору, сми-
рення і розум не за літами її, бо 
й в книжному навчанні вирізня-
лася. Мала вона один незмінний 
намір — щоб у дівстві нетлінному 
служити Богові. І вправлялася в 
читанні книжок й у славословлен-
ні Божому вдень і вночі.

Було ж їй 14 років від народ-
ження, коли нечестивий цар Діоклетіан і його співправитель 
Максиміан підняли люте гоніння на християн. І прийшов до 
Баркинона ігемон Даціян. Він, принісши своїм мерзотним богам 
нечисті жертви, звелів шукати християн, аби принесли ідолам 
в жертву кадило. І було велике збентеження в місті: витягали з 
домів християн, до ідолопоклоніння змушували та мучили. Про 
це зразу стало відомо і в навколишніх містах та селах. Те по-
чувши, свята діва Євлалія сповнилася великої духовної радості 
й зі світлим лицем мовила: «Дякую Тобі, Господи Ісусе Христе, 
і славлю пресвяте Ім’я Твоє, бо отримала я, чого хотіла, і вірю 
в Тебе, Владико мій, що з Твоєю допомогою збудеться бажання 
серця мого». Чули те батьки та дівчата, що при ній були, та не 
розуміли, про що говорить, і питали її, яка причина веселості 
її і що отримала бажане, і якого сповнення очікує. Вона ж не 
сказала їм, тримаючи в таємниці думку свою. І дивувалися ті, 
бо звичай у неї був не таїти того, що розуміла про святу віру: 
що сама осягала в книгах або навчена від Божої благодаті, усе 
розповідала їм на користь. Через те всі її, як душу свою, любили.

1 Сучасне місто Барселона в Іспанії.
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Не сказала їм тоді думки своєї Євлалія, аби не було перепон 
намірові її: батько й матір любили її безмірно. Коли настала ніч 
і всі спали, свята та дівчина вийшла таємно з дому і пішла до 
міста. Ніхто ж відходу її не почув. Тягнула її велика любов до 
небесного Нареченого — Христа Господа, бажала-бо покласти за 
Нього свою душу. І не було їй страшно йти вночі, як же іншим 
молодим дівчатам, які звичайно бояться вночі з дверей хати 
вийти. Один раз поклавшись на Бога і за Нього зразу померти 
забажавши, не зважала на нічну пітьму, ані на пострахи, що 
вночі бувають, ані на звірів, що на дорогу виходять. Але як олень, 
спраглий до джерел води, так бігла боса кам’янистою дорогою 
ногами, що не звикли по такій твердій дорозі ходити.

Прийшла до міста св. Євлалія, коли уже засяяв день. Входячи 
у ворота, почула голос проголошувачів, що скликали людей на 
видовище. Побігла до того видовища, що було на середмісті, і 
побачила ігемона Даціяна, що сидів на суді на високому місці. 
Розштовхуючи, як могла, людей, вийшла перед лице ігемона й 
голосно крикнула, кажучи: «Судде неправедний, що на високому 
столі сидиш і не боїшся Бога, який вище від усіх! Чи того тут 
сидиш, аби страчувати невинних людей, яких створив Бог за 
образом і подобою Своєю на службу Собі? Ти ж тягнеш їх на 
службу сатані й караєш смертю тих, що не слухають 
тебе!». Ігемон, дивуючись такій сміливості юної дівчини, мовив: 
«Хто ти така, що посміла перед суд наш прийти незвана та го-
ворити нам у лице слова горді й царському наказу супротивні?». 
Свята із більшою сміливістю відповідала: «Я — Євлалія, раба 
Господа Ісуса Христа, що є Цар царів і Володар володарів. 
На Нього уповаючи, не боялася я добровільно прийти й ви-
крити тебе. Чому так безумно чиниш, зневажаючи Бога, 
якому все належить: небо, земля, море і все, що на них і в 
них, та шануючи диявола? Ще ж і людей, що Богові істин-
ному служать, переконуєш різними муками до поклоніння 
ідолам, які не є богами, а бісами. З ними ж усі, що шануєте 
їх, передані будете вічному вогню». Ігемон сповнився гніву і 
зразу звелів безжально бити дівчину по хребті дубовими пали-
цями. Коли її били, казав кат: «О окаянна діво, де Бог твій? Чому 
тебе не забере від цього биття? І чого ти настільки втратила 
розум, що зважилася на діло, що не пасує тобі? Але скажи, що 
через незнання те вчинила, не знаючи, яка влада суддів, й от-
римаєш прощення, бо і я жалію тебе: така ти юна і благородна 
дівчина, а настільки жорстоко бита». Відповіла свята: «Сміюся з 
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тебе, що радиш мені обманювати, наче в невіданні наважилася 
на муки за Бога мого й наче не знала, яка влада твоя. Хто не 
знає, що всіляка влада будь-якого володаря дочасна? Як 
же й сама людина: нині живе, а завтра помирає — так 
і влада твоя промине. Влада ж Господа мого, Ісуса Хри-
ста, — безконечна, як же і сам Він — вічний, тому не можу 
обманювати, що не боюся Владики мого, який всіх брехливих 
і несправедливих передає геєні вогненній на спалення. Моя ж 
дівоча юність і благородство нині більше прикрашається, коли 
приймаю рани за Господа мого. Знай же, о кате, що не відчуваю 
болю від ран, яких мені завдаєте, бо захищає мене Христос, Вла-
дика мій, який тебе в день Страшного Суду засудить за ділами 
твоїми на вічні муки».

Тими словами святої мучениці ігемон на більший гнів зру-
шився, звелів святу на катувальному хрестоподібному дереві 
повісити й залізними гребенями обдирати чисте її дівоче тіло, 
поки вся шкіра її не буде зідрана обдиранням. Вона ж у муках 
тих взивала до Бога, кажучи: «Господи Ісусе Христе, почуй мене, 
грішну рабу Твою, і прости прогрішення мої, й укріпи мене в му-
ках, які за Ім’я Твоє святе приймаю. Хай осоромиться диявол зі 
слугами своїми!». Сказав до неї ігемон: «Де той, до кого взиваєш? 
Мене послухай, окаянна та безумна дівчино, і принеси жертву 
богам, аби живою бути. Ось-бо зближається смерть твоя, і нема 
кому тебе визволити». Свята Євлалія відповіла йому: «Не буде 
по-твоєму, святотатче, біснуватий згубнику, ані я не відступлю 
від Господа мого. Той, до кого взиваю, є тут зі мною, Його ж ти 
через твою нечистоту недостойний бачити. Він мене укріплює, 
аби всі муки, яких хочеш мені завдати, я мала за ніщо». І звелів 
ігемон запалити свічки й обпалювати її, поки не помре.

Обпалювали мученицю, а вона сповнилася радості й голосно 
промовляла слова псалмів: «Ось Бог помагає мені, Він заступник 
душі моїй, відверне зло ворогів моїх та правдою Своєю знищить 
їх. Добровільно принесу жертву Тобі й визнаю Ім’я Твоє, Госпо-
ди, бо добре воно, і з усілякої печалі визволив Ти мене». Коли так 
свята до Бога взивала, полум’я свічок обернулося на слуг й дуже 
обпалило їхні лиця, і попадали вони на землю. Те бачачи, свята 
піднесла до неба очі й голосно скликнула, кажучи: «Господи Ісусе 
Христе, почуй молитву мою, покажи милосердя Своє на мені, і 
вже візьми мене до вибраних Твоїх на упокоєння й життя вічне. 
Зроби зі мною знамення на добро, аби бачили ті, що ненавидять 
мене, й осоромилися. Ті ж, що вірять у Тебе, бачачи це, аби про-
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славили силу Твою!». Коли так помолилася, віддала свого духа. 
І дивувалися люди, дивлячись на те, християни ж, яких серед 
людей було багато, раділи, що сподобилися мати заступницю з 
міста свого перед Богом на небі. Сталося це 304 року.

Бачив ігемон, що вже померла мучениця і посоромився, буду-
чи переможеним від юної діви. Розлючений, встав із судилища 
і пішов додому, звелівши, аби тіло мучениці висіло на катівні, 
і сторожу приставив, щоб ніхто його не знімав. Казав-бо: «Хай 
висить на дереві, поки не з’їдять її птахи й костей не розне-
суть». Коли пішов ігемон і тіло святої висіло, раптом зійшов сніг 
із хмари й покрив чесне тіло, наче одягом білим. На сторожів 
напав страх — і, відступивши, стояли, дивлячись здалеку, і ди-
вувалися, нажахані.

Батьки ж святої, з нічного сну вставши й любої своєї доньки 
вдома не знайшовши, були дуже розгублені й всюди її шука-
ли. Опівдні почули, що вона померла за Христа й ще на кату-
вальному дереві є. І поспішили до міста зі сльозами великими. 
Побачивши її на катівні, що, хрестоподібно розтягнена, висіла 
мертва, покрита снігом, гірко ридали. Водночас у серці раділи, 
що їхня люба донька прийняла мученицький вінець й увійшла 
до світлиці небесного Жениха. Хотіли ж її забрати до себе, але 
не дозволила їм сторожа ані наблизитися до неї. Здалеку диви-
лися на неї, плачучи й разом веселячись духом. Через три дні 
одні благочестиві мужі вночі вкрали чесне тіло святої мучениці, 
коли сторожа того не помітила, і плащаницею чистою з арома-
тами обгорнули. Були при тому і батьки її, що сльозами омивали 
тіло любої доньки своєї. Святий Фелікс, який пізніше за Христа 
постраждав, дивлячись на лице мертвої мучениці, із радісними 
сльозами казав: «Пані Євлаліє, ти швидше від нас вінця муче-
ницького сподобилася». І коли те говорив Фелікс, лице дівоче, що 
вже три дні було мертве, усміхнулося, наче живе. І почали всі, 
що там були, співати псалом: «Покликали праведні — і Господь 
почув їх, і від усіх скорбот визволив їх». І поховали тіло святої му-
чениці Євлалії чесно, славлячи Господа Ісуса Христа, що царює 
навіки-віків.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЛУП

Святий мученик Луп помер 
за Христа за імператора Авре-
ліана (270–275). Був рабом 
одного пана, вільним же в 
Христі Господі, у якого вірив. 
Сповнився він божественної 
ревності та розбив бездушних 
поганських богів, а інших у 
глибині водній потопив. Коли 
нечестиві ідолопоклонники за 
те на нього гніву сповнилися і з 
оголеними мечами кинулися на 
нього, бажаючи потяти його на 
частини, самі себе, наче стра-
тивши розум, потяли. А cвятий 
цілий посеред них стояв та сло-
во Боже їм проповідував, спов-
нений віри, премудрості й бла-
годаті Божої. А тим, які хотіли схопити його, не давала цього 
зробити сила Христова ані наблизитися до нього не допускала. 
Тому, здалеку стоячи, натягнули свої луки й почали в нього випу-
скати стріли. І замість мученика ранили стрілами один одного, а 
святий, наче ціль посеред них стояв, не стріляний і не зранений. 
А тому, що не був ще охрещений Христовий мученик, бажав 
святого хрещення, щоб не померти без нього від катівських рук. 
Коли про те помолився до Бога, зразу з неба вилилася на нього 
вода, і так згори прийняв божественну купіль. Усі погани на те 
дивилися й дивувалися.

Тоді св. Луп сам себе добровільно віддав, як непорочний аг-
нець, на заколення в руки нечестивих. Ті, взявши його, до ката 
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повели. Спершу кат ласкою зваблював вірного раба Христового, 
щоб відступив від свого Господа і поклонився ідолам. Не зміг-
ши звабити його, звелів палицями бити без жалю. Завдав йому 
й інших різних мук і ран, та непереможного воїна Христового 
здолати не зміг, тому на страту мечем засудив. І так святий 
мученик Луп, схиливши під меч голову, поклав душу свою за 
Христа, Господа свого. І поховали його вірні з шаною. На його 
гробі Бог давав зцілення численних хвороб, молитвами святого 
і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа.

ПРЕПОДОБНІ ЄВТИХІЙ І ФЛОРЕНТІЙ

У межах нурсійської країни1 
проживали разом у святому 
чернечому образі два чоловіки, 
що провадили пустельне жит-
тя; одного з них звали Євти-
хієм, а іншого Флорентієм. 
Євтихій, запалений духовною 
ревністю, дбав не лише про 
своє спасіння, а й про спасін-
ня інших. Всіляко намагався 
привести до Господа всіх сво-
їми спасенними повчаннями 
та настановами. А Флорентій, 
за простотою своєю, перебував 
на самоті, проводячи все своє 
життя у молитвах.

Недалеко від місця проживання цих святих був монастир. 
Трапилося, що там помер ігумен, і монахи, зібравшись разом, 
прийшли до Євтихія і почали просити його бути ігуменом в їх-
ньому монастирі. Слухаючи їхнє прохання, Євтихій пішов до них 
і прийняв начальство над монастирем, друга ж свого Флорентія 
залишив одного подвизатися на тому самотньому місці, щоб не 
опустіла мала церква, яку вони там мали. Залишившись один, 
Флорентій почав молитися зі старанністю до Бога, просячи Його 

1 Сучасна провінція Перуджа в Італії.
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допомогти йому одному безперешкодно трудитися в тому відо-
кремленому місці.

Якось, здійснивши звичайні молитви і вийшовши з храму, 
Флорентій побачив ведмедя, що стояв біля дверей храму, схилив-
ши голову до землі, і не виявляв ні в чому своєї звірячої вдачі, 
а лагідністю виказував, що він був посланий від Бога йому на 
служіння. Зрозумівши це, раб Божий подякував Богові, що по-
слав йому такого співмешканця. Флорентій мав при своїй келії 
п’ять овець; не знаючи, хто б міг пасти та охороняти їх, наказав 
ведмедеві: «Іди, вижени овець цих на пасовище і паси їх; близько 
шостої години вернись разом із ними».

І почав звір чинити так щодня, прийнявши доручене йому 
піклування про овець. Так той, хто звик завжди їсти м’ясо, пас 
овець голодний, перемагаючи свою природну вдачу.

Коли Божий муж хотів постити до дев’ятої години, то нака-
зував ведмедеві прийти з вівцями о дев’ятій годині. І чинив так 
звір. Коли ж не мав наміру постити до години дев’ятої, але ви-
являв бажання їсти о шостій годині, тоді повертався і ведмідь. 
Так звір корився всякому наказу Божого мужа, ніколи не був 
неслухняний — не приходив о дев’ятій годині, коли йому було 
наказано прийти о шостій, і навпаки, жодного разу не приходив 
о шостій, коли було наказано прийти о дев’ятій. Сам Бог так 
навчив звіра, якого віддав у підпорядкування Своєму угоднику, 
і навчив його розуміти наказ старця і виконувати його волю.

Після того, як звір так служив старцеві довгий час, по всій 
країні почала поширюватися чутка про Божого мужа Флорентія, 
бо всі дивувалися тому дивному ділу, бачачи, що звір пас овець 
і служив старцю.

Тим часом давній ворог людських душ, диявол, розбудив у 
декого заздрість, бо, бачачи доброчесних людей, що сяють сво-
єю славою, він ловить заздрістю тих, котрі зіпсуті звичаями й 
життям, і тягне їх до смерті. І ось, за нашіптуванням диявола, 
чотири ченці, учні св. Євтихія, дуже позаздрили Флорентію, 
тому що їхній учитель не творив знамен; а той, кого він залишив 
у безлюдній келії, прославився такими чудами. Живлячи такі 
думки, ті чотири учні прийшли до Флорентія і, причаївшись у 
тому місці, на яке ведмідь виганяв овець для паші, вбили вед-
медя. Коли ведмідь не повернувся в той час, коли йому було на-
казано, старець збентежився. Почекав до вечора, але ведмідь з 
вівцями не прийшов. І сумував, що ведмідь, якого називав бра-
том, не повернувся. Наступного дня вранці Флорентій вирушив 
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на поле, щоб шукати звіра, а також овець; побачивши ведмедя 
вбитим, дуже засмутився. Розглянувши уважно і зрозумівши, 
хто убив звіра, старець почав плакати; плакав він не стільки 
через смерть ведмедя, скільки через згубну злобу тих чотирьох 
братів, і гірко ридав.

Коли Євтихій дізнався про сум і скорботу Флорентія, покликав 
його до себе і почав його втішати. А чоловік Божий, сповне-
ний глибокого смутку, мовив: «Надіюся на Всемогутнього Бога, 
що ті, котрі вбили ведмедя, який не завдав нікому жодного 
зла, отримають ще в цьому житті перед очима всіх покарання 
від Господа».

Тільки-но угодник Божий промовив ці слова, вони відразу ж 
здійснилися. Раптом ці чотири ченці були вражені від Господа 
страшною проказою, так що всі їх члени гнили. І почали каятися 
за свої вчинки, та в тій хворобі померли.

Після того, як все це сталося, Божий муж Флорентій сильно 
налякався, що прокляв тих братів, і ніколи впродовж усього свого 
життя не переставав плакати за цими братами, себе ж називав їх 
жорстоким вбивцею. Все це допустив всемогутній Бог для того, 
щоб цей простий і чесний чоловік, будучи скривдженим, у своє-
му болі ніколи більше не випускав зі своїх уст стрілу прокляття.

І проживши богоугодно всі дні свого життя, відійшов св. Фло-
рентій до вічного життя.

Також і преподобний Євтихій пас довірену йому паству про-
тягом багатьох років і, наставивши багатьох на шлях спасіння, 
переставився до Господа. І той, хто за життя свого не творив чу-
дес, явився чудотворцем після свого переставлення. Господь-бо 
прославив свого слугу, через одяг його подаючи зцілення хворим, 
що страждали на різні недуги. Коли траплялося бездощів’я і земля 
страждала від посухи, то жителі тієї країни, зібравшись разом, 
брали одяг преподобного Євтихія, приносили його до церкви і, 
здійснивши молитву Господу, проходили з нею через селища, 
ниви та сади; і зараз посилав Господь дощ, що зволожував і 
насичував землю. З цього було ясно видно, наскільки великою 
була внутрішня сила душевної чесноти того, одне вбрання якого, 
принесене перед Господом, відвертало Божий гнів.

Так прославився Бог чудами через цих Своїх угодників, і нині 
заради них прославляється від нас, рабів Своїх, і буде славитись 
навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ КАЛИНИК,
ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ

Святий Калиник був спершу священ-
ником і посудохранителем Влахерн-
ської церкви Пресвятої Богородиці у 
Константинополі. Коли у 693 році відій-
шов до Господа патріарх Павло ІІІ, воз-
ведено Калиника на патріарший пре-
стол. Царював тоді Юстиніан ІІ (685–
695; 705–711). Мав він погану вдачу і 
не був богобоязливим, багатьох, як кат, 
несправедливо кривдив, не шанував 
духовного чину ані Божих храмів. Той 
цар збудував собі велику та прекрасну 
палату, яку на свою честь своїм ім’ям 
назвав. Була поблизу тої будівлі цер-
ква Пресвятої Богородиці, названа 
Митрополитською. І тому, що стіну па-
лат мали зводити повз церкву, захотів 
цар зруйнувати її, аби не було перепон 
будівництву, бо там мали бути сходи та 
ґанок палацу. Велів цар патріархові по-
благословити зруйнування тієї церкви. 
Але той спротивився, кажучи: «Нема молитви на зруйнування 
церкви, а тільки на заснування та будування, адже Бог створив 
світ, аби він існував, а не руйнувався». Цареві посланці схиляли 
його до крамоли й змушували виконати царський наказ. Він 
просльозився й вигукнув: «Слава Тобі, Христе, що все терпиш!». 
І зразу церква сама зруйнувалася. Але невдовзі й самого царя 
праведним судом Божим наздогнала руйнація: із царства з без-
честям був вигнаний, а збудовані для нього палати для інших 
були за житло.

Сталося це так: довідався цар, що константинопольський 
народ не задоволений ним, не любить його за багато несправед-
ливих мук, які він чинив людям, і за нечисте його життя. Чув, 
що всі про нього погано говорять, тож розгнівався на ціле місто і 
звелів Стефанові, патрицію та воєводі, мужеві немилосердному й 
жадібному людської крові, родом персові, аби таємно приготував 
озброєне військо й наступної ночі несподівано напав на доми 
найголовніших громадян та без жалю всіх повбивав. Був тоді в 



360

Константинополі Леонтій, східний воєвода, який велику хоро-
брість у битвах багато разів показав і багато супротивних полків 
переміг, але замість честі й похвали прийняв від царя трилітнє 
ув’язнення в темниці. Уже на той час він був випущений. Той 
Леонтій, довідавшись про цареве погане й неправедне рішен-
ня і безбожний наказ, таємно сповістив про те деяким вірним 
друзям, співвоїнам своїм. Ті також іншим своїм друзям вірним 
сповістили. І пізнього вечора зібралися разом, і була їх немала 
кількість. Випереджуючи неправедне вбивство громадян, яке 
мало бути опівночі, пішли озброєні в цареві палати й побачили, 
що цар спить. Взяли його і зв’язали. І зразу Леонтій відкрив усі 
темниці, і вивів усіх ув’язнених, й озброїв їх, і послав по всьому 
місті вигукувати: «Зберіться всі християни до церкви св. Софії, бо 
цар Юстиніан переможений і зв’язаний!». Чули те люди і пішли 
з великою радістю, вигукуючи: «Ось день, який створив Господь, 
возрадуємося і возвеселімося!». Коли розвиднілось, вивів Леонтій 
зв’язаного царя на місце, де були кінські перегони. Увесь люд 
зійшовся туди, і відрізали ніс цареві та в Херсонес у вигнання 
послали. Відтоді Юстиніана того прозвали Ринотмет (Безносий). 
Константинопольські люди зразу назвали царем Леонтія, й увін-
чав його на царювання святіший патріарх Калиник.

Пробув Леонтій на царстві три роки (695–698), а потім вигнав 
його воєвода Апсімар, якого вибрали на царство воїни в полках 
і Тиверієм ІІІ назвали. І взяв Апсімар Леонтія та послав його до 
Далматського монастиря. Царював Апсімар сім років (698–705). 
Тим часом Юстиніан Ринотмет утік із Херсонеса з вигнання — 
пішов спершу до хозарів, тоді до болгар. І зібрав у болгар велику 
воїнську силу, пішов до Константинополя і став біля Золотих во-
ріт. І розтягнулося військо його до Влахерни. І три дні так стояв, 
переконуючи народ, щоб знову прийняв його на царство. Люди 
ж докоряли йому. Апсімар злякався Юстиніана, що з великою 
силою на нього прийшов, й утік до Аполоніяди. Юстиніан послав 
до святішого патріарха Калиника і до всього синкліту прохання, 
аби прийняли його. Присягав, що нікому не буде чинити ніякого 
зла. Патріарх і синкліт порадилися, поставили перед ним Чесний 
Хрест, святе Євангеліє і пречисті Таїнства Тіла і Крові Христо-
вих, аби цілуванням їх свою присягу зміцнив, що не чинитиме 
помсти ні на кому за попереднє своє вигнання. Й утвердив Юс-
тиніан свою присягу. Вони ж відкрили перед ним град, прийняли 
його із шаною. А цар, до града з військом увійшовши й царство 
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прийнявши, зразу зламав присягу, окаянний, і почав убивати 
багатьох із синкліту й зі знатних громадян. І, пославши, привів із 
Далматської обителі Леонтія, який вигнав його, також і Апсімара 
послані воїни взяли й привели до нього з Аполоніяди. Він звелів 
обох зв’язаних провести з наругою через град. Тоді привели їх 
до нього на кінські перегони й кинули перед ним: він топтав їх 
ногами, наступаючи на шиї їхні та стираючи голови, а воїни його 
голосно кричали: «На гаспида і василиска наступиш, потопчеш 
лева і змія!» (Пс. 91, 13). Так позбиткувавшись із них, обезголовив 
їх. Ще й весь царський град сповнив убивчої крові, не пожалівши 
й людей. А святішому патріарху Калинику, схопивши, виколов 
очі, відрізав ніс та язик, і до Риму у вигнання послав, де у стіну 
кам’яну замурувати його звелів.

Був же св. Калиник у Римі в стіні замурований. Та через 
40 днів впала загорода і виявилося, що ще живий, ледве дихає, 
та за чотири дні до Господа відійшов. Папі Римському Івану VІ у 
сонному видінні явилися святі верховні апостоли Петро й Павло, 
наказуючи, аби тіло святого патріарха Калиника чесно поховав 
в їхній апостольській церкві. І вчинив папа за велінням святих 
апостолів. А присягопорушний кат Юстиніан Ринотмет не втік 
від помсти Божого суду. Бачачи нелюдське його катування, на-
род і воєначальники змовилися на нього і, вибравши зручний 
час, схопили і відтяли йому голову. Так поганий погано загинув, 
а святитель Христовий Калиник у 705 році мученицького вінця 
сподобився в Царстві Господа нашого Ісуса Христа.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВТИХІЙ

Святий Євтихій жив 
у І столітті, його бать-
ківщиною була Севастія 
Палестинська (Самарія). 
Почувши благовістуван-
ня Христове, покинув 
батьків і ближніх та 
приєднався до улюбле-
ного Христового учня 
й апостола Івана Бого-
слова. Пішовши його 
слідами, став насліду-
вачем його життя і зви-
чаїв, навчився від нього 
небесної премудрості і з 
неї, як із джерела, чер-
пав Божу благодать. 
Сповнившись апостоль-
ської ревності, дощенту 

викорінював ідольську звабу. Також і до ап. Павла, як до сонця 
зоря, приєднався, став його наступником у проповіді слова, з 
ним трудився і мужньо всі біди терпів. Через те був названий 
учнем обох: святого євангелиста Івана Богослова і святого апо-
стола Павла. Багато країв пройшов, проповідуючи Христа, не 
лише з ними, а й сам. Всюди ж пута і рани терпів Христовий 
апостол, мужньо страждаючи за Господа свого.

Одного разу, коли довгий час був морений у темниці голодом, 
хліб з неба був посланий йому від Бога, безплотною рукою при-
несений. Ним же настільки підкріпився, що ні за що мав муки. 
На катівні його повішали і кігтями залізними обдирали. Коли в 
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полум’я вогненне був вкинений, грім з неба пролунав, дощ вели-
кий зі снігом зійшов і погасив вогонь. А святий залишився живий 
і неушкоджений від вогню, славлячи Бога. Тоді відданий був на 
поїдання звірам, але й ті вгамувалися перед його лицем і стали 
наче вівці. А що чудесніше: лев, випущений на нього, заговорив 
людським голосом, велич Спаса Христа голосно проповідуючи, і 
здивував, а водночас і злякав всіх, що на те дивилися. Та що в 
цьому дивного? Той, Хто зміг давно Валаамовому ослові відкрити 
пащу, аби говорив по-людськи, чи не міг через лева осоромити 
нечестивих на прославлення всемогутньої сили Своєї? Той самий 
Господь тут, що й там, був присутній і чудодіяв.

На кінець Євтихія привели в його батьківщину Севастію Па-
лестинську і там мечем відтяли йому голову. Так мученик віддав 
своє життя за Христа і тепер царює з Ним у вічній славі.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ СІРА, ДІВА

У дні перського царя Хоз-
роя І (531–579), у 28 рік його ца-
рювання, явилася в Персії, наче 
найчистіша перлина в морі, 
свята діва Сіра. Вона народи-
лася у місті Селевкії. Її батько 
був ідольський жрець і чародій, 
який сильно ненавидів христи-
ян. Щоб Сіра не потоваришува-
ла з християнськими дівчатами, 
після смерті матері віддав її, ще 
малу дівчинку, до міста Фарс 
одній своїй родичці-чарівниці.

Коли Сіра дійшла дорослого 
віку, вже добре знала все чарів-
не учення та як жриця ревно 
служила нечистим перським бо-
гам. Однак із Божого провидін-
ня познайомилася з одними убогими християнськими жінками. 
Від них почула про Христа Господа, істинного Бога. І що чула 
від них, про те умом розмірковувала, порівнюючи віру христи-
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янську й перську, і бачила між ними у всьому велику різницю. 
Все, що було перської віри, бачила брехливим і нечистим, а що 
християнської — праведним і чистим. І полюбилася їй дуже хри-
стиянська віра і весь чин її, і почала наслідувати християнське 
життя постом і умертвленням свого тіла. Досягнувши 18 років, 
боялася дуже, аби не видали її заміж, щоб не обтяжувався ум 
її житейськими турботами. Розважала про всі Ісусові чуда, про 
Його добровільне страждання та смерть, про воскресіння і воз-
несіння з тілом на небо, про прийдешній Страшний Суд і про 
винагороду для праведних та муку для грішних. І молилася до 
єдиного істинного християнського Бога.

Минуло досить часу і впала Сіра в якусь тілесну недугу, але 
не шукала ліку в чарах, як це роблять погани, а звернула своє 
серце до Бога і, хворіючи тілом, прийшла до християнської цер-
кви, торкнулася з вірою єреєвої ризи, як колись кровоточива 
Христової, — і зразу отримала зцілення від своєї недуги. Повер-
нулася здорова додому, дивуючись такій своїй переміні з недуги 
у здоров’я. І казала собі: «Якщо служителі Христові мають таку 
силу, наскільки більше сам Христос є всесильним!». І бажала пов-
ну християнську віру прийняти, і думала, як би святе хрещення 
отримати. Так, з Божого провидіння, була таємно охрещена. Коли 
пізнали її брати й родичі, що схилилася вона до християнської 
віри та зовсім перестала приносити жертви богам, дуже сумували.

Мачуха, таємно навчена від того, хто звабив колись у зміїній 
подобі Єву в раю, підійшла на самоті до блаженної тої дівчини і 
з радісним й усміхненим лицем почала розповідати їй, що вона 
також християнської віри, але в таємниці її береже й служить 
Христові. Радила їй не відступати від таємної віри в Христа, але 
явно виконувати за звичаєм жрецьку службу ідолам, щоб усі ба-
чили, що вона служить богам і відкинули думку про її християн-
ство. «Це роблячи, — казала до дівчини звабниця, — і Христа не 
прогніваєш, бо Йому досить, якщо хтось служить Йому таємно, 
і батька та братів не дратуватимеш, й уникнеш лютих мук, 
що мають тобі бути, якщо не послухаєш поради моєї. Подумай, 
як ти, юна і немічна тілом дівчина, зможеш стерпіти биття, 
рани, шматування тіла, палення й інші якісь муки? І страшно, 
що ти, знемігши в муках, проти волі відречешся Христа від-
крито, і буде тобі більший і непрощенний гріх. Краще-бо тобі 
таємно Йому служити, а на позір вдавати, наче служиш богам, 
і не зарахується тобі це за гріх». Це й до того подібне говорила 
щодня мачуха дівчині Сірі та схилила її серце до своєї ради, бо, 
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як говорить Писання, злі бесіди псують добрі звичаї. Проте не 
дав Господь рабі Своїй у звабі тій, як у безодні, довго грузнути, 
але підкріпив її Своїм одкровенням.

Коли минуло чотири місяці й надійшов Великий піст, виріши-
ла дівчина прожити його в посницьких подвигах. Коли почала 
постити, побачила в сонному видінні своїх братів, у гній і болото 
вкинених, і батька, що на якомусь препоганому ліжку лежав. З 
другого боку побачила світлицю і ліжко високе й прикрашене, 
що дивним світлом осявалося, і багато світлих лиць бачила, які її 
прикликали до тієї світлиці. Після того видіння збудилась зі сну.

Коли почало світати, покликала її мачуха й веліла взяти їй 
жрецьке чарувальне знаряддя і за чином диявольських обрядів 
Зороастрового передання1 здійснити ранкову волхвівську жертву 
богам. Пішла Сіра до жертовника і побачила себе осяяну якимось 
божественним світлом. Тоді укріпилася у своєму серці, відки-
нула страх і розбила перед усіма жрецькі чарувальні знаряддя, 
плюнула на вогонь, який перси за бога мають, розкидала його, 
а вівтар перевернула.

Брати із мачухою та всі, що в домі те чули, схопили її і замкну-
ли в хаті, щоб з неї не вийшла, і сторожу приставили. Коли при-
йшов батько й побачив, що їхній чарівний вогонь, якого за бога 
мали, його донька розкидала і скинула вівтар, сповнився неви-
мовної люті і, схопивши її, бив своїми руками безжально. Коли 
вже знеміг, плачучи, почав переконувати її, і люблячі та благальні 
слова до неї говорити, але нічого не досягнув. Бачив батько її не-
змінну волю у християнській вірі, що неможливо її ніяким чином 
відвернути, пішов і сповістив це князю волхвів Мавіптисові. Той, 
зібравши з навколишніх міст жерців і волхвів, сів з ними біля 
храму їхнього бога вогню і діву Христову поставив перед своїм 
судом. І допитувався Мавіптис у неї, чого батьківських богів і 
передання відкинула та іншу віру прийняла. Вона відповідала, 
кажучи: «Кожна людина, що має здоровий глузд, не уподібниться 
безсловесним тваринам і не йтиме за тими, що її народили, не-
відомо куди, але піде шляхом, який їй видається кращим. Тому 
я, бачачи, що християнська віра краща, ніж батьківське нече-
стя, вибрала краще і відкинула гірше». Розгнівався Мавіптис на 
дівчину і звелів бити її в уста. Тоді почав підлещуватися хитри-
ми словами, потім погрожував муками, але нічого не досягнув. 

1 Зороастризм — перська поганська релігія, послідовники якої покло-
няються трьом стихіям — воді, землі та вогню.
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Тоді звелів до часу в батьківському домі її пильнувати: не хотів 
скоро повідомляти цареві, щоб не збезчестився їхній чесний рід. 
Коли тримали мученицю в батьківському домі, Господь новими 
одкровеннями її утішав й утверджував рабу Свою.

Трапилося тоді прийти в град той одному сановитому мужеві 
з вищого царського синкліту, якого звали Дар. І почувши, що 
дівчина не хоче відректися Христа, звелів взяти її з батьківського 
дому до громадської в’язниці і, закуту в залізо по руках і ногах, 
замкнути в тісній і похмурій темниці та не давати їй хліба ані 
води. І перебувала свята в ув’язненні тому три дні й три ночі, 
ані порухатися не могла через тягар великих залізних кайданів 
і тісноту місця. Тоді вкинули її до глибокої смердючої ями. Та 
не покидає Христос Господь тих, що люблять Його: зразу згори 
послав відраду рабі Своїй у ямі тій — світло небесне засяяло їй 
там, кайдани залізні розв’язалися і спали з неї, а сморід на пахощі 
перетворився. І була мучениця наче у світлиці, раділа й славила 
Бога. Через 15 днів довідалися нечестиві судді, що жива дівчи-
на Сіра в ямі і що з пут звільнилася. Дивувалися дуже і звеліли 
вивести її звідти знову до громадської темниці. Дав же Господь 
рабі Своїй дар чудотворення, щоб зцілювати хвороби і виганяти 
бісів. І приходило до неї в темницю багато людей задля зцілення. 
І хто лише пут її торкався — отримував зцілення від своїх недуг, 
а біси ані наближення її не терпіли.

У ті дні захотів цар піти до міста, що звалося Ресликусадон. 
І пішли з ним усі перські вельможі й верховний жрець. Вели 
туди за ними з іншими в’язнями і зв’язану святу мученицю Сіру. 
Коли були на місці, названому Карса, жрець з іншими суддями 
поставив її на допит і сказав: «Досить часу для роздумів ми тобі 
дали, скажи вже нам, що ти собі вибрала: чи до попередньої 
служби богам повернешся і жива будеш, чи у спротиві христи-
янськім помреш?». Відповіла свята: «І що ще вибирати маю 
понад те, що я один раз вибрала? Багато разів я казала: 
я — християнка, Христова раба, Його полюбила, Йому слу-
жу й померти за Нього бажаю». І віддали її знову головному 
наглядачеві темниці. Він же зв’язану мученицю знову у в’язниці 
тримав. Тоді пішов звідти цар у місто Ветармаїс і захотів у ньо-
му затриматися. Туди й святу мученицю привели і до темниці 
посадили. І розхворілася там дуже, і аж наблизилась до смерті. 
Помолилася до Господа зі сльозами, аби не померти їй так і не 
втратити вінець мучеництва. Господь вислухав прохання Своєї 
слугині та оздоровив її.
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Знову верховний жрець взяв святу на допит і запитав: «Чого 
відкинула ти нашу віру, якої царі та князі вірно тримаються? 
Ти приєдналася до християн — безчесних людей, бідних і відки-
нутих, яких усі ненавидять». Свята сміливо відповіла: «Де нині 
вінці ваших попередніх царів? Де слава князів? Усе те загинуло. 
Царі і князі, наче трава, короткий час квітнувши, зів’яли й 
смерті вічній передані, бо істинного Бога, Творця всіх, не пізна-
ли, Владиці життя і смерті не поклонилися, але творіння, наче 
Бога, шанували, поклоняючись вогню, воді, сонцю, місяцю і зорям. 
Християни ж через страждання, яке терплять у теперішньому 
житті від вас, отримають вічне життя й завдяки тимчасовому 
безчестю успадкують небесну славу».

Коли так говорила, князь того краю мовив: «Біснується вона». 
Відповіла свята: «Я не біснувата, але ти біснуватий, служачи 
бісам. Якщо хочеш, покладу знамення хресне на чолі твоїм — і 
вийде з тебе біс, просвітяться очі твої і пізнаєш істину». Тоді всі, 
що там були, вигукнули: «Заслуговує на смерть, бо й богів обра-
жає, і з князя насміхається!». І засудили її на смерть. Та відклали 
ще страту і знову віддали її головному наглядачеві темниці, щоб 
у путах її держав.

Один із темничної сторожі, зрушений дияволом на плотський 
гріх, просив старійшину наглядачів, аби звелів йому ув’язнену 
дівчину Сіру збезчестити блудодійством. Коли отримав дозвіл і 
підійшов до невісти Христової, сповнений нечистого бажання, 
ангел Господній вразив його сліпотою, глухотою і німотою. І впав 
він на землю, звиваючись і диким голосом кричачи. Старійшина 
наглядачів, бачачи те, замість того, щоб налякатися, сам похіттю 
розпалився і замислив учинити те беззаконня. Коли хотів без-
соромно до неї наблизитися — зразу ангел Божий вразив його, і 
впав він на землю, наче мертвий. Прийшли слуги його, відтягну-
ли його з місця того і довго не могли привести його до тями. Але 
і після такої кари Божої лишався невиправним рабом сатани, 
сповнився гніву й намагався зразу стратити мученицю. Не хотів 
убивати її мечем, але задумав задушити шнурком і прикликав 
коваля, аби зняв з неї залізо. Свята ж сказала до старійшини: 
«Не треба тут коваля». І, те мовивши, скинула із шиї, із рук і 
ніг своїх окови. І дивувалися ті, що те бачили, проте сили Божої 
не пізнавали. Старійшина велів знову зв’язати їй руки, аби не 
боронилася, коли будуть її душити. А мучениця знову мовила до 
нього: «Покинь свої марні поради, так вільною волею віддаюся на 
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смерть за мого Бога, що ані не ворухну рукою своєю». І наклали 
їй на шию шнурок і почали душити. Коли вже при смерті була, 
послабили шнурок і сказали їй: «Якщо хочеш відректися від хри-
стиянської віри, залишимо тебе живою». Мучениця відповіла їм: 
«Робіть, що вам наказано». Вони знову почали її душити. І знову, 
коли помирала вона, послабили шнурок і спитали: «Чи хочеш 
відректися Христа, щоб живою бути?». Вона ж веліла їм здійс-
нювати наказане. І знову шнурок з обох боків потягнули сильно, 
поки не стала мертвою. І так свята діва-мучениця Сіра померла 
страдницьки за Христа, Господа свого. Сталося це 558 року. 
Кати не хотіли віддати похованню чесного її тіла, а вирішили 
дати псам на поїдання. Взявши його з темниці, зібрали багато 
псів і, ворота замкнувши, кинули їм на поїдання тіло мучениці, 
але пси до нього не торкнулися. Тому вночі викинули його геть. 
Християни того міста, довідавшись про страдницьку кончину 
святої мучениці, наглядали, пильнуючи, де кати кинуть її тіло. 
Коли було викинене, взяли його й поховали чесно.

Святий апостол Тит
(див. ст. 371)
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ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ АПОСТОЛА ВАРТОЛОМЕЯ

Після страдницької кончини 
ап. Вартоломея, яку в Алвані, мі-
сті Великої Вірменії, за Христа 
витерпів від нечестивих, чесне 
його тіло взяли вірні в олов’яно-
му ковчезі й у тому самому граді 
поклали. І були чуда від мощей 
апостолових — хворим подава-
лося зцілення, через те багато з 
невірних до Христа наверталися. 
Диявольські слуги, нечисті жер-
ці й кати, чуючи й очима бачачи 
ті чуда, не лише сили Божої не 
пізнавали, а й гнівалися на чесні 
апостолові мощі, навісніючи сво-
їми серцями. Зібравшись у воро-
жості й гніві, взяли той олов’яний 
ковчег з мощами і в море вкину-
ли, думаючи його у глибинах морських потопити. І ще чотири 
ковчеги з мощами інших святих мучеників вкинули: Папіяна, 
Лукіяна, Григорія і Акакія. Та замість того, щоб у безодні потону-
ти, ковчеги стали наче човни, по воді пливли й безцінні скарби 
в собі несли. А найбільше — ковчег апостоловий олов’яний: він 
надприродно не грузнув у воді, а був легкий і, наче корабель, 
несений Божим всесильним керуванням, плив морем посеред 
мученицьких ковчегів.

Пливли чудесним плаванням ті ковчеги, скерувалися до Бос-
фору Тракійського у Пропонтес1, пройшли Геллеспонтську про-

1 Мармурове море.
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току, тоді Егейське й Іонійське моря пропливли й дійшли до 
Сицилії. І, проминувши Сиракузи ліворуч і до заходу пливучи, 
досягли острова Ліпарі. Там апостолів ковчег пристав до берега, 
а ковчеги інших святих мучеників, допровадивши апостола до 
Ліпарі, залишили його й розділилися, де кому Божа воля звеліла 
відплисти і пристати: Папіянів ковчег до Сицилії поплив, Лукія-
нів — до Месіни, Григоріїв — до Каламбрії, Акакіїв — до Аскалу-
са. Про все це було одкровення від Бога єпископові Ліпарського 
острова Агатону. Він із клиром і народом прийшов на морський 
берег, знайшов ковчег з апостоловими мощами, сповнився ра-
дості зі всіма й казав: «Звідки тобі, о Ліпаре, таке багатство 
безцінне прийшло? Справді возвеличився й прославився ти нині! 
Ликуй і втішайся, приймаючи своїми руками того, хто відвідав 
тебе, цього великого свого заступника й посередника до Бога. 
Добре прийшов ти до нас, Господній апостоле!».

Дивувалися всі, як олов’яний ковчег із мощами святого не 
потонув у водах, але легше від човна здолав такий довгий мор-
ський шлях до них, не людською рукою, але Божою силою ке-
рований — і прославляли Божу велич. Взявши той ковчег із 
мощами, внесли його з псалмоспівом і торжеством до церкви. 
І витекло миро зі святих апостолових мощей, через які Господь 
зсилав оздоровлення від невиліковних недуг.

Пробули ті чесні мощі на острові тому багато років, аж до 
царювання Теофіла-іконоборця. У дні його, з допусту Божого, 
за гріхи людські, агаряни полонили Ліпарський острів. Сікард, 
князь Беневетського града, який віддавна чув про апостолові 
чуда, запалав гарячою вірою до святого, прикликав з Амалфій-
ського града мореплавців і, обіцявши дати їм велику нагоро-
ду, впросив їх іти кораблем до острова Ліпара й звідти прине-
сти до нього найдорожчий той скарб — мощі ап. Вартоломея. 
Вони, попливши й острова того досягнувши, взяли звідти те 
бажане духовне багатство й повернулися назад. Коли довідався 
князь Сікард, що зближаються до них мощі святого, вийшов з 
єпископом і з багатьма людьми кораблями по морю назустріч. 
Прийнявши з радістю Христового апостола, внесли чесно його 
мощі до Беневента й у великій церкві поклали, святкуючи світ-
лий празник. Через ці мощі Господь подавав багато зцілень на 
всілякі недуги, молитвами апостоловими, благодаттю ж Господа 
нашого Ісуса Христа.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ ТИТ

Святий апостол Тит був родом із Криту. Його батьки походили 
зі знатного роду критського царя Мірола і трималися ідолопо-
клонницького нечестя. Тит і сам спершу служив тому нечестю і 
з юності виявив велике старання в еллінській філософії, відда-
вавшись читанню книг давніх філософів та віршописців Гомера 
та інших. Сам жив добродійно, у незлостивості й цнотливості, 
і хоч не знав істинного Бога, зберігав дівственну чистоту свого 
тіла непорочною. І того Бога, якого не знав вірою, шанував Тит 
добрими ділами й угодним Йому був. Коли мав 20 років від на-
родження, почув голос з неба, який зійшов до нього: «Тите, на-
лежить тобі піти звідси й спасти свою душу. Не досить-бо тобі 
еллінського учення для спасіння». Той голос почувши, Тит і вдруге 
хотів почути його, знав-бо, що бувають часом і від ідолів голоси 
та слова, і не хотів їм вірити. Тому ще прожив там один рік. Тоді 
було йому уві сні Боже веління, аби прочитав єврейські книги. 
Знайшов він книгу святого пророка Ісаї, розгорнув її і натрапив 
на 41 главу, де сказано: «Послухайте Мене, острови». Читаючи 
її, знайшов у ній такі слова, наче Бог промовляв до самого його 
серця: «Ти мій раб, Я вибрав тебе і не покинув. Не бійся, бо Я з то-
бою! Не зваблюйся (поганським багатобожжям), бо Я Бог твій». Ці 
й інші слова пророчої книги були йому наче ключем, що відчиняє 
двері розуму до пізнання єдиного істинного Бога, до розуміння 
ідольської зваби і язичницького блуду. І запалав серцем любов’ю 
до Бога, якого шанували євреї. Тим часом на Критському острові, 
де Тит жив, чутно стало про Христа Бога, що явився в тілі, між 
людьми в Єрусалимі жив і творив предивні й невимовні чуда.

Критський антипат, який був дядьком Титові, порадився зі 
старійшинами й послав до Єрусалиму свого племінника, цього 
благорозумного і любомудрого Тита, як того, що може слухати й 
розуміти сказане з уст Христових та розмовляти з Ним, і який 
все, що довідається про Христа, зможе детально сповістити. Тит, 
прийшовши до Єрусалиму й побачивши Христа, поклонився 
Йому й пішов за Ним і Його учнями. І був самовидцем чуд, які 
Христос робив, і бачив страждання Спасителя, й у воскресінні 
Його впевнився. Після Господнього вознесіння, коли Дух Святий 
у вогненних язиках на апостолів зійшов і вони заговорили чужи-
ми мовами, чув Тит їхню бесіду, і тих, що по-критськи говорили, 
й дивувався. І все те сповістив після того, і став проповідником 
на своїй батьківщині, на острові Криті.
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Приєднався до апостольського служіння блаженний Тит, коли 
і поганам відкрилися двері віри. Спершу Корнилій-сотник, після 
нього й інші елліни охрещені були, тоді й він, із поганського не-
обрізання бувши, прийняв святе хрещення від ап. Павла, що ра-
ніше називався Савлом. Після хрещення посланий був від інших 
начальних апостолів на апостольське служіння, і до числа 70-ьох 
менших апостолів зарахований, і посланий з ап. Павлом на про-
повідь Божого слова серед поган. І був св. Тит послідовником 
ап. Павла не лише як учень вчителя, але і як син улюбленого бать-
ка. Павло називав його своєю дитиною. Часом ходив Тит разом з 
Павлом, часом посилав його Павло окремо проповідувати, коли у 
край Далматійський був посланий. Інколи посилав його Павло зі 
своїми апостольськими листами, як, наприклад, до коринтян, до 
яких говорить: «Ублагав я Тита і з ним послав брата», а також: 
«щоб Тит, як був перше зачав, так і скінчив у вас оце добре діло». І 
знову каже: «Дяка Богові, що вклав таке старання про вас у серце 
Титове». І видно з цього Павлову до Тита духовну любов у Христі, 
коли його і дитиною, і братом своїм називає. Коли ж той затри-
мався, тужить, кажучи про себе: «Прийшов я у Троаду з благо-
вістуванням Христовим, і двері мені були відчинені в Господі, та 
не мав я спокою духові моєму, не знайшовши Тита, брата мого».

Ходячи багатьма краями з благовістуванням Божого слова, 
досягнули і Титової батьківщини — острова Криту. І поставив 
ап. Павло блаженного Тита єпископом Критського острова й 
інших навколишніх островів. Доручив йому новоохрещених лю-
дей і залишив його там, а сам пішов в інші краї проповідувати 
Христа поганським народам. Прийшовши до Нікополя, написав 
до Тита послання, в якому навчав його добре керувати Церквою: 
«Тому залишив тебе на Криті, щоб незакінчене ти впорядкував 
і настановив по всіх містах пресвітерів, як же я звелів тобі». 
Роздумуючи про ці апостольські слова, Золотоустий говорить: 
«З-поміж тих, що були з Павлом, був і Тит, досвідчений муж. Якби 
не був досвідчений, не довірив би йому Павло цілого острова, не 
велів би йому впорядкувати незакінчене, не поклав би на нього 
суд єпископів, якби не покладався на зрілого мужа».

А тому, що в Нікополі Павло захотів затриматися, знову при-
кликав до себе Тита, пишучи до нього в посланні: «Коли пришлю 
до тебе Артема чи Тихика, поспіши прийти до мене в Нікополь, 
там бо я вирішив перезимувати». І прийшов до нього Тит у Ні-
кополь, і, трохи з ним побувши, знову на Крит повернувся.

Апостол Павло пише в посланні до Тита: «Павло, слуга Божий, 
апостол Ісуса Христа, посланий, щоб вибраних Божих привести 
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до віри і пізнання правди, згідно з благочестям, в надії вічного 
життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, 
який слушного часу об’явив Своє слово у проповіді, дорученій мені 
за повелінням нашого Спаса Бога, Титові, щирому синові у спіль-
ній вірі… Тому я лишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував до 
кінця те, що залишилось, і настановив по містах пресвітерів, 
як я був тобі заповідав… Є багато непокірних, пустомовних та 
обманних, особливо з-поміж обрізаних… Тому ти їх суворо кар-
тай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на юдейські байки 
ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих 
усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого; 
у них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають 
Бога, а ділами своїми відрікаються» (Тит. 1, 1–16).

Невдовзі ап. Павла в Єрусалимі ув’язнили, обклали веригами 
й відіслали до Риму. Почув про те св. Тит і пішов до Риму, аби 
стати свідком страдницького подвигу свого учителя. Перебував 
у Римі до кончини св. Павла, і тіло його чесне поховав після 
страти, що відбулась за велінням Нерона, а потім знову до своєї 
пастви на Крит повернувся. І мав престол святительства свого 
в одному з критських міст, що звалося Гортуна. Трудився нена-
станно, навертаючи до Христа греків від їхнього блуду, словами 
повчаючи й чудами переконуючи.

Був на тому острові відомий ідол поганської богині Діани. До 
нього багато грецького люду приходило з приношенням жертв. 
Під час зібрання нечестивих прийшов туди Тит і промовив до 
них слово Боже, переконуючи навернутися до істинного Бога. 
Коли народ не сприймав його слів, помолився до Господа — 
і зразу впав ідол той і на порох розсипався. Тоді вжахнулися 
люди — і повірило в Христа того дня 500 душ. Також, коли 
велінням римського царя будували на Криті великий ідольський 
храм на честь нечистого бога Дія, апостол Христовий Тит, іду-
чи поблизу, помолився до істинного Бога — і раптом впав той 
храм і до основ зруйнувався. Завдяки тому чудові багато еллінів 
до Христа навернулося, і церкву в Ім’я Ісуса Христа, істинного 
Бога, збудували.

Так св. Тит, просвітивши Критський острів і навколишні ос-
трови світлом святої віри й старості глибокої досягнувши, пере-
ставився до Господа, маючи 94 роки. При своїй кончині бачив 
святих ангелів, що прийшли взяти його душу, — і просвітилося 
лице його, як сонце. Його життя було світлом для світу, тож і 
кончину його Христос, Спас наш, світлосяйвом вшанував.

(Зображення цього святого див. на ст. 368)



374

СВЯТІ МУЧЕНИКИ АДРІАН І НАТАЛІЯ

Коли страшний гонитель Хри-
стової Церкви, нечестивий цар 
Максиміан Галерій (305–311), уби-
ваючи всюди багатьох християн, 
прийшов до Нікомидії, Вітиній-
ського града, увійшов насамперед 
в ідольське капище, поклонився 
своїм нечистим богам і приніс їм 
мерзотні жертви зі всіма грома-
дянами. Тоді звелів шукати тих, 
що вірять у Христа, і видавати 
на муки. Того часу передавали на 
смерть товариш товариша, сусід 
сусіда та ближній ближнього.

Деякі з нечестивих прийшли 
до воєначальника й сказали: «Хри-
стияни ховаються в печері, бо ми 
чули, що там цілу ніч співали й 
молилися до свого Бога». І зразу 
воєвода послав воїнів, ті швидко 

пішли і, досягнувши печери, взяли всіх християн, яких застали, 
числом 23. Звелів нечестивий цар вкинути святих мучеників, 
залізом скованих, до темниці, імена ж їхні та слова вписати до 
судової книги. Коли привели святих у претор для вписування 
імен, один із претороначальників, муж чесний, іменем Адріан, 
поганином ще бувши, дивлячись на терпляче й мужнє страж-
дання тих святих мучеників, підійшов до них і сказав: «Задля 
Бога, ради якого так страждаєте, прошу, скажіть мені правду: 
якої винагороди сподіваєтеся від Бога свого за ці муки? Думаю, 
щось велике й дивне те, чого від Нього сподіваєтеся». Відповіли 
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йому святі мученики: «Ні уста наші не можуть вимовити, ані 
слух твій вмістити, ані ум осягнути не може тих радостей і 
преславних почестей, які сподіваємося прийняти від нашого Вла-
дики, справедливого Подателя нагород. “Око не бачило, вухо не 
чуло і на серце людині не приходило, що приготував Бог для 
тих, що люблять Його”». Це чуючи, Адріан став посередині 
і до нотарів, що писали мученицькі імена, сказав: «Напишіть і 
моє ім’я з цими святими, бо і я християнин і, радіючи, помру з 
ними за Христа Бога». Нотар відразу пішов до царя і сповістив 
йому, кажучи: «Адріан став християнином і просить, щоб запи-
сати його ім’я до числа засуджених». Цар, те чуючи, дивувався 
та розгнівався дуже. Прикликавши Адріана до себе, запитав 
його: «Чи ти втратив розум, Адріане? Хіба й ти хочеш погано 
загинути?». Відповів Адріан: «Не втратив розуму, але з великого 
безумства до здорового глузду вернувся». Сказав цар: «Не говори 
багато, але проси прощення й перед усіма визнай, що ти згрі-
шив, і викресли ім’я своє із числа засуджених». Відповів Адріан: 
«Відтепер почну молити істинного Бога, аби простив мені гріхи 
мої, які я сподіяв, живучи у звабливому ідолопоклонницькому 
блуді». Галерій, гніваючись, звелів скувати його залізом і вкинути 
до темниці до тих мучеників, назвавши день, коли мав вивести 
його з іншими на муки.

Один із Адріанових рабів побіг швидко додому й сповістив 
дружині Адріановій Наталії, кажучи: «Пана нашого оковами за-
лізними зв’язали й повели до темниці». Вона, почувши те, сильно 
налякалася, заридала і, шматуючи на собі одяг, говорила до раба: 
«Яка провина пана мого, що взяли його до темниці?». Відповів 
раб: «Бачив я тих, яких мучили за ім’я когось, кого називають 
Христом. І вони не підкорилися, не відвернулися від Христа і 
не принесли богам жертв. Пан же наш сказав нотарям, щоб і 
його ім’я вписали між тих засуджених на смерть, бо і він хоче 
з ними померти».

Тоді Наталія дуже зраділа духом, перестала плакати і, пере-
вдягнувшись з роздертого одягу у найкраще вбрання, побігла до 
темниці. Сама-бо була християнкою, від вірних і святих батьків 
народжена, та боялася раніше розповісти комусь про свою віру 
і у таємниці її берегла.

Увійшовши до темниці, блаженна Наталія припала до ніг 
мужа свого, обцілувала його пута і сказала: «Блаженний ти, пане 
мій Адріане, бо знайшов скарб, якого не залишили тобі батьки 
твої: так благословляється чоловік, що боїться Господа. Іди 



376

сміливо до Христа, анітрохи не бійся терпінь, що на тебе 
чекають, бо вже потоптав ти невгасимий вогонь й інші 
муки. Прошу ж тебе, пане мій, залишайся в цьому покли-
ку, до якого Божим милосердям ти прикликаний. Хай не 
відверне тебе з цієї доброї дороги жаль за молодою красою, 
ані любов до роду, ані друзі, ані багатство, ані раби, ані 
рабині, ні будь-що земне — усе те постаріє й зітліє. Лише 
те май перед очима, що вічне, не оглядайся на тимчасовий 
цей світ і на його примарні блага, які скоро гинуть. Дивися 
лише на тих, що з тобою, на святих мучеників, їхніх слів слухай, 
їхні терпіння наслідуй, у нічому не сумнівайся». Це сказавши, 
Наталія замовкла. Був уже вечір. І сказав до неї Адріан: «Іди 
нині додому, сестро моя, і вечеряй, коли ж довідаюся час, коли 
нас виводитимуть на муки, сповіщу тобі, щоб ти прийшла й 
побачила нашу кончину».

Минуло кілька днів, почув Адріан, що хоче вже цар вивести 
його з іншими в’язнями на суд і муки, і сказав до святих муче-
ників: «Слуги Христові, чи можна мені вийти з благословенням 
вашим до дому мого й покликати рабу вашу, мою сестру На-
талію, аби подивилася на страждання наше? Обіцяв я їй при-
кликати її в час страждання». Святі погодилися й поручилися 
за нього, він же темничній сторожі дав дари і вийшов. Коли 
був на шляху, хтось із громадян побачив його і зразу сповістив 
Наталії, що муж її звільнений з пут і йде додому. Вона, думаючи, 
що Адріан відрікся від Христа і звільнений від мучеництва, дуже 
засмутилася й гірко заплакала.

Побачивши у вікно, що муж її близько, встала скоро, покину-
ла роботу, що мала в руках, побігла замкнула перед ним двері і 
взивала, кажучи: «Іди від мене, відступнику Божий, що збрехав 
перед Господом своїм. Не буду говорити з тим, хто відрікся Бога 
ані не хочу чути слів брехливого язика! О безбожнику і найгір-
ший з усіх людей! Хто тебе переконував до діла, якого ти не 
зміг докінчити? Хто тебе відлучив від святих? Хто тебе звабив 
відступити від співдружності з ними? Що тебе на втечу повер-
нуло, коли ти ще не встиг на битву вийти? Ще ворога не бачив, 
а вже зброю кинув. Ще не була випущена в тебе стріла, а ти 
вже поранений. Не далася мені та честь називатися жінкою 
мучениковою, але більше — стала я жінкою боговідступника. 
Коротка була радість моя і перемінилася на вічну ганьбу!».

Блаженний Адріан, біля дверей стоячи і слів її слухаючи, радів 
духом, укріплювався на подвиг і ще гарячіше бажав сповнити 
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обіцяне Христові Богові. Дивувався таким словам молодої жінки, 
з якою недавно одружився: заледве 13 місяців минуло від їхньо-
го шлюбу. Бачачи її велику скорботу, почав до неї, стукаючи у 
двері, говорити: «Відчини мені, пані моя Наталіє, бо не утік я 
від мук, як ти думаєш, не буде мені того, але прийшов, як же 
тобі обіцяв, взяти тебе, щоб подивилася ти на кончину нашу». 
Вона ж не йняла віри словам його, думаючи: «Це підлещується 
відступник, бреше, як другий Юда!». Коли так вона не хотіла від-
чинити, сказав Адріан: «Відчини швидше, бо піду, не побачивши 
тебе, і будеш плакати, що не побачила мене перед моїм відхо-
дом. Поручилися за мене святі мученики, і якщо в домовлений 
час не знайдуть мене начальники, то святі страстотерпці до 
своїх мук ще й мої мають прийняти, будуть мучені за мене. І чи 
зможуть витерпіти за мене муки, якщо вони вже напівмертві?».

Це чуючи, Наталія зразу відчинила з радістю, і впали одне 
одному в обійми. І сказав Адріан: «Блаженна ти серед жінок, бо 
ти одна пізнала Бога, щоб спасти чоловіка свого. Справді, ти 
правдиво любиш свого чоловіка на землі. Блаженний вінець твій, 
бо спільниця ти мученикам, хоч і не терпиш мук». І взявши її, 
пішов. Казав їй дорогою: «Що зробимо з нашим маєтком?». Вона 
відповіла йому: «Не думай про земне, пане мій, аби не звернуло 
розуму твого до себе, але в совокупленні серця перебуваючи, 
дбай, щоб закінчити подвиг, до якого ти покликаний. Хай зникне 
з твого розуму все, що мирське, тлінне й душешкідливе. Поста-
райся побачити й отримати вічні блага, які Господь приготував 
для тебе й тих святих, з якими ти почав Господню дорогу».

Увійшовши до темниці, припала раба Божа Наталія до ран 
святих мучеників, цілувала пута їхні та бачила тіла їхні, що гнили 
від ран, що й черви падали з них, і суглоби тіл їхніх повитягува-
лися від тягаря заліза, яким були обкладені. Тож, схилившись, 
обтирала гній їхніх ран.

Коли привели Адріана перед нечестивого ката, поглянув на 
нього Галерій і запитав: «Чи ти ще перебуваєш у безумстві своє-
му й хочеш погано втратити своє життя?». Відповів Адріан: 
«Уже раніше казав я тобі, що не втратив я розуму, але вро-
зумився. І готовий я це життя віддати». Цар запитав: «Чи не 
принесеш жертви й не поклонишся богам, як же я і всі зі мною 
кланяємося їм і жертви приносимо?». Відповів Адріан: «Безумче, 
сам ти помиляєшся, нащо й інших у той самий блуд вводиш? І 
не тільки себе самого у згубу вкидаєш, а й увесь народ, що слухає 
тебе, у ту ж погибель тягнеш». Розгнівався кат, звелів палицями 
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бити його жорстоко. Коли почула блаженна Наталія, що почали 
бити її чоловіка, зразу сповістила святим мученикам, кажучи: 
«Ось пан мій почав страждати». І зразу святі почали молитися 
за нього Богові, щоб укріпив його в муках. Кат же звелів тим 
чотирьом міцним слугам бити мученика по животі. І битий був 
святий, доки не тріснув живіт його і нутрощі не почали вили-
ватися. Те бачачи, кат звелів перестати бити і знову разом з 
іншими страстотерпцями відвести до темниці, назвавши день, 
коли хотів ще вивести їх на допит. І знову прийняла темниця 
в’язнів Христових.

Довідався цар, що в’язні дуже знесилилися, сильно гниють 
їхні рани і вже вони при смерті. Звелів тому принести до них 
у темницю кувадло і залізний молот та молотом на кувадлі роз-
бивати їм литки й руки. Коли катові слуги внесли до темниці 
залізне кувадло й молот, бачила те Наталія і просила, аби поча-
ли з Адріана. Боялася, аби не злякався її чоловік, бачачи таку 
люту муку й кончину інших страстотерпців. Послухали її вбивці 
й до Адріана першого підійшли. Вона ж, піднявши ноги сво-
го чоловіка, простягнула їх на кувадлі, а кати сильно молотом 
вдарили — розбили литки його й ноги його відбили. Блаженна 
Наталія сказала до мученика: «Прошу тебе, пане мій, рабе Хри-
стовий, доки ще дихаєш, простягни руку свою, хай відіб’ють її 
від тебе, щоби з іншими святими мучениками ти був рівний, бо 
вони більше за тебе постраждали». Святий Адріан простягнув 
до неї свою руку, а вона, взявши її, поклала на кувадло — тоді 
кат вдарив міцно молотом і відтяв її. І зразу Адріан від великого 
болю передав душу свою в руки Божі. Сталося це 304 року.

Так умертвивши св. Адріана, убивці пішли з кувадлом і моло-
том до інших мучеників, ті ж самі ноги та руки свої на кувадло 
простягали, кажучи: «Господи Ісусе Христе, прийми душі наші». 
Катові слуги, розпаливши в печі, виносили тіла святих з темниці 
до печі. Коли мученицькі тіла вкинули в піч, Наталія й інші жін-
ки, які прийшли до темниці послужити мучениками, зі сльозами 
промовили: «Згадайте нас, пани наші, у вічному спокої вашому». 
А Наталія кинулася до отвору печі, щоб увійти у вогонь: хотіла 
разом з мужем своїм стати всепаленням Богові, але їй не дали. 
І зразу загриміли великі громи, що й цілий град затрясся. І були 
страшні блискавки, і пролився великий дощ, і наповнилося все 
водою, і піч та погасла, бо наповнилася водою. Нечестиві слуги, 
те бачачи, втекли, інші із них, упавши ниць, повмирали: бли-
скавка багатьох вразила.
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Вірні мужі, які там були зі св. Наталією й іншими жінками, 
коли втекли катівські слуги, вихопили з печі тіла святих мучени-
ків цілі, анітрохи вогнем не пошкоджені. Тоді один благовірний 
муж із жінкою своєю почав просити Наталію й інших, кажучи: 
«Дайте нам покласти тіла святих мучеників на корабель, щоб 
ми забрали їх звідси із собою в Візантію і зберегли в себе, перебу-
ваючи там, поки не загине поганий кат Галерій». І погодилися 
брати зі словами того мужа, і до Візантії плисти відпустили.

Через декілька днів визначний муж того града пішов до царя 
і просив, аби дозволив йому жінку Адріанову Наталію взяти в 
подружжя. Почувши про це, Наталія, впавши ниць, плакала пе-
ред Господом, просячи, щоб визволив її від сподівань нечистого 
чоловіка. З великої печалі задрімала й легким сном заснула. І ось 
у сонному видінні став перед нею один із тих святих мучеників, 
кажучи, що її чекає дорога до Візантії. Збудилася Наталія зі 
сну, вийшла з дому і на берег морський прийшла. Побачила там 
корабель і приєдналася до християн, що втікали від катування 
нечестивого царя Максиміана Галерія. Коли плив той корабель, 
було видно, як ішов мученик Адріан по водах перед кораблем, 
направляючи його.

Віяв попутний вітер і перед світанком вони досягнули Візантії. 
Пристали до берега, де близько був храм, у якому тіла святих 
мучеників були покладені, і вийшли на берег радісні. Наталія 
увійшла до храму, палко молилась біля святих мощей і на кінець 
задрімала. Тоді явився їй у сонному видінні св. Адріан, кажучи: 
«Добре, що ти прийшла сюди, рабо Христова й донько мучениць-
ка, прийди вже у спокій твій, приготований тобі від Господа, 
прийди і прийми належну тобі винагороду». Вона, збудившись 
із того видіння, сказала братам і сестрам, що бачила й чула. І 
просила їх, аби молилися за неї. Після того знову найшла дрімота 
на очі їй — і заснула. Так її свята душа відійшла до Господа на 
вічний спочинок.
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ПРЕПОДОБНИЙ ПІМЕН ВЕЛИКИЙ

Преподобний Пімен був родом єгип-
тянин, народився 340 року. Узявши 
двох молодших братів, пішов в один із 
пустельних єгипетських монастирів, і 
стали вони монахами. Через декілька 
літ їхня мати, вдова, зрушившись до 
дітей природною любов’ю, пішла до 
них, бажаючи їх бачити, та не отри-
мавши дозволу побачити їх, затрима-
лася при церкві. За деякий час вона 
помітила недалеко келію, підійшла 
до її дверей, почала стукати і клика-
ти синів. Але ніхто не відповів. Вона 
стояла надворі і плакала від розчулен-
ня. Встав тому Пімен і, підійшовши 
до дверей, мовив: «Чого плачеш, ста-
ренька?». Вона, почувши його голос, 
мовила: «Хочу бачити вас, діти мої, 
чи не я ваша мати? Хай подивлюся на 
вас, дітей моїх, перед тим, як помру». І 
запитав Пімен: «Чи тут хочеш бачити 
нас, чи в тому, прийдешньому, віці?». 
Вона мовила: «Якщо тут не побачу, 
то чи там буду вас бачити, о діти?». 

Відповів Пімен: «Коли перетерпиш великодушно, щоб не бачити 
нас тут, обов’язково там будеш нас бачити, так сподіваємося 
на Божу чоловіколюбність». Вона, послухавши цих слів, мовила: 
«Якщо справді там вас буду бачити, то не хочу бачити тут». І 
пішла з доброю надією, радіючи й воліючи більше в прийдеш-
ньому житті бачити їх, а не в тимчасовому. А блаженний Пімен 
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проводив дні та літа свої у посницьких подвигах, у молитвах 
безперестанно перебував, зростав у чернечих чеснотах і з Божою 
допомогою набирався сили до боротьби з невидимим супостатом. 
Тіло своє, що з духом воювало, умертвив і, як полоненого, бага-
тьма трудами втомив, духові на служіння підкорив, на вершину 
безпристрасності вийшов і став великим серед пустельних отців 
як досконалий у чеснотах.

Повчаючи своїх учнів про смиренномудрість, преподобний, бо 
й сам смиренномудрий був, наводив їм для прикладу розповідь 
про одного старця (чи про самого себе), кажучи: «Монах-єгип-
тянин недавно жив поблизу Царгорода на одному безмовному 
місці і мав малу келію. Благочестивий цар Теодосій Молодший 
довідався, що там живе чернець, переодягнувся, наче один із 
простих воїнів, та прийшов до старцевої келії. Відчинив чернець 
і не пізнав, що то цар. Після молитви обоє сіли і цар став роз-
глядати старцеву келію, та нічого не бачив — лише кошик при 
стіні висів і в ньому небагато сухого хліба. І сказав до старця: 
“Дай мені благословення, отче, щоб я з’їв трохи”. І зразу поспішив 
старець налити води в миску, і насипав солі, і сухі окрайці хліба 
поклав, і їли обидва разом. Тоді збанок води приніс, дав пити ца-
реві. І запитав його цар: “Чи знаєш, хто я?”. Він же мовив: “Не 
знаю, пане, Бог тебе знає”. Той сказав йому: “Я — цар Теодосій”. 
І зразу старець поклонився йому. І сказав цар: “Блаженні ви, 
ченці, вільні від турбот суєтного світу цього, і безмовне життя 
маєте, лише про спасення душ своїх піклуєтеся, як життя вічне 
й небесні блага отримати. Правду кажу тобі, що я, у царстві 
народжений і нині цар, ніколи з такою насолодою хліба не їв ані 
води не пив, як же нині з великою насолодою їв і пив”. Попрощав-
ся цар зі старцем, пішов і відтоді почав дуже шанувати того 
монаха. Старець же боявся згубного возвеличення та гордині, 
аби через людське пошанування не втратити свого смирення 
й не позбутися Божої благодаті. Вставши, втік звідти й знову 
прийшов до Єгипту».

Таку повість св. Пімен розповідав своїм учням, навчаючи їх 
смирення і втікаючи від суєтної похвали й пошанування, які не 
користь, але шкоду приносять ченцям. Навчав й інших чеснот, 
і було учення його дієвим — могло кожного наставити на спа-
сіння. Як життя його рівноангельське було прикладом чеснот, 
так і слово його було всім на користь. І приходили до нього не 
лише новоначальні, а й ті, що зістарілися в чернецтві. І розпи-
тували про користь, приймали від нього на збереження своїх 
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душ богомудрі й богонатхненні відповіді й до отцівських книг їх 
записували, з них же деякі й тут нехай будуть згадані.

Спитав хтось авву Пімена, кажучи: «Якщо бачу гріх брата 
мого, чи маю його покривати?». Він відповів йому: «Якщо покри-
ємо гріхи братові, то Бог покриє наші1».

Один брат сказав св. Піменові: «Бентежуся, отче, і хочу піти 
звідси». Запитав старець: «З якої причини піти хочеш?». Мовив 
брат: «Чую слова некорисні про одного з братів, що тут живуть, 
і спокушаюся». Сказав старець: «Неправда те, що ти чув». За-
перечив брат: «Таки, отче, правда, бо той, хто розповідав мені, 
вірний». Сказав старець: «Не є вірним той, хто розповідав тобі, 
бо якби був вірним, не розповідав би тобі такого».

Запитав преподобного авва Анув: «І що б ти сказав Богові, 
бачачи, що хтось грішить, і не викрив би його?». Відповів Пімен: 
«Сказав би Богові: “Господи, Ти звелів: вийми спершу колоду з ока 
свого, і тоді зможеш вийняти сучок з ока брата твого”. Дотри-
мався я слова Твого».

Якось спитав один брат: «Як маю берегтися від ворожих напа-
дів?». Відповів отець: «Коли казан знизу підігрівається і ки-
пить, не сміє муха чи щось інше з повзаючих торкнутися 
до нього. Коли ж вистигне, тоді й мухи на нього сідають, 
і комахи в нього падають. Так і до ченця, що віддається 
усім серцем духовним ділам, не сміє ворог підступити і 
скинути його; а до того, що не дбає і лінується, легко під-
ходить і скидає, як хоче».

Другий спитав, як звільнитися від поганих помислів, що на-
ходять. Сказав святий: «Ця річ подібна на мужа, що має ліворуч 
вогонь і посудину з водою праворуч. Якщо займеться від вогню, 
бере воду з посудини й гасить себе. Вогонь — погані помисли, які, 
наче іскри в хату, вкидає ворог у серце людині, щоб розгорілася 
вона гріховними бажаннями. Вода ж — те саме, що віддати себе 
на молитву Богові».

Спитав авва Йосиф Пімена про піст, кажучи: «Як годиться 
постити?». Відповів старець: «Я хочу щодня мало їсти, не на-
сичуючись». Запитав Йосиф: «А коли був молодий, не постив по 

1 З іншого боку, у правилах для монахів св. Василій називає брата, 
який не напоумляє того, хто грішить, безжальним, бо залишає отруту 
в рані після укусу змії. Так само через пророка Єзекиїла Господь за-
кликає грішника до навернення, щоб він не загинув (Єз. 3, 18). Тому 
необхідно розрізняти, яка Божа воля для конкретної ситуації: коли 
діяти як радить св. Пімен, а коли як св. Василій.
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два дні?». Відповів Пімен: «Справді, постив не лише по два дні, 
але й по три і по цілому тижневі, але, все це випробувавши, як 
і великі отці виявили, бачу, що добре щодня трохи їсти, бо це 
дорога царська, легша й зручніша, щоб в думках не возноситися 
над іншими».

Ігумен великого монастиря спитав Пімена, кажучи: «Як можу 
здобути розчулення серця?». Відповів старець: «Як розчулення 
може бути в тому серці, у якому є горщики з сиром, горнець 
масла й іншого багато щодо зовнішніх турбот?». Інший запитав 
старця: «Що краще: говорити чи мовчати?». Відповів старець: 
«Той, що говорить задля Бога, добре робить. Той, що мовчить 
задля Бога, також добре робить».

Не лише на різні запитання були його благорозумні відповіді, 
але й, окрім відповідей, у патериках можна знайти багато корис-
них його висловлювань. Із них же є такі. Сказав преподобний 
Пімен: «Коли хоче чоловік дім побудувати, багато потрібного 
збирає, щоб змогти його поставити. Так і ми берімо зі всіх чеснот 
по малій частці й будуймо в нас дім душевний». Казав знову: «Три 
найголовніші речі потрібні людині: боятися Бога, молитися ча-
сто і добро чинити ближньому». Знову мовив: «Неприв’язаність 
до маєтків, терпіння та розважливість — це чернече життя. 
Написано-бо: якщо будуть ці троє мужів: Ной, Йов і Даниїл — 
вони спасуться. Ной — образ добровільної убогості, Йов — тер-
піння, Даниїл — розважливості. Якщо ці три діяння виявляться 
в ченця — Бог Спас живе в ньому».

І знову сказав: «Є чоловік, який виглядає мовчазним, а серце 
його інших осуджує — так він безперестанно говорить. І є ін-
ший, що з ранку до вечора теревенить — і зберігає мовчання» 
(не осуджує ближнього, тож має заслугу мовчання).

Пімен учив: «Брат, що перебуває з ближнім, має бути наче 
витесаним з каменя: коли кривдять — не гніватися, коли про-
славляють — не возноситися». А також: «Злість ніколи не 
вижене злості. Але якщо тобі хтось чинить зло, ти йому 
роби добро, щоб твоє добродіяння зруйнувало його злість».

Якось сказав преподобний: «Якщо дві речі возненавидить чер-
нець, може вільним бути від цього світу». І спитав брат: «Які 
вони?». Відповів старець: «Заспокоєння тіла й марнославство».

І знову сказав: «Коли Давид боровся з левом чи з ведмедем, то, 
за гортань взявши, убив звіра. І ми, коли накладемо вузи стри-
маності на гортань і черево наше, з Божою допомогою перемо-
жемо лева-диявола і ведмедя — тіло наше… Якщо не піддамося 
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об’їданню і не будемо рабами черева, то не запалиться вогонь 
гріховного бажання й ум наш у боротьбі ніколи не впаде».

Також інший чернець, авва Ісая, прийшов до отця Пімена й 
побачив, що той сидить у мовчанні й наче в піднесенні. Почекав 
чернець досить часу і, побачивши, що той закінчив молитву, 
вклонився йому, кажучи: «Скажи мені, отче, де ти був умом 
твоїм». Той же, проханням примушений, сказав: «Мій розум був 
там, де Пречиста Діва Марія Богородиця плакала, при хресті 
стоячи. І я хотів би так завжди плакати».

Перед приходом його зі скиту до Єгипту був у Єгипті один 
старець, якого всі шанували. Коли прийшов туди авва Пімен, 
багато хто, покинувши того старця, почав приходити до Пімена. 
Через те той старець почав гніватися на авву, що прийшов, і 
заздрити, і погане про нього говорити. Почув про те авва Пімен, 
засмутився й сказав своїм братам: «Що нам робити, адже через 
нас, що є нічим, люди покинули настільки святого і преподо-
бного старця? Як полікуємо гнів на нас великого того отця? 
Зробімо якусь невеличку страву й вина трохи візьмімо, і несімо 
до старця, щоб скуштувати з ним, може, так умилостивимо 
душу його». Приготували тому страви й вина трохи роздобули, 
пішли до того старця і постукали у двері його келії. Учень його, 
те чувши, спитав: «Хто там?». І сказали: «Скажи авві твоєму, 
що Пімен з братами своїми прийшов по благословення від нього». 
І пішов учень, розповів старцеві. Той же, почувши, сказав: «Йди 
скажи їм: ідіть звідси, бо я не маю часу вас бачити». Коли учень 
сповістив те тим, що прийшли, сказав Пімен: «Не підемо звідси, 
поки не удостоїмося поклонитися старцеві». І стояли на спеці 
при дверях келії. Бачив старець смирення і терпіння тих, що 
прийшли, розчулився, відчинив їм двері та прийняв їх, цілуючи. 
І, сівши, розмовляли з любов’ю та принесене скуштували. І сказав 
той старець: «Справді, не лише те, що чув я про вас, правда, але 
й сторицею більше добрих діл у вас бачу». І з того часу старець 
став люб’язним другом авві Пімену.

Цей великий отець, що прикрасився всілякими чеснотами і 
був життям і словом усім на користь, мав у своєму умі таке сми-
рення, що часто зі зітханням говорив: «Я мав би бути вкинений 
у те місце, куди сатана вкинений буде. Але Господь вознесе 
смиренного Свого раба в місця святих ангелів».

Так, після багатьох років земного життя поселив Господь пре-
подобного в небесній оселі, де усі святі перед Престолом Божим 
перебувають.
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ПРЕПОДОБНИЙ МОЙСЕЙ МУРИН

У єгипетських краях був 
славний розбійник на ім’я Мой-
сей, родом мурин, бо чорний 
був лицем. Спершу він був ра-
бом одного знатного пана. Та 
за погану вдачу й убивство був 
вигнаний і приєднався до роз-
бійників. Вони, бачивши, що 
він міцний тілом і жорстокий 
вдачею, поставили його собі 
старійшиною. Це про нього роз-
повідаємо, щоб і виправлення 
його показати — з якого пога-
ного життя в яке покаяння й 
богоугодження прийшов. Бо й 
гріхи святих, які раніше були, 
не приховуються — на просла-
ву Божого милосердя, що виво-
дить чесне із недостойного. І з 
грішників преподобні бувають.

Мойсей чинив зі своєю ватагою розбій, багато робив грабун-
ків, кровопролиття й інших нечистих і гідних сорому беззаконь та 
насильства. Прославився своєю злістю і для всіх був проводирем.

Між іншими його розбійницькими ділами було і те, що по-
мстився одному пастуху овець, бо, коли йшов на якийсь злочин, 
той був перепоною із своїми псами. Потім довідався, що той пас-
тир на другому боці Нілу пасе вівці. Захотів його вбити, але була 
ріка тоді вельми повноводна. Тому зв’язав свій одяг, поклав його 
на голову, меч взяв у зуби й рушив, пливучи по великій ріці. Той 
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пастир, бачачи його здалеку, як ріку перепливає, покинув вівці 
й побіг сховався. А Мойсей, течію ріки перепливши й пастиря 
не знайшовши, убив чотирьох найкращих овець і, шнурком їх 
зв’язавши, знову назад ріку Ніл переплив й овець зі собою при-
тягнув. Обдерши їх, м’ясо найкраще з’їв, а шкіру за вино пропив.

Таким поганим життям Мойсей жив довгий час. І аж через 
один випадок отямився — Бог над ним змилосердився і покликав 
до покаяння. Розчулився серцем грішник цей і в поганих ділах 
своїх розкаявся — покинув розбій і своїх друзів та пішов в пу-
стельний монастир. Віддав себе в підпорядкування й на службу 
ігуменові та братам, а найбільше — самому Богові. І проливав 
багато сліз вдень і вночі, каючись за раніше сподіяні гріхи свої й 
проходячи всі наказані йому служби з трудами без ліні — і став 
найкращим ченцем.

Тоді, через якийсь час, почав жити на самоті у Бозі, гарячим 
покаянням очищуючи свої попередні беззаконня. Коли перебував 
у такому покаянні, напали на нього, коли сидів у келії, чотири 
розбійники, не відаючи, що то Мойсей. А він сам-один був, та, 
здолавши їх, зв’язав і, наче мішки з половою, на плечі свої взяв 
і у монастир до церкви приніс, кажучи братам: «Тому що не го-
диться мені нікого ображати, а ці прийшли на мене і я їх взяв, 
що мені накажете з ними робити?». І звеліли отці розв’язати їх і 
випустити на волю, мовивши: «Нам не годиться нікого вбивати». 
Розбійники, впізнавши, що то Мойсей, який був раніше старій-
шиною серед них, дивувалися через таку зміну його життя, і 
прославили Бога, і самі розчулилися, у страх Божий прийшли, 
та, покаявшись, стали якнайкращими ченцями. І не лише ті, а 
й інші розбійники, чуючи про Мойсея, вождя свого, що пока-
явся і став ченцем, покинули розбій та всі погані діла й стали 
добродійними ченцями.

Цьому подвижникові в трудах покаяння спочатку докуча-
ли блудні біси, нечистими помислами й розпалюванням похоті 
тягнучи його до попередньої звички блудного життя. Як же сам 
пізніше розповідав братам: «Таку біду від боротьби тілесного 
бажання витерпів, що мало не відпав від чернечої обітниці». 
Пішов до авви Ісидора, пресвітера у скиті, і признався йому, як 
потерпає від тілесної боротьби. І сказав йому св. Ісидор: «Не бен-
тежся, брате, бо ти ще в новоначалії, і через те біси нападають 
на тебе жорстокіше, шукаючи попереднього в тобі звичаю. Щоб 
відігнати їх, раджу прийняти щоденний піст і в їдженні повстри-
мність — не насичуй черева. Як і пес, що звик при м’ясникові 
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гризти кості, не відходить, поки м’ясник не замкнеться, а коли 
ж замкнеться і не буде кому що кинути йому, виснажившись 
голодом, відходить, — так і блудний біс сидить при чоловікові, що 
їсть досита. Якщо перебуватимеш у пості і в повстримності, 
умертвлюючи тіло своє, що на землі, і загороджуючи постом 
двері лакомства, не допускаючи заходити у живіт ситості, що 
бажання тілесне розпалює, — тоді біс, як пес, голодом стомле-
ний, сумно піде від тебе».

Раб Божий Мойсей пішов до своєї келії, замкнувся й перебував 
у щоденному пості, з’їдаючи дуже малий окраєць хліба ввечері 
після заходу сонця, багато ж у рукоділлі трудячись і по 50 разів 
на день на молитву стаючи, б’ючи поклони. Хоч і стомлював тіло 
своє трудами і постом виснажував його, проте не припинялося 
в ньому бажання, що зрушувало його на гріх. Тому знову пішов 
до авви Ісидора й мовив йому: «Отче, не можу сидіти у своїй 
келії, поборюють мене тілесні пристрасті». Блаженний Ісидор 
вивів його на верх своєї келії і мовив йому: «Подивися на захід». 
Поглянув Мойсей і побачив багато страшних демонів, що гала-
сували й готувалися на війну. Знову сказав авва: «Поглянь на 
схід і вдивляйся». І, поглянувши, побачив незчисленну кількість 
святих світлоносних ангелів, які також на війну готувалися. І 
сказав св. Ісидор до Мойсея: «Ті, що на заході, війну піднімають 
на святих Божих. Тих, що на сході, Господь посилає на допомогу 
добрим подвижникам. Бачиш, що більше тих, які нам допомага-
ють, ніж тих, що повстають на нас». Мойсей, укріплений таким 
видінням і старцевими словами, повернувся до келії і знову у 
звичних йому трудах вправлявся із постом і молитвами. Але й 
ще не покидала його боротьба, а найбільше пакості від воро-
га терпів, роз’ятрюваний у сонних примарах. Вставши, пішов 
до іншого святого й дуже досвідченого старця, і спитав його: 
«Що робити мені, старче, якщо сни потьмарюють мій розум, 
роз’ятрюють тіло, солодять пристрасть і попередній гріхов-
ний звичай примарами навіюють?». Сказав йому старець: «Тому 
що ума свого ти не відлучив від насолоди у прис трастях, які у 
примарах бувають, через те від мерзенного того надокучання 
страждаєш. Зроби те, що скажу тобі: частину ночі з чуйністю 
молися, помалу звикни до цього і звільнишся від тої боротьби».

Мойсей, таку добру раду від досвідченого святого наставника 
прийнявши, повернувся до келії. І почав навчатися нічного чу-
вання. Стояв частину ночі посеред келії, схиляв коліна і підносив 
руки в молитві, щоб уникнути мук, які завдавав йому сон. І пере-
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бував у такому самовиснаженні шість років, проте навіть так не 
зміг визволитися від надокучання тіла — воювало воно з духом, 
бо Господь так допустив, щоб, як золото в горнилі, був випро-
буваний і прийняв славніший вінець життя зі страждальцями.

Після того мужній подвижник винайшов інакший спосіб су-
ворого життя: виходив вночі із своєї келії, обходив відлюдниць-
кі келії пустельних старців і брав відра, які знаходив порожні 
(вони ж про те не знали), і приносив їм воду. Була вода далеко 
від тих місць, і дехто вже не міг собі сам принести води, бо був 
старий. Він же щоночі наповнював водою їхні посудини. Коли 
так трудився, диявол, не витримавши дивитися на його подвиг, 
учинив йому (з Божого допусту) таку кривду: однієї ночі, коли 
схилився блаженний той трудолюбець до криниці з посудиною 
одного старця, аби зачерпнути води, вдарив його диявол сильно 
палицею якоюсь великою по крижах — й упав подвижник наче 
мертвий. Коли настав ранок, прийшли монахи до тієї криниці 
по воду й побачили Мойсея, що лежав напівмертвий. Пішли і 
розповіли про це блаженному Ісидорові, ігумену скитському. Він 
прийшов з братами, взяв його і приніс до церкви. Був Мойсей 
наче розслаблений і настільки хворий, що ледве через рік зміцнів 
тілом. І казав йому авва Ісидор: «Брате Мойсею, припини вже 
понад міру боротися з бісами, бо і в тій хоробрості треба збе-
рігати міру». Відповів непереможний Христовий воїн Мойсей: 
«Не перестану боротися, поки не відчепляться від мене нечисті 
сонні примари». І сказав йому тоді Ісидор: «В Ім’я Господа нашого 
Ісуса Христа, від тієї хвилі відходять від тебе ті надокучливі 
пристрасті. Живи далі спокійно, приступи сміливо й причастися 
Божественних Таїнств — Тіла і Крови Христових. Знай, що задля 
того була допущена на тебе така важка тілесна боротьба, 
щоб не похвалився ти в умі своєму, що своїм постом і подвигами 
здолав усі пристрасті, і, вознісшись, щоб не загинув». Після таких 
випробувань блаженний Мойсей з Божого милосердя отримав 
спокій. І прожив з того часу подальші роки життя свого безпри-
страсно й безпакісно. На бісів прийняв від Бога велику силу, що 
зневажав їх, наче мух, і сповнився благодаті Духа Святого, і був 
серед отців шанований.

Прославився святий добродійним життям. Почув про ньо-
го князь того краю й прийшов у скит, бажаючи бачити авву 
Мойсея. І сповіщено було преподобному про прихід князя задля 
нього. Він же, вставши, пішов з келії і хотів утікати в болото й 
очерет. Перестріли його слуги, що були з князем, і спитали: «Де 
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келія авви Мойсея?». Він сказав їм: «Що хочете від нього? Ста-
рець це безумний і дуже брехливий, ще й нечисте життя має». 
Вони, чуючи те, здивувалися й облишили його. Коли прийшли 
до церкви, сказав князь до клириків: «Чув я про авву Мойсея, 
прийшов по благословення від нього, і зустріли ми одного монаха, 
що прямував до Єгипту. Коли ми спитали його про авву Мойсея, 
де живе, він сказав багато образливих слів на Мойсея, називаючи 
його безумним і брехливим й кажучи, що нечисте життя має». 
Почувши те, клирики засмутилися й сказали: «Який був той 
старець, що казав вам образливе на святого мужа?». Вони ж 
мовили: «Старець високий, чорний з лиця, в бідному одязі». Кли-
рики сказали: «То був справді авва Мойсей, і тому, що не хотів, 
аби ви його бачили і вшановували, вам про себе самого, наче про 
іншого, образливе сказав». І, велику користь здобувши, князь пі-
шов, дякуючи Богові. Так преподобний Мойсей утікав від слави 
і людського пошанування та розмов з мирянами, що приходили.

Всім отцям-пустельникам у скиті була дана така заповідь: 
«Постіть цілий тиждень і тоді празнуйте Пасху». Трапилося, 
що деякі подорожні брати з Єгипту прийшли до отця Мойсея, і 
приготував їм старець трохи вареної страви. Бачили дим його 
сусіди та сповістили ієреям: «Ось Мойсей порушив заповідь і їжу 
собі варить». Вони відказали: «Коли прийде на зібрання, тоді 
викриємо його». Знали ж усі про піст Мойсея. Коли була субота, 
прийшов Мойсей до церкви на соборний спів. І сказали йому 
перед усіма ієреї: «Отче Мойсею, заповідь людську ти пересту-
пив, але Божу здійснив».

Провівши багато років у посницьких подвигах, преподобний 
Мойсей був удостоєний пресвітерського сану після одного Божого 
одкровення. Коли був возведений у перший ступінь священства 
і одягнений у стихар, сказав до нього єпископ: «Ось авва Мойсей 
нині білий». Мойсей запитав єпископа: «Владико, чи зовнішнє ро-
бить священника, чи внутрішнє?». Наче сказав: «Чи одяг зовніш-
ній, покриваючи тіло, робить людину достойною священства, 
чи внутрішні чесноти?». Єпископ, бажаючи випробувати його, 
чи справді він раб Христовий, що має внутрішні чесноти, ска-
зав клирикам: «Коли увійде Мойсей у вівтар, виженіть його, а 
тоді йдіть за ним і слухайте, що буде говорити». І зробили так 
клирики, вигнали його з вівтаря, кажучи: «Іди геть, мурине». Він 
вийшов і, на осібному місці ставши, сварив себе, кажучи: «Добре 
зробили тобі, собако, добре зробили тобі, чорнотілий етіопе! Ти 
недостойний, і чого до святині входити смієш? Ти не людина, 
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і чого до людей та служителів Божих ідеш?». Почули ті слова 
його клирики і сповістили єпископові. Звелів єпископ знову 
прикликати його у вівтар і рукоположив його на пресвітера. 
Після того спитав його: «Що думав ти, отче, коли був вигнаний 
і знову повернений?». Відповів Мойсей: «Уподібнив себе псові, 
що, вигнаний, утікає, прикликаний же знову повертається, 
прибігаючи швидко». І сказав єпископ: «Справді, такий чоловік 
достойний Божественної благодаті, смиренним-бо Господь дає 
благодать». Таке випробування й раніше було цьому отцеві, коли 
ще був у новоначалії: коли було зібрання братів у скиті, захотіли 
отці випробувати його смирення і принизили, кажучи: «Чого цей 
чорношкірий посеред нас ходить?». Він, те чуючи, промовчав. 
Коли брати мали розійтися, спитали його, кажучи: «Отче Мойсею, 
чи ти не засмутився, коли отці тебе принизили?». Він відповів 
їм словами псалма: «Збентежився і не говорив», цим кажучи, що 
мовчки терпів приниження.

Після прийняття пресвітерського чину преподобний Мойсей 
жив ще 15 років. Від народження 75 років сповнивши й учнів 75 
зібравши, помер мученицькою смертю. Одного дня сидів з брата-
ми і сказав: «Ось варвари нині прийдуть у скит потяти монахів. 
Вставайте і втікайте звідси». Казали йому брати: «А ти чого не 
втікаєш, отче?». І сказав їм: «Я стільки років чекаю цього дня, 
аби здійснилося на мені слово Владики мого Христа, що мовив: 
“Всі, хто взяв меч, від меча помруть”». Сказали йому брати: «І 
ми не втікаємо, але нехай з тобою помремо». Він же сказав їм: 
«Задля мене цього чинити не треба, проте нехай кожен робить 
як вважає». І, вставши, брати втікали, лише семеро при ньому 
залишилося, і за годину сказав їм: «Ось варвари близько». Один 
із тих семи братів злякався, утік з келії і десь сховався. Варва-
ри, увійшовши, потяли отця й шістьох братів, що з ним були. 
Брат, що втік, сидячи в місці, де сховався, бачив небо відкрите 
й сім вінців пресвітлих, що з неба зійшли. Після відходу варва-
рів повернувся до келії, побачив, що отець і брати потяті й тіла 
їхні в крові лежать, і плакав. Після цього й інші брати прийшли, 
поховали їх, плачучи. Сталося те 400 року. Така була кончина 
преподобного отця нашого Мойсея Мурина, що з розбійника 
став ченцем і правдивим покаянням вповні Богові угодив. 
Йому не лише рай, а й небо, як мученикові, відчинилося, і вінця 
слави сподобився.
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УСІКНОВЕННЯ ЧЕСНОЇ ГОЛОВИ
СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Предтечі Спасителевому, св. Іванові, годилося випередити 
як Різдво Господа свого, так і добровільну Його смерть своєю 
смертю. А тому, що Христос мав постраждати за людські гріхи, 
тому й Предтеча Його через беззаконня Іродові страдницьку 
смерть витерпів. Почалося це так. Ірод, названий Антипа, син 
Ірода Великого, що повбивав вифлеємських дітей, поганого ко-
реня поганий паросток, який володів четвертиною Галилеї, взяв 
був спершу собі в подружжя доньку Арети, царя аравійського, 
і жив з нею немало часу. Тоді був зведений Іродіядою, жінкою 
брата свого Филипа, і, за бажанням тієї любодійниці, вигнав 
свою першу законну дружину і проти закону взяв братову жінку. 
Хоч би й помер брат його, проте не годилося йому брати її, бо 
залишилася братова донька, народжена від неї. А закон велів 
тільки тоді братову жінку-вдову брати живому братові, якщо 
померлий брат не залишив після себе дітей.
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Коли Ірод вчинив таке беззаконня, не стерпів цього св. Іван 
Хреститель, ревнитель закону Божого. Без огляду на особу він 
викривав людські гріхи і проповідував покаяння. Тому в очі ви-
кривав Ірода перед усіма як перелюбника, кажучи: «Не дозволено 
тобі мати її за жінку» (Мт. 14, 4). Не терпів Ірод такого викриття 
і звелів кинути Івана до темниці й обкласти кайданами. А най-
більше лютувала на святого Іродіяда й хотіла зразу убити його, 
але не могла, бо сам Ірод їй забороняв і охороняв в’язня від жінки, 
що дихала вбивством. Він-бо, знаючи, що Іван — муж праведний 
і святий, якого і раніше з насолодою слухав, боявся віддавати 
його на страту. Але боявся не стільки Бога, скільки людей, як 
каже євангелист Матей: «Хотів його убити, та боявся людей, бо 
за пророка його мали», боявся, щоб не повстали на нього люди й 
не підняли бунту. І був св. Іван у темниці довгий час, і збирали-
ся до нього учні його, він же, багато навчаючи їх добродійного 
життя за законом Божим, звіщав їм, що прийшов вже Месія.

Після цього надійшов день, коли Ірод святкував день свого 
народження. І зібрав своїх князів, воєвод і старійшин з усієї 
Галилеї та влаштував їм великий бенкет. На тому бенкеті танцю-
вала Саломея, дочка Іродіяди, й догодила Іродові. Він же обіцяв 
дати їй, що лиш попросить, хоч і половину царства. Вона, за 
намовою своєї злісної матері, попросила голову св. Івана Хрес-
тителя. І зразу послав Ірод ката до темниці, звелівши відтяти го-

лову Івана й принести на тарелі. 
Гості вже були п’яні й роз’ярені 
танцями безсоромної дівчини, 
та який страх на них впав, коли 
побачили людську голову, несе-
ну на тарелі, як страву, яка ще 
стікала кров’ю і устами рухала! 
Її без страху руками взявши, 
танцівниця віднесла своїй ма-
тері. А Іродіяда, взявши голову, 
проколола їй голкою язик, який 
викривав її беззаконня. І, досить 
позбиткувавшись, не дала її по-
ховати разом з тілом: боялася, 
аби не воскрес Іван, коли голова 
його до тіла буде прикладена, й 
аби знову не викривав їх злочин. 
Іванове тіло, з темниці витягне-
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не, учні його тієї ж ночі віднесли і поховали у Севастії. А голову 
Іродіяда закопала в землю глибоко у своєму палаці, на місці 
схованому і безчесному. І аж за багато років було віднайдено 
цю святу голову.

Після убивства святого Предтечі ще й друге, не менше зло 
сподіяв окаянний Ірод: насміхався з Господа нашого Ісуса Хри-
ста під час Його добровільного за нас страждання, як про те 
говорить євангелист Лука: «Зневаживши Ісуса й насміявшись над 
Ним, Ірод з воїнами своїми надів на нього білу одіж і відіслав його 
назад до Пилата» (Лк. 23, 11). Однак не забарилася Божа кара 
на пророковбивцю й христонасмішника — невдовзі з Іродіядою 
і нечестивою танцівницею втратив царство і життя. Арета, цар 
аравійський, помщаючись за безчестя й наругу над донькою 
своєю, зібрав військову силу і вийшов на Ірода. І була з обох 
боків сильна боротьба — здолали аравійські воїни Іродових і пе-
ремогли сильною звитягою, і ціла сила Іродова впала, і ледве сам 
уцілів. Після того римський цісар позбавив його тетраршої влади 
і всіх багатств і з перелюбодійницею та з донькою її у вигнання 
заслав — спершу до Галлії в Лугдун (Ліон), а тоді в Ілерду, град 
іспанський, і там у скруті і злостражданні Ірод помер, побачивши 
спершу смерть танцівниці. Була зима і з якоїсь потреби хотіла 
вона перейти ріку, названу Сікорис. Коли йшла по льоді, проло-
мився під нею лід — і погрузла по шию. Божою помстою лід міцно 
стиснув її шию, і висіла тілом у воді, а голова трималася на льоді. 
І та, що танцювала колись ногами по землі, не досягала ними 
дна в ріці, течія ж ріки рухала її, вихитуючи, наче в танці. І доти 
так у воді висіла, доки гострий лід не перерізав їй шиї. Трупа її 
нечистого, під льодом водою віднесеного, не знайшли, а голову 
до Ірода й Іродіяди, як же колись голову Предтечі, принесли — не 
мечем, але льодом була відтята. Так відміряло Боже правосуддя 
танцівниці, що була винна у відтинанні чесної голови св. Івана. 
Після того й беззаконний той убивця Ірод з нечистою Іродіядою 
загинули з шумом — земля пожерла їх живцем.

А св. Іван Хреститель, як у житті своєму, так і після кончи-
ни був Христовим Предтечею. Випередив Ісусове зішестя в ад, 
благовістивши тим, що там були, про Бога, що явився в тілі, і 
звеселив святих праотців. З ними після зруйнування аду у во-
скресіння Христове був виведений і багатьох вінців у Небесному 
Царстві сподобився: як дівственник, як пустинник, як учитель 
і проповідник покаяння, як пророк, як Предтеча і Хреститель 
та як мученик.
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Слово святого отця нашого Івана Золотоустого 
на усікновення глави Предтечі Христового

Думаю, що не лише я наляканий, а й усі ви, що слухаєте єван-
гельський голос і дивуєтеся зі мною Івановій сміливості, Іродо-
вому безумству й звірячій несамовитості безбожних жінок. Мені 
видається, що нема на землі жодного такого звіра, який був би 
подібним до злої жінки. Що від лева зліше серед чотириногих? 
Ніщо. Що ж лютіше від змія серед плазунів? Теж ніщо. Проте 
і лев, і змій менше злі від злих жінок. Моє слово підтверджує і 
мудрий Соломон, кажучи: «Краще жити зі змієм, аніж з лукавою і 
язикатою жінкою» (Сир. 25, 16). Через жінку давно диявол Адама 
в раю зранив. Через жінку найпокірніший Давид до підступного 
вбивства Урії звабився. Через жінку наймудріший Соломон до 
злочину ідолопоклонства був спонуканий. Через жінку наймуж-
ніший Самсон був осліплений. Через жінку найблагородніший 
Йосиф у темниці був закований і замкнений. Через жінку сві-
тильник усього світу — Іван — був страчений. І що ще скажу? 
Через безчесну жінку святі від чеснот відпадали. Через лукаву 
жінку диявол всіх підтинає, усіх убиває, всіх безчестить, всіх 
принижує. Безсоромна жінка нікого не щадить.

З іншого боку, бачимо серед мучеників та святих багато жі-
нок, які є для нас прикладом хоробрості та святості. Згадаймо 
царицю Естер, яка врятувала народ від вигублення. Юдита 
також врятувала місто Бетулію, а тим і всіх інших, коли від-
рубала голову Олоферну. Мати семи синів Макавейських заохо-
чувала їх бути вірними Богу і Його законам, коли на її очах їх 
жахливо мучили й убивали. В Житті святих знаходимо багато 
таких свідоцтв.

Ісусова Матір, яка єдина була збережена від первородного 
гріха, своєю вірою здобула нам Спасителя. Вона стояла під Його 
хрестом і свої страждання жертвувала разом з Ісусом за наше 
спасіння. Ісус дав нам Її за матір у Своєму заповіті з хреста. 
Вона є нова Єва, Вона наступає на голову пекельному змію 
(Бут. 3, 15). Нехай кожна жінка прийме Її за матір і наслідує Її. 
Тоді настане духовне пробудження і воскресіння Церкви й окре-
мих народів. (+ Ілля)
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БОГОРОДИЦЯ РЯТУЄ ВІД АГАРЯН, 1395 РІК

У дні князя Василія І Дмитровича, за митрополита Кипріяна, 
було нашестя на Руську землю агарянського царя Темерлана. Він 
з великою силою магометанського війська, зі Сходу вставши й 
багато царств полонивши, до Руських земель дійшов, і набли-
зився до меж Рязанської землі, взяв град Єлеч і князя єлецького 
полонив, а багатьох християн повбивав, бо тримався магоме-
танської віри і був великим ненависником християнського роду 
і лютим катом. Нахвалявся і цілу Руську землю спустошити й 
викорінити християнську віру.

Тоді заповів святитель Кипріян усім піст з молитвою, і сам 
не відходив з церкви, відправляючи служби, день і ніч гаряче зі 
сльозами молився за князя і військо його, та за всіх правовірних 
християн. Тоді було принесено з града Володимира чесну ікону 
Пресвятої Богородиці, названу Володимирською або Вишго-
родською, яку ще 1131 року Константинопольський патріарх 
подарував київському князю Мстиславові Великому.

В 15 день місяця серпня, на свято Успіння Пресвятої Бого-
родиці, вийшов назустріч їй преосвященний митрополит зі всім 
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собором духовного чину і з багатьма людьми. Побачивши ту свя-
ту ікону, впали на землю й поклонилися, наче самій Пречистій 
Божій Матері, що до них приходить. І з невимовною радістю 
прийняли її, багато ж сліз проливали, дивлячись на неї, і моли-
лися, щоб бути визволеними від агарянської навали. І не була 
марною їхня віддана молитва.

Того ж дня, коли принесено чесну Богородичну ікону, не-
честивий агарянський цар Тамерлан, настрашений жахливим 
видінням уві сні, збентежився й утік назад з усім військом, наче 
якоюсь силою гнаний. Видіння ж було таке: бачив перед собою 
гору превисоку, з її вершини йшли святителі проти нього, палиці 
золоті в руках тримали й погрожували йому. Над святителями 
бачив у повітрі незвичну світлість і Царицю, що стояла у неви-
мовній славі, одягнена в багряні ризи, а промені-блискавиці 
більше від сонця її осявали. Навколо неї була незліченна кількість 
озброєних воїнів, що служили Їй і наче на війну готувалися. Ца-
риця мала руки свої піднесені вгору, ніби молилася. Тоді бачив, 
що грізно наказує йому, щоб ішов із меж Руської землі, і наче 
велить війську своєму, щоб кинулося на нього. Із того страшно-
го видіння здригнувся Тамерлан, скочив з ложа, наляканий, і 
закричав: «Лихо мені, що це за видіння страшне?!». І тремтів, і 
трусився, стогнучи, і був розгублений. За якийсь час отямився, 
прикликав своїх князів і воєвод і почав їм розповідати, що бачив, 
і ще трясся зі страху. Ті ж, оповідане чуючи й царя свого тремтя-
чим бачачи, також налякалися. Розгублено казали один одному: 
«Що це має бути?». Одні сказали: «Бачена цариця — Мати Бога 
християнського, Ісуса Христа, і зрозуміло, що хоче боротися за 
християн, Вона ж їхня помічниця й опікунка». Сказав Тамерлан: 
«Якщо християни мають таку помічницю, то даремно зруши-
лися ми на них й безуспішно трудимося. Коли Вона одного з тих, 
що їй служать, пошле на нас — то всіх нас переможе, ані місця 
не зможемо знайти, куди втікати». Так той нечестивий цар зі 
всією агарянською силою повернувся назад і пішов з соромом. 
Утікаючи, бачили агаряни наче багато полків воїнів, що із землі 
Руської гналися за ними. І через те страхом великим були охо-
плені, один одного штовхали, кидали зброю свою, і полонених, і 
здобич. Так була правовірним християнам без боротьби перемога 
над ворогами і без крові здолання, молитвами Пречистої Діви 
Богородиці. Було те Тамерланове з агарянами нашестя й чудесне 
його вигнання з меж Руських 1395 року.
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СВЯТІ ОЛЕКСАНДР, ІВАН ТА ПАВЛО,
ПАТРІАРХИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКІ

Святий Олександр 
був архиєреєм при 
св. Митрофані1 (306–
314), першому Кон-
стантинопольському 
патріарху. Він виділяв-
ся усілякими чеснота-
ми. Коли у Нікеї зібрав-
ся І Вселенський Собор 
святих отців, патріарх 
Митрофан не зміг при-
йти на той Собор через 
старість і тілесні недуги, тож послав замість себе цього поборни-
ка правовір’я Олександра. Сидячи на місці свого патріарха на 
Соборі, мужньо виступав проти єретика Арія. Після закінчення 
Собору, коли Олександр повертався з Нікеї до Константинополя, 
ангел Господній явився блаженному Митрофанові, сповіщаючи 
йому про кончину, що зближається, і наказуючи, аби поставив 
після себе патріархом Олександра.

Перебуваючи на патріаршому престолі (314–337), св. Олек-
сандр добре пас Христове стадо, відганяючи вовків — єрети-
ків й поган, бо не лише з аріанами мав велику боротьбу, а й 
з еллінськими філософами. Якось одні з еллінських філософів 
просили царя, аби дозволив їм сперечатися з його єпископом 
Олександром про віру. І звелів цар бути дебатам. Божий святи-

1 див. ІІ том книги «Мученики та інші святі», 4 (17) червня, ст. 428.
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тель Олександр, хоч і не навчений був еллінської філософії, проте 
сповнений Святого Духа, не відмовився від дебатів.

Філософи вибрали того, кого вважали за наймудрішого, по-
ставили перед святителем, а самі приготувалися до уважного 
слухання. Патріарх Олександр сказав до філософа того так: «В 
Ім’я Господа мого Ісуса Христа наказую тобі, щоб ти замовк». І 
зразу філософові зв’язався язик, і став він німим, не міг нічого 
сказати. Те бачачи, весь собор філософів настрашився й осоро-
мився. Одні з них із соромом втекли, а інші у Христа з радістю 
повірили. Коли онімілий філософ жестами визнав свій блуд, а 
християнську віру праведною, розв’язався язик його від німо-
ти, і голосно почав славити Христа, й охрещений був з іншими 
своїми друзями.

Коли минуло декілька років після І Вселенського Собору, в 
Константинополь прикликали єретика Арія. Там він лукаво зва-
бив благочестивого царя Константина, який спитав, чи так ві-
рить, як святі отці на Нікейському Соборі утвердили. Він вдарив 
правицею в свої груди, кажучи: «Так вірю». Наче з вірою, в Нікеї 
утвердженою, погоджувався, але подумки казав, що вірить так, 
як написав своєю рукою і в серці своєму мав. Цар, не знаючи 
про таке його лукавство, послав до святішого патріарха Олек-
сандра, наказуючи, аби прийняв Арія до церковної спільноти як 
правовірного. Проте св. Олександр відмовлявся прийняти його 
як начальника єресей.

Коли настала субота й надходила неділя, тієї ночі архиєрей 
Божий кинувся на землю перед престолом на молитву, зі сльо-
зами молячись Богові, аби зразу забрав душу його з тіла, щоб 
не бачив він того дня, коли Арій має приєднатися до церковної 
спільноти і Причастя Святих Таїнств, або щоб змилосердився 
над своєю Церквою і знищив Арія із землі живих.

Коли так святий цілу ніч молився до Бога, настав ранок, і 
наближався час Богослужіння. Арій йшов із царських палат до 
церкви з великою гордістю, оточений царськими сановниками, 
що трималися його єресі, і багатьма зброєносцями. Коли він на-
близився до місця, названого Костянтиновим торжищем, напав 
на нього страх від докорів совісті, що його гризла. І від страху 
потреба тілесна йому приспіла, і шукав таємного місця. Трапи-
лося там недалеко громадське відхідне місце. Туди ввійшовши, 
вражений був раптовим болем у нутрощах — і тріснув всередині, 
як Юда, і всі нутрощі його через прохід вийшли, і так окаянно 
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відійшов, викинув гірко свою душу. Ті, що стояли зовні, чекали 
на нього. Та бачачи, що довго не виходить, увійшли до нього й 
побачили, що він мертвий, у гною та крові лежить. І зразу дові-
далося ціле місто про ту люту несподівану смерть єретика Арія, 
й осоромилися дуже єретики. Правовірні ж знали, що той, хто 
кривдив Спасителя Ісуса Христа, істинного Бога, прийняв наго-
роду від того, кому служив своїми єресями. Святіший патріарх 
Олександр дякував Христу Богові, що змилосердився над своєю 
Церквою і звільнив її від того лютого вовка. І благочестивий цар 
Костянтин Великий, почувши про таку Арієву смерть, більше у 
благочестивій вірі утвердився й догми Нікейського Собору до 
кончини своєї захищав.

Святий Іван ІІ (518–520) був прозваний Каппадокієць, бо 
був родом з Каппадокії. Престол Константинопольського патрі-
аршества прийняв після неправовірного Тимотея, наприкінці 
царювання єретика Анастасія. Вибраний був, не бажаючи того 
найвищого сану, і возведений більше правовірним народом, ніж 
царською владою. І не мав миру від злочестивого царя аж до його 
кончини, зненавиджений і гнаний ним. Був цар той прихильни-
ком єресі Севіра, псевдопатріарха Антіохійського, противника 
IV Вселенського Собору святих отців, що в Халкедоні (451 рік). 
Той єретик Севір, наслідуючи Діоскора та Євтихія, відлучених 
на тому Соборі й переданих анатемі, казав, що є одна природа 
в особі Христовій, наче слово і тіло у Воплоченні злилися в одне 
єство, а не так, як святі отці вірити навчили, що в одній особі 
Христовій є дві природи, як же й нині догматично ісповідує 
Церква: Христос є природою Бог і природою людина — задля нас 
не у двох особах розділений, а в двох природах, не змішуючись, 
пізнається. Той зломудрий супротивник правовір’я твердив, наче 
Божество Святої Тройці страждало на хресті разом із Христовою 
людськістю. Від того окаянного Севіра вийшло єретичне вчення 
акефалістів, тобто безголових, названих так через те, що не хо-
тіли бути під правовірними єпископами, що очолювали церкви, 
як же голова є над усім решта тілом. Але кожен начальника й 
учителя вдавав із себе за глуздом своєї безумної голови.

Із таких єретиків був Анастасій, злочестивий цар, що дуже 
бентежив Церкву Божу, виганяючи правовірних архиєреїв з 
їхніх престолів. І новопоставленого Константинопольського па-
тріарха, цього св. Івана, всіляко хотів вигнати, але суд Божий 
наздогнав його й обірвав життя його грізною смертю — не через 
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багато днів блискавка згори вдарила в цареву палату й царя 
убила. І так загинув поганий погано. Після загибелі Анастасія 
вибраний був на царство Юстин, благочестивий і праведний 
муж. Єретик же Амантій1, а з ним й інші нечестиві мужі, поши-
рювачі Анастасієвого зла й гонителі Церкви, праведним судом 
передані були смерті.

Після загибелі тих ворогів Церкви прийняли мир і тишу Хри-
стова Церква та її пастирі. Тоді святіший патріарх Іван із ново-
вибраним благочестивим царем Юстином і зі всім правовірним 
народом, радіючи через звільнення святої Церкви від катівського 
ярма, заспівали у церкві подячні й урочисті співи. І скоро скли-
кали найближчих єпископів числом 40, зібрали Собор і передали 
анатемі Севіра, лжепатріарха Антіохійського, і всіх його одно-
думців, та підтвердили догми Халкедонського Собору. І прожив 
блаженний Іван інші дні свої у церковній тиші, добре випасаючи 
довірене йому стадо й догоджаючи Богові. Пробувши на престолі 
три роки, до Господа відійшов.

Святий Павло IV (780–784), патріарх Константинопольський, 
родом був з Кіпру, прийняв престол після Микити, єретика-іко-
ноборця, за царювання Лева Хозара (775–780). Про цього свя-
того в житії св. Тарасія написано так: «Павло був чоловіком 
добродійним і благочестивим, але боязливим». Бачив-бо велике 
катування за святі ікони, яке терпіло багато правовірних від 
царя-єретика, тому приховував своє правовір’я і з єретиками, 
хоч і не хотів, єднався.

Після смерті того зловірного царя хотів патріарх Павло просла-
вити благочесне поклоніння святим іконам, але не зміг, бо не мав 
собі доброго помічника, а іконоборство дуже укріпилося в цілому 
граді і в навколишніх краях. Через те був дуже сумний і, бачачи, 
що нічого не досягне, надумав покинути патріарший престол, 
на якому більше чотирьох років перебував. Розхворівся та й 
вийшов потай з патріаршого дому, пішов у монастир св. Флора 
і прийняв на себе святу схиму. Прийшла туди до нього цариця 
Ірина зі своїм сином, царем Костянтином, і питала його: «Що 
ти зробив, отче? І чому?». Він відповів: «Хвороба моя і споді-
вання швидкої смерті привели мене в цей святий схимницький 
образ. А найбільше — церковне збентеження й безчинство зму-
сили мене покинути патріарший престол, бо Церква хвора на 

1 Кувікуларій (постельник, придворний вельможа)(постельник, придворний вельможа) імператора Анастасія 
І (491–518), прибічник монофізитства.
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єресь іконоборства і від довгочасного поганого мудрування має 
невиліковну рану. І я, проклятий, тричі вже рукою своєю і чор-
нилом погодився на те єретицтво, через те нині дуже каюся. 
Тому що скіпетр влади дав Бог у ваші руки, щоб царську опіку 
ви мали над християнським стадом під небом, не зневажте 
тому скорбот матері нашої — святої Церкви, ані не покиньте 
її в невтішній печалі далі перебувати, але постарайтеся, аби 
вона знову прийняла давню свою красу. Не допускайте більше 
мерзотної єресі, наче якоїсь свині, що з лугу вийшла, спусто-
шувати й губити виноградник Христовий у час вашого вірного 
царювання та осквернювати його злочестивим мудруванням. 
Маєте досвідченого робітника, про Тарасія говорю, який першим 
є на ваших царських радах. Його знаю як достойного для церков-
ного правління, він сильний жезлом розуму відігнати єретичне 
лжесловесся, випасти добре словесне Христове стадо й зібрати 
його в одну правовірну загороду».

Такі слова від патріарха Павла почувши, благочестива цариця 
Ірина і син її, цар Костянтин, пішли, сумуючи. Павло ж до дея-
ких сенаторів, що в нього лишилися, сказав: «Якщо VII Вселен-
ський Собор не збереться й не відкине іконоборчої єресі, 
не можете бути спасенні». Спитали його сенатори: «Чого ти 
під час свого перебування на патріаршому престолі підписав 
іконоборство?». Відповів Павло: «Тому нині я покаявся, що тоді 
підписався, і боюся, аби не покарав мене Бог, що через страх 
мовчав я і не говорив вам правди. Нині ж каюся і кажу, що 
нема вам надії на спасіння, якщо залишитеся в тій єресі». Тоді 
через декілька днів патріарх Павло спочив з миром. Відтоді по-
чали люди в Царгороді  вільно й безстрашно розмовляти і спере-
чатися з єретиками про святі ікони, бо з часу Лева Ісаврянина 
аж дотепер не було можливо нікому й уст відкрити на захист 
честі іконної.

Оце нині довідавшись про пошанування трьох святителів, 
Олександра, Івана й каянника Павла, славимо в Тройці єдиного 
Бога, Отця, і Сина і Святого Духа.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ДЖОВАННІ З ПЕРУДЖІ
ТА ПЕТРО ІЗ САССОФЕРРАТО1

Коли св. Франциск Асизький у ревності за спасіння душ розі-
слав своїх братів по всіх землях, до Іспанії відправився священ-
ник Джованні з Перуджі та його брат Петро із Сассоферрато. 
Вони не задовольнилися проповідуванням Христової любові се-
ред християн, і вирушили до міста Валенсії, яке було під владою 
мусульман-маврів. Тут володарював головний ворог християн 
король Азот. Незабаром місіонерів схопили, і оскільки ні лесто-
щами, ні погрозами не змогли відвернути від віри в Христа, 
стратили їх мечем. Сталося це 1230 року.

Після їхньої смерті Боже провидіння навідало Азота. Благо-
честивий Арагонський король Яків переміг його, і Азот знав, що 
зробив це з Божою допомогою. Тоді він визнав свою провину і ці-
лим серцем щиро каявся. Був охочий навіть прийняти хрещення 
і підкоритися християнському королю. Яків радо прийняв його 
навернення і примирився з ним. Проте Азот не задовольнився 
лише обіцянкою, бо також хотів виправити свою провину. Він 
подбав про те, щоб у Валенсії проповідувалась Христова наука 
і для цього закликав духовних синів св. Франциска. Сказав їм: 
«Я, ще будучи невіруючим, убив ваших братів. Шкодую 
про це всім серцем і щоб виправити скоєний злочин, хочу 
віддати вам мій палац, щоб ви побудували в ньому монас-
тир. Прийміть цей дар, тим більше, що в ньому текла 
кров ваших братів-мучеників». Так на крові мучеників був 
заснований францисканський монастир у Валенсії.

1 Їхню пам’ять Західна Церква вшановує 3 вересня.
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ПОКЛАДЕННЯ ПОЯСА
ПРЕЧИСТОЇ БОГОРОДИЦІ

Пояс Пречистої Божої Матері після перенесення до Констан-
тинополя покладений був у золотому ковчезі з царською печат-
тю в церкві, яку збудував благочестивий цар Теодосій Молод-
ший (408–450) на честь Богородиці на місці, названому Хал-
копратія, що означає «мідне торжище».

Через багато років, коли царював Лев Премудрий (886–912), 
жінка його Зоя страждала від нечистого духа — і немала печаль 
була цареві та рідним його. І возносилось багато молитов до Бога 
за страждаючу царицю. Було їй Божественне видіння, що коли 
покладений буде на неї пояс Пресвятої Богородиці, отримає 
зцілення. Те видіння цариця розповіла своєму чоловікові, цареві 
Леву, і зразу цар просив про те патріарха, і знято було печать, і 
ковчег відчинено, і побачили, що чесний пояс Пречистої Богома-
тері цілий, анітрохи давністю часу не пошкоджений, і цілували 
його з благоговінням. Коли патріарх розгорнув його поверх цари-
ці — зразу вона звільнилася від бісівських мук й отримала повне 
зцілення своєї недуги. І всі з радістю прославили Христа Бога та 
Пречисту Його Матір, і вдячні пісні співали, і знову чесний пояс 
у той самий золотий ковчег поклали, і царською печаттю запе-
чатали. І встановили святкування на честь Преблагословенної 
Діви Богородиці на спогад про чудо, що сталося від Її святого 
пояса, благодаттю Її самої, милосердям же і чоловіколюбністю 
народженого від Неї Христа, Бога нашого.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КИПРІЯН,
ЄПИСКОП КАРФАГЕНСЬКИЙ

У Карфагені, славному 
граді північної Африки, 
жив св. Кипріян. Народився 
від невірних батьків і ви-
хований був у погансько-
му нечесті і в еллінському 
ученні. Пройшов всю зов-
нішню премудрість, став 
красномовним ритором, 
знаменитим філософом й 
учителем риторства і філо-
софії у тому граді, і шано-
ваний був серед громадян. 
Однак, будучи поганином, 
Кипріян спершу жив гріш-

но. Він сам пише про це після свого навернення: «Я був зв’язаний 
багатьма пороками мого минулого життя і не вірив, що зможу 
звільнитися від них; ішов за своїми пристрастями і оправдовував 
свої негідні бажання. Але потім хрещальна вода відродження 
змила бруд мого попереднього життя. В моєму серці засяяло 
невгасне світло і дивовижним чином я почав розвіювати будь-
які сумніви. Я чітко розумів: те, що жило в мені раніше, коли 
я був поневолений тілесними пороками, було цілком земним, і 
навпаки, — те, що тепер зродив у мені Святий Дух, було боже-
ственним і небесним».

Згодом Кипріян потоваришував з одним християнським прес-
вітером, сповненим духовної премудрості. Навчився від нього 
святої віри в Господа нашого Ісуса Христа й 245 року охрестився 
з усім своїм домом. Невдовзі після хрещення Божа благодать 
спричинила в Кипріянові велику духовну переміну. Він почав 
вести суворе чеснотливе життя. Присвячував свій час переваж-
но молитві та читанню Святого Письма і книг християнських 
учителів, які дбайливо збирав. Згодом почав продавати свої 
маєтки, яких мав багато, і роздавати гроші убогим. Від житей-
ських турбот відхилявся й милосердився над бідними та убогими, 
вибравши добровільну убогість задля любові Христової.

Через деякий час за таке своє життя поставлений був спершу 
пресвітером, а тоді єпископом Карфагена (249 року), хоч і не 
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хотів, вважаючи себе негідним, бо лиш недавно був охрещений. 
Не хотів прийняти такої гідності і вказував на інших, старших 
пресвітерів, досвідчених в християнському служінні. Проте люди 
не відступили від дверей його дому, поки не вивели його до 
прийняття єпископського престолу: серця всіх горіли любов’ю 
до нього і сподівалися, що він буде великим стовпом Церкви і 
світлом світу, що й сталося. І так, наче світильник, поставлений 
на свічник, був поставлений на горі високого сану архиєрейства. 
Хто міг би детально переповісти про уклад його життя в архи-
єрействі і в церковному управлінні, і про опіку й труди про дові-
рене Христове стадо? Будучи єпископом, сильно проганяв єресі, 
твердо захищав правовір’я і долав вигадану ідолопоклонницьку 
звабу, що була тоді по світі. Так прикрашав Христову Церкву 
своїм праведним і преподобним життям. Писав багато книг, слів 
та послань, вельми потрібних для правовір’я. Написав книги про 
дівство, про терпіння, про мучеництво, про Господню молитву, 
про милостиню, про з’єднання віри, про тодішніх єретиків і про 
тих, що впали в ідолопоклоніння через страх у час гоніння, що 
їм належить покаятися, аби знову бути прийнятими до церков-
ної спільноти. Написав книгу проти ідольського нечестя і проти 
юдеїв, й інших багато писань, як же Дух Святий нарозумив його. 
Ними він і нині навчає Церкву Христову, яку тоді, як пильний 
і справжній пастир, охороняв від вовків в овечій шкірі — єре-
тиків новаціан1, збираючи помісні Собори в Карфагені і єресі 
від правовір’я відтинаючи, як гнилі частини від здорового тіла.

На вигляд був чесний, образ лиця мав святий, всередині таї-
лася святість його душі, що з лиця пізнавалася. Бо як мудрість, 
за словом Еклезіаста, так і святість людини просвітлює лице її. 
Одяг його був ані коштовний, ані цілком бідний, але такий стри-
маний, що ні пихи в ньому не було, ані знову ж убогої недбалості, 
яка б безчестила архиєрейський сан.

Поміркованою була і вдача його: ані суворий, ані надміру ла-
гідний, де треба було покарання, там, хоч і з милістю, показував 
гнів, через те всі його шанували й любили. До убогих, хворих, 
подорожніх і сиріт милосердя його було невимовне. А коли був 
у Карфагені мор і багато хто втікав, щоб уникнути непроханої 

1 Новаціани — послідовники римського антипапи Новаціана (251–258), 
які виступали проти прийняття до Церкви відступників і тих, які 
згрішили важким гріхом. В 251 році св. Кипріян скликав в Кар-
фагені Собор, який прийняв рішення про прийняття відступників 
після покаяння.
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смерті, він, як пастир, залишився при вівцях, душу свою з ними 
бажаючи покласти. І коли багато трупів без поховання лежало, 
він сам ховав їх й інших до того служіння переконував. Так свя-
титель Христовий Кипріян, учитель церковний, добре пас сло-
весне стадо і, провівши до старості богоугодне життя в багатьох 
трудах і подвигах, сподобився мученицької кончини, проливши 
за Христа свою кров. Було страждання його таке.

За царювання імператора Валеріана (253–260) налягло гонін-
ня на Церкву Божу. Наказали ті гонителі, аби найбільше учителів 
і старійшин християнської віри, єпископів і пресвітерів, на муки 
та смерть шукати. Був тоді в Карфагені ігемон на ім’я Патерній. 
Він прикликав до себе св. Кипріяна і сказав йому: «Найсвітліші 
царі писали до мене, наказуючи, аби всіх, що не шанують рим-
ських богів, всіляко примушувати до їхнього пошанування. Ти ж 
що говориш?». Відповів Кипріян: «Я — християнин і єпископ 
християнський, богів інших не знаю, лише одного — істин-
ного, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них і на 
них. Тому Богові ми, християни, служимо. Йому вдень і 
вночі молимося». Спитав ігемон: «Чи в тій своїй волі незмінно 
перебуваєш?». Відповів святий: «Добрій волі, що Бога знає, годить-
ся бути непохитній». Сказав ігемон: «Тому, за велінням царів, 
маєш іти на вигнання». Відповів святий: «Піду з готовністю».

І послали св. Кипріяна у вигнання в град, названий Курубіс1. 
Туди прийшовши, тої ж ночі мав видіння про свою мучениць-
ку кончину. Про це розповів своєму дияконові Понтію, який з 
ним у вигнанні був, кажучи: «Я задрімав легким сном, наче й 
не заснув, і бачив якогось юнака негарного, поганого й огидного, 
який вів мене у преторій на суд. І здавалося, що був я постав-
лений перед ігемоновим судом. Поглянувши на мене, ігемон, ні 
про що не спитавши, зразу почав щось писати. Не знав я, що 
пише суддя. Побачив я й іншого юнака прекрасного, що стояв 
позаду судді здалеку, з цікавістю дивився на писане і потай 
читав. Коли прочитав, поглянув на мене і, наче слова сказати 
не сміючи, жестами розповідав мені, що суддя пише на мене 
смертний присуд, що маю бути страчений мечем. Я ж сказане 
мені жестом зрозумів і почав просити, аби принаймні один день 
життя дався мені, аби я все своє впорядкував добре. І коли я про 
те наполегливо суддю просив, він знову нічого мені не сказав, 
однак, наче погоджуючись на моє прохання, почав щось писати. 

1 Сучасне місто Корба в Тунісі.
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А юнак, стоячи ззаду й здалеку дивлячись на писане, помахом 
пальця показував мені, що на один день дається мені продовжен-
ня життя. Цьому я був радий, проте не цілком певний, боявся, 
і, коли збудився, калатало в мені серце зі страху». Те видіння 
св. Кипріян про себе розповідав, що було йому сповіщенням, що 
від меча помре, прославивши Бога. А день життя, даний йому у 
видінні, був цілим роком. Коли минув рік, постраждав того дня, 
коли було йому видіння.

Жив той рік у вигнанні, весь був у богомисленні і в приго-
туванні до смерті. І тоді написав багато корисних книг. Тих, 
що приходили його відвідати, повчав і переконував, аби були 
тверді та постійні у вірі, не боялися катівських погроз і мук за 
Христа, ані щоб не зваблювалися любов’ю до короткочасного 
цього життя, а шукали вічного. Терпів святий у тому вигнан-
ні, але терпіння було для нього солодким. Ради Христа зносив 
всіляку скруту й нестачу і мав вигнання за свою батьківщину 
і справжній свій дім. Для християнського мужа, що поклався 
на Бога і в Ньому одному заглибився, земна батьківщина і дім 
є лише місцем подорожі. Він знав, що на кожному місці Бог є 
присутній, як сказано: «Бачу Господа мого переді мною завжди». 
Де ж Бог — там і батьківщина справжньому Божому рабові. І 
чи міг бути посланий св. Кипріян на якесь місце, на якому б не 
було Бога, за якого страждав? Із Богом, в Бозі і задля Бога угод-
ник Божий у вигнанні тому був як у батьківщині, маючи певну 
надію, що так досягне небесної батьківщини.

Закінчувався рік Кипріянового вигнання у Курубісі, і у Карфа-
ген прибув інший ігемон, що звався Галерій Максим. Він зразу 
послав повернути з вигнання Кипріяна, бажаючи скарати його 
смертю. Перед тим, як мав бути на нього смертний присуд, нака-
зано було йому до часу перебувати під сторожею у своєму домі на 
передмісті. І чекав там святий повсякчас смерті. Через декілька 
днів послано було по нього двох поважних градоначальників, 
які, взявши його на свою колісницю, з честю повезли до града. 
Але тому, що того дня ігемон був зайнятий якимось лікуванням, 
відклали суд до ранку. І вручено було святого одному з тих двох 
мужів, аби тримав його у своєму домі під вільною вартою.

І зразу стало відомо в цілому граді, що святого єпископа Ки-
пріяна з вигнання приведено на смерть. Зійшлося до двору того 
багато християн: так вівці хотіли бачити свого пастиря. Боялися, 
аби тієї ночі ігемон чогось не зробив святому. Тому сиділи при 
дверях дому цілу ніч з жінками та дітьми — не тому, що хотіли 
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забрати святого з катівських рук, бо ніяк не могли противитися 
владі та силі ігемона і царя, але щоб тільки побачити отця свого 
й останнього благословення від нього сподобитися, бо горіли 
любов’ю до святителя Божого. Наступного дня вивели святого з 
того дому. Коли побачили його вірні, о, як багато вони проливали 
сліз! І йшли за ним, коли його вели до претору.

Коли він став на суді, запитав ігемон Галерій: «Чи ти Кипрі-
ян, що вдаєш із себе патріарха для безумних людей?». Відповів 
святий: «Я — єпископ людей Христових». Сказав ігемон: «Царі 
звеліли тобі принести жертву богам». Відповів святий: «Ніяк 
цього не зроблю». І видав суддя смертний вирок, кажучи: «Ки-
пріян, єпископ християнський, нехай буде страчений мечем». 
Святитель Христовий, почувши такий смертний вирок на себе, 
сказав: «Дяка Богові!». І крикнули люди до ігемона: «І ми з ним 
хочемо померти!». І було збентеження серед людей, і йшло за 
святим багато вірних зі сльозами.

Коли прийшли на місце страти, скинув святий свій архи-
єрейський одяг і схилив коліна до молитви. Помолився досить 
і, давши всім мир і благословення, приготував під меч свою 
шию, сам собі обрусцем зав’язав очі, а брати постелили перед 
ним плащаниці й обруси для крові, щоб не лилася на землю. І 
так схилився святий під меч, і відтяли йому голову за честь Хри-
ста, Спаса нашого, що є головою Церкви. Християни, взявши 
мученикове тіло, несли його чесним ходом зі свічками, кадилом 
і псалмами й поховали славно на знатному місці, прославляючи 
Христа, єдиного істинного Бога. Сталося це 258 року.
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ–9

МОЛИТВА, МОЛИТОВНИЙ КУТОК —
ДОМАШНЯ ЦЕРКВА

Дивлячись на героїчне життя мучеників і святих, запитуємо: 
що нам робити для нашого спасіння? У пустелю піти не може-
мо, дотримуватися суворих постів в сучасному ритмі життя ми 
неспроможні. Що Бог хоче від нас? Яку маємо приносити жер-
тву, що для нас реально? Бог хоче, щоб ми щодня виділили собі 
конкретний стабільний час для молитви. Ісусове слово постійно 
актуальне: «Не могли ви хоча б годину бути зі Мною? Чувайте і 
моліться!» (Мт. 26, 40 і наст.).

Деякі ревні християни на певний час дають Богу обіцянку, 
що, наприклад, три роки щодня будуть присвячувати Богові 
десятину часу, тобто 2,5 години. Час, присвячений молитві, не є 
втрачений. Навпаки, він є використаний не лише для отриман-
ня дочасного добра і благословення, але передусім для вічності. 
Було б корисно, якби людина, що має досвід з молитвою, озна-
йомила інших з основними принципами молитви та передала їм 
молитовні моделі. (Примітка: для святкування неділі в «Духовних 
настановах–8» (ст. 209) поданий порядок молитви).

Найголовніше — вистояти і не скорочувати час, присвяче-
ний молитві, не обкрадати Бога. Цього стосується Божий докір: 
«Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж Мене обкрадаєте і 
питаєте: “В чім ми Тебе обікрали?” — Десятинами» (Мал. 3, 8) — 
десятинами часу, присвяченого молитві.

Свята година
З 20:00 до 21:00 — є т. зв. Свята година. Цей час ми присвя-

чуємо молитві. Свята година об’єднує та зміцнює сім’ю — взає-
мовідносини у подружжі, між батьками та дітьми.

Святу годину можна провести так: приблизно третину часу 
присвячуємо читанню Життя святих або Біблії, а решту часу 
(в понеділок, вівторок і середу) визнаємо свої гріхи (гнів, себе-
жаль, брехню, лінивство, занедбання обов’язків, витрачання 
часу на марноту: мобільний телефон, соцмережі). Після кожного 
визнання промовляємо: «Господи, помилуй!», а інші повторюють: 
«Господи, помилуй!». Також можемо висловлювати прохання, а 
вкінці додавати: «Просимо Тебе, Господи!».
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В четвер і п’ятницю переживаємо правди, що стосуються Хри-
стового страждання (див. брошура «Збірник і порядок молитов» 
(https://vkpatriarhat.org/zbirnyk-i-poriadok-molytov/) ст. 15, або 
брошура «Христові страждання»). В суботу — радісні таїнства 
вервиці, а в неділю — правди Христового воскресіння.

В кінці Святої години о 21:00 правовірні єпископи та священ-
ники, там, де вони перебувають, дають благословення на чотири 
сторони світу, передусім для тих, які молилися.

Якщо ми прийняли порядок Святої години, нам буде лег-
ше зректися витрачання часу біля телевізора, який, до того ж, 
непомітно нав’язує нам духа цього світу. Телебачення з його 
програмою маніпуляцій сьогодні можемо назвати образом зві-
ра, якому поклоняються ті, що передусім жертвують йому свій 
дорогоцінний час.

Молитовний куток
Колись майже в кожній українській хаті було т. зв. покуття 

(або святий куток), де ввечері родина збиралася на молитву. 
Перед іконою Христа або Діви Марії з Дитятком Ісусом на руках 
запалювали лампаду і молилися. Кожна християнська сім’я мала 
б сьогодні мати подібний молитовний куток з іконою, маленьким 
вівтарем та Біблією на ньому. Впродовж дня цей куток можна 
заслоняти завісою.

7 зупинок під час дня
Це аналогія т. зв. молитви часів, яку зберігали апостоли і сам 

Господь Ісус.
Коли і як молитися? Перша молитовна зупинка є відразу ж 

після пробудження, потім о 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 і 
перед сном. Основою цієї молитви є розбудження жалю за гріхи 
і звернення до Спасителя. Усвідомлюю собі: «Я є свавільник, я є 
гедоніст, я є осуджувач (своїх ближніх)». Тоді взиваю Ісусове Ім’я 
з духовним поглядом на хрест, на п’ять ран Христа. У Святому 
Письмі є обітниця: «Хто призове Ім’я Господнє, той спасеться» 
(Рим. 10, 13).

На закінчення молитовної зупинки тричі повторюємо один 
вірш з Біблії, який змінюється кожні два тижні.

Молитовна сторожа
Ісус закликає до постійної молитви. Як наповнимо молитвою 

24 години доби? Так, що впродовж дня на молитовній сторожі 
чергуватимуться 23 особи — кожен має свою годину, а Свята 
година є спільною. Ритм молитви такий: один тиждень активний, 
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коли кожен щодня у визначену годину тримає свою молитовну 
сторожу, наступні три тижні — перерва, а потім знову слідує 
активний молитовний тиждень і три тижні перерва, і так далі. 
Таким чином безперервну молитву вдень і вночі забезпечують 
чотири сторожі, тобто 92 особи (4×23).

В теперішній час ми переживаємо особливо сильну духовну 
боротьбу, тому потрібно вступити до молитовної боротьби і стати 
членом молитовної сторожі. Після життєвої боротьби по смерті 
тебе чекає вічна нагорода. Будь Божим борцем!

Почни серед своїх знайомих засновувати молитовні сторожі!
(див. https://vkpatriarhat.org/molytovni-storozhi-bezperervna-

molyt/).
Пустеля посеред світу
Читаючи житія мучеників і пустельників, людина усвідомлює 

їхню радикальність у боротьбі за спасіння душі. І сьогодні ревний 
чоловік чи жінка, особливо пенсіонер, який бажає перебувати з 
Богом у пустелі, може створити собі пустелю відповідно до своїх 
можливостей. Суть полягає у відділенні від сильного і сугестив-
ного впливу духа цього світу.

Один чоловік свідчить: «Понад 40 років тому я перестав ди-
витися телевізор і слухати радіо. Щодо мобільного телефону, 
то у мене нема жодного».

Хто сьогодні хоче мати здорову психіку і щасливе особисте 
та сімейне життя, той мусить обмежити до мінімуму ці понево-
люючі знаряддя, які використовує дух цього світу. Це героїзм. 
Однак в даний час це не тільки потрібно, а й необхідно тим, які 
хочуть йти безпечною дорогою до спасіння. Деякі християни 
щонеділі вірно відвідують церковні Богослужіння, але практич-
но перестали молитися. Навіть замість вечірньої молитви вони 
засинають зі смартфоном, а вранці, замість хоча б короткої 
молитви, одразу ж наводять контакти зі світом марнот. Божим 
Царством і відношенням своєї душі до Бога цілком нехтують. 
Не ходять в Божій присутності, а в присутності духа брехні та 
марноти світу. Не будь рабом брехливих мас-медіа та смартфону! 
Таке радикальне ставлення є справді героїзмом, рівним героїзму 
мучеників і пустельників. У заощаджений час спілкуйся своїми 
думками з Богом і віддавай Йому свої проблеми. Залежність від 
комунікації зі світом відводить від Бога і є поступовим шляхом 
до загибелі. Позбався сучасних рабовласників! Постав на перше 
місце відношення до Бога і до своєї безсмертної душі.
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ПРЕПОДОБНИЙ СИМЕОН СТОВПНИК-СТАРШИЙ1

Народився св. Си-
меон 390 року у мі-
стечку Сисана2, на 
кордоні Сирії і Кілікії, 
у християнських бать-
ків. Покликання до 
богопосвяченого жит-
тя отримав в юнаць-
кому віці. Одного 
разу, коли він був на 
Службі Божій, в його 
серце запали такі сло-

ва Святого Євангелія: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство 
Небесне, … блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, ... бла-
женні чисті серцем, бо вони побачать Бога» (Мт. 5, 3–8). Після 
Літургії Симеон запитав одного старця, що стояв поблизу: «Що 
означають прочитані слова?». Той простими словами пояснив 
йому почуте з Євангелія, вказуючи шлях до духовної убогості, 
чистоти і любові Божої та до всякого добродійного життя. Ці 
слова вразили хлопця. Він, вийшовши з церкви, не повернувся 
додому, але пішов на самітне місце, зручне для молитви. Там 
довго молився і просив Господа, щоб показав йому дорогу, якою 
має йти, щоб спасти свою душу. Перебуваючи в молитві, заснув 
і побачив видіння. Йому здавалося, що копав якийсь фундамент 

1 Його слід відрізняти від Симеона Стовпника-молодшого з Дивної гори, 
який жив пізніше, у VI столітті. Його пам’ять вшановуємо 24 травня 
(6 червня); див. ІІ том книги «Мученики та інші святі», ст. 354.

2 Сучасне місто Козан в провінції Адана у Туреччині.
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й почув голос, що сказав: «Копай глибше!» — і копав глибше. Коли 
перестав трудитися, думаючи, що досить, знову почув голос, що 
велів копати глибше. І знову трудився, копаючи, але коли зупи-
нився в роботі, втретє почув той самий голос, який його спонукав 
до тієї ж праці. Нарешті почув: «Зупинися, досить уже! Тепер 
будуй старанно, бо без праці нічого не досягнеш».

Це видіння означало, що він замість поверхневої діяльності 
у світі мав через внутрішню молитву зайти на глибину у своєму 
особистому відношенні до Христа, і аж тоді служити Богові і 
людям в силі Святого Духа.

Після того видіння Симеон вирішив посвятити своє життя Бо-
гові, і, покинувши батьків і дім, пішов в один монастир просити 
настоятеля прийняти його. Ігумен Тимотей не відразу погодився. 
Та юнак не відійшов і стояв біля воріт монастиря декілька днів, 
доки ігумен, зворушений його витривалістю, прийняв його. Си-
меонові ще не виповнилося і 18 років, коли його прийняли до 
монашої спільноти. Хоч був ще дуже молодий літами, вів життя 
великого умертвлення, як старі досвідчені монахи.

Через декілька років він перейшов до іншого чернечого дому. 
На новому місці хотів ще більше догодити Богові і не жалів свого 
тіла та ще більше вмертвляв його. Їв раз на тиждень, з пальмо-
вого листя скрутив собі мотузку, якою обв’язав собі тіло і носив 
під одягом. Та мотузка настільки в’їлася в тіло, що поробилися 
великі рани, від яких Симеон мало не помер. Так через молодечу 
недосвідченість та бажання зовнішнього умертвлення юнак по-
трапив в самообман та спокусу, яка мало не звела його з життя. 
Ігумен повчив молодого монаха про сенс умертвлення тіла, і що 
більшу користь та ціну в Божих очах має внутрішнє умертвлен-
ня у зреченні своєї волі навіть в найменших речах. Це було для 
нього уроком на ціле життя.

По довшім часі, коли Симеон духовно зріс і ще більше вкоре-
нився у Христі, здобувши духа молитви, покаяння та правдивості 
перед Богом, Господь попровадив його до самітного життя в пу-
стелі. Він прийшов на одну гору, яка була поблизу села Таланіс, і 
там оселився в малій печері, де прожив три роки. Відтоді, як осе-
лився в цій печері, щороку протягом Великого посту нічого не їв і 
багато молився. Печера, в якій жив святий, була під горою. Після 
трьох років він покинув це місце і оселився на самій горі. А щоб 
не сходити звідти, прикував себе до скелі ланцюгом завдовжки 
20 ліктів. І так жив тут у молитві та розважанні Божої доброти.
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Одного разу відвідав його місцевий єпископ Мелетій. Після 
спільної молитви, вони почали розмову. Мелетій сказав Симео-
нові: «Волею і розумом міцніше ніж залізом може чоловік прив’я-
зати себе до якогось місця». Преподобний Симеон зрозумів слова 
єпископа, зняв зі себе ланцюг, однак і кроку не ступив далі від 
цього місця.

Згодом чутка про св. Симеона широко рознеслася, і до нього 
почали прибувати люди не тільки з близька, але і з далеких країв. 
Приходили до нього перси, вірмени, іберійці, іспанці, британці 
та італійці. Одні несли до нього хворих, другі просили за хворих; 
ще інші приходили обійняті напастями і скорботами; приводили 
і одержимих бісами, — і кожен з них приймав хто зцілення, хто 
утіху, хто душевну користь з повчання чи яку іншу поміч. І з 
радістю відходили додому, прославляючи Бога, бо преподобний 
завжди наказував тим, кого Бог через нього зцілював: «Про-
славляй Бога, що зцілив тебе! І ніколи не смій казати, що 
тебе Симеон зцілив».

Слава про преподобного Симеона так рознеслася в Римі, що 
майстри на дверях своїх майстерень прибивали образки свя-
того, глибоко вірячи, що завдяки його молитвам Господь Бог їх 
поблагословить.

Преподобний Симеон, що любив самоту та життя постійної 
молитви, не був задоволений з частих відвідин. Щоб уникнути 
цього, придумав таке: поставив високий стовп і, вилізши на 
нього, непорушно там стояв. Побудував собі спочатку стовп на 
6 ліктів1 висоти, потім — на 12, згодом — на 22, і врешті-решт — 
на 40 ліктів. Наверху він поставив шатро шириною 2 лікті, в 
якому міг поміститися один чоловік. Збудували йому люди і дві 
кам’яні загорожі при стовпі, і так жив святий. Таким чином 
423 року він став першим стовпником. Це був новий, цілком 
невідомий до того спосіб життя.

Пустельники з Тиваїди почули про нього і дивувалися тако-
му незвичному починанню — бо ще ніхто не придумував собі 
такого життя, щоб стояти на стовпі. І почали радитися, чи но-
вий і надзвичайний спосіб життя є з Божого Духа, чи з власної 
гордості та бажання марної слави. Тоді всі разом ухвалили, щоб 
наказати преподобному Симеонові злізти зі стовпа. Якщо він 
послухає, це буде знак, що таке життя миле й угодне Богу, бо 

1 Лікоть = близько 45 см.
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де є послух, там і Божа воля, і немає місця для гордості!1 
Вибрали трьох з-по між себе і послали до св. Симеона. Посланці 
прибули під стовп і наказали йому зійти вниз. Божий слуга не 
чекав, щоб йому двічі повторили, і відразу ступив ногою на 
драбину. Побачивши такий послух, вони закричали: «Не сходь, 
отче, а пробувай, як ти почав; тепер ми бачимо, що робиш це 
згідно з Божою волею, і нехай Він далі тебе благословить на добрі 
подвиги і буде тобі помічником до кінця».

Святий Симеон бачив навколо себе багато людського без-
законня та безбожності. Його серце було сповнене любов’ю до 
Бога і прагненням спасіння безсмертних душ. Молився за їхнє 
навернення та духовне пробудження — нічого більшого для них 
не міг зробити. А Господь вислуховував Свого раба і приводив 
до Симеона тисячі людей, а також і з різних поганських народів 
натовпами приходили люди. Багатьох преподобний навернув з 
блудної віри, а тих, що жили в грісі, наставляв на шлях правди. 
Погани тисячами приймали хрещення, приносили своїх ідолів та 
при стовпі розбивали їх і топтали ногами. Царі посилали до нього 
посланців з листами і правителі поганських племен приходили за 
порадами. А св. Симеон стояв на стовпі в спеку і в холод, день і 
ніч молився до Бога, навчав людей та проповідував Євангеліє і 
спасіння в Ісусі Христі. Вчив тікати від земної марноти, берег-
тися гріха та найперше дбати за спасіння своєї душі.

Єпископ Теодорит писав: «Описати те, що зробив св. Симеон 
для спасіння людських душ, неможливо. Але найбільше дивувала 
всіх довготерпеливість святого. Як день так і ніч він незмінно 
стояв і молився. Перед церковними святами від заходу сонця 
аж до ранку він молився з піднятими догори руками. Був покір-
ний і добрий». Преподобний багато зробив для добра Церкви. В 
листах, які писав до правителів та царів, він виступав проти 
поганства, юдейських наруг над християнськими святинями, 
боровся з єресями.

Наступник Теодосія, імператор Маркіян (450–457), чоловік 
св. Пульхерії2, був надзвичайно побожний. Він часто приїжджав 

1 Тут слід зазначити, що християнин має слухати того, хто слухає Бога; 
послух відкритим єретикам або тим, які виступають проти Бога, хоча 
й займають церковні посади, суперечить Божому слову. Тут діє те, 
що сказав ап. Петро членам синедріону: «Розсудіть, чи справедливо 
перед Богом більше слухати вас, ніж Бога» (Діян. 4, 19).

2 див. 8 (21) вересня, ст. 461
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до преподобного Симеона в простій одежі, щоб не привертати до 
себе уваги людей і могти спокійно порозмовляти та помолитись 
зі святим.

Коли вдова Теодосія Молодшого, цариця Євдокія, перебуваю-
чи в Єрусалимі, впала у єресь Євтихія, і згодом захотіла навер-
нутися до святої віри, написала листа до преподобного Симеона 
з проханням поради. Симеон відіслав її до св. Євтимія Великого, 
за молитвами і вказівками якого вона вернулася до святої віри 
і, примирена з Богом, у спокої закінчила своє життя.

Також Симеон навернув від несторіанської єресі до правовір-
ної віри антіохійського патріарха та деяких відлучених єпископів 
і переконав їх прийняти постанови Халкедонського Собору.

По деякім часі Господь допустив на святого пробу, щоб ще 
більше утвердити його в покорі. Йому з’явився диявол під ви-
глядом ангела світла з вогненною колісницею та кіньми, ніби 
сходив з небес, і сказав: «Почуй, Симеоне! Бог небес та землі 
послав мене до тебе, як це бачиш, з колісницею та кіньми, щоб 
як Іллю взяв я тебе на небо; достойний-бо ти честі такої ради 
святості життя твого. Прийшов уже час твій, щоб плоди тру-
дів твоїх понести, і приймеш вінця доброти від руки Господньої. 
Іди, не гаючись, рабе Господній, щоб побачив Творця свого і по-
клонився Йому, адже тебе за образом Своїм створив. Хай же 
побачать тебе ангели і архангели із пророками, апостолами 
й мучениками, які бачити тебе бажають». Коли це й до того 
подібне говорив біс, святий не розпізнав диявольської спокуси і 
промовив: «Господи, чи хочеш мене, грішника, в небеса взяти?». 
Тоді підняв праву ногу, щоб ступити на вогненну колісницю, 
однак простягнув і правицю, знаменуючись хресним знаменням, 
і відразу диявол із колісницею та кіньми зник, як порох, здутий 
вітром. Побачивши, що це була диявольська омана, Симеон ка-
явся і наклав на себе покуту — цілий рік стояв на тій нозі, якою 
хотів ступити на колісницю. Диявол, не терплячи такого його 
подвигу, вразив його ногу лютою виразкою.

Бог дав преподобному силу творити чуда і провіщати май-
бутнє. Одного розбійника із Антіохії на ім’я Йонатан, який вбив 
багатьох людей та пограбував багато домів, переслідувало вій-
сько, яке вислало місто Антіохія, щоб його зловити і засудити 
на смерть. Шукаючи сховку, прибіг аж під стовп св. Симеона і 
гірко плакав. Святий гукнув йому з висоти: «Хто ти, звідкіля і 
чому прийшов сюди?». Він каже: «Я — Йонатан, розбійник, що 
накоїв багато зла, багатьох людей вбив та пограбував, прийшов 
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сюди каятися у своїх гріхах, шукаючи в тебе рятунку». Коли 
це сказав, якраз підійшли воїни, що гонили його, і закричали 
до преподобного: «Дай нам, отче, нашого ворога, розбійника, 
уже-бо і звірі є приготовані у місті, щоб з’їли його». Відповів їм 
блаженний Симеон: «Діточки мої! Не я його сюди привів, але Бог 
поставив його тут, бажаючи його покаяння. Якщо зможете 
ввійти всередину за огорожу і спіймати його, попробуйте. Я не 
можу вам його вивести, боюся-бо Того, що послав його до мене». 
Так преподобний відправив їх назад до міста, а його волі ніхто 
не смів противитися.

Тоді св. Симеон промовив до душі розбійника, і з його очей 
потекли рясні сльози жалю. Сім днів він оплакував свої гріхи, 
припадаючи в молитві до Бога, сповідався і з плачем каявся 
зі своїх гріхів, аж ті, що були там і бачили покаяння та плач, 
були вельми зворушені. А Симеон в той час благав у Бога для 
грішника прощення. Після семи днів гукнув до святого: «Отче, 
коли велиш мені відійти?». Сказав отець: «Чи знову до лихих 
діл повернешся?». Він відповів: «Ні, отче, але час мій настав!». 
І так, розмовляючи з ним, віддав дух свій Богові. Коли воїни 
прийшли вдруге, щоб взяти розбійника силою, то знайшли його 
неживим, а святий промовив до них: «Той, Хто його привів до 
мене, Той із військом небесним забрав його, очищеного покаян-
ням, до Себе».

Преподобний прожив на стовпі близько 40 років. Учень 
св. Симеона, Антоній, так описав смерть свого вчителя: «Була 
п’ятниця. Люди, як звичайно, чекали на благословення, та свя-
тий не виходив з шатра. А коли не показався і другого дня, я 
вийшов на стовп, дивлюся — а він стоїть, як звичайно, з рука-
ми, піднесеними догори, тільки його лице надзвичайно сяяло. Я 
думав, що він молиться духом, і не смів непокоїти його. Та бачу, 
що тіло непорушне, тоді я торкнувся його і зрозумів, що Господь 
покликав його до Своєї слави».

Помер преподобний Симеон на 70 році життя, 459 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК МАМАНТ

У Пафлагонській 
землі1, в місті Гангра2, 
жив багатий і славний 
християнин на ім’я Те-
одот, з роду патриціїв. 
Його жінка називалася 
Руфина. Вони перед 
усіма ісповідували свою 
віру та багатьох до неї 
приводили. За те на 
них донесли, і староста 
наказав ув’язнити Тео-

дота й відіслати в Кесарію Каппадокійську до правителя Фауста, 
який звелів кинути його в темницю. Руфина, хоч і чекала дитину, 
пішла за своїм чоловіком у в’язницю і з ним страждала заради 
Христа. Теодот, знаючи неміч свого тіла і жорстокість ката, бажав 
краще вмерти, аніж зрадити Христа, коли не зможе витримати 
важких мук. Тому почав молитися такими словами: «Господи, 
Боже сил, Отче улюбленого Сина Твого, Тебе благословляю і про-
славляю, бо сподобив мене заради Імені Твого бути вкинутим у 
цю темницю. Тому молю Тебе, Господи, прийми мою душу. Ти зна-
єш мою неміч, хай ніколи диявол не похвалиться моєю зрадою!».

Господь вислухав Свого раба і зразу взяв його душу до Себе. 
Тоді Руфина, охоплена смутком від смерті чоловіка, терплячи 
скорботу, передчасно породила сина і, дивлячись на дитя й на 
мертве тіло чоловіка, також просила Бога, щоб звільнив її від 
цього тимчасового життя і прийняв у Свої вічні обителі. І Бог 

1 Римська провінція на березі Чорного моря, між Вітинією і Галатією.
2 Сучасне місто Чанкири в Туреччині.
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вислухав її молитву. Так дитина залишилася сиротою, проте 
Господь про неї подбав. Він через Свого ангела у видінні звелів 
одній жінці на ім’я Аммія поховати тіла святих ісповідників, а 
хлоп’ятко взяти до себе. Полюбила вона його, як власну дитину, 
бо була вдовою і не мала дітей. До п’яти років хлопчик нічого 
не говорив, і аж тоді звернувся до Аммії, що була йому другою 
матір’ю, словом «Мама!». І від того часу прозвали його Мамантом. 
Аммія виховала його у християнській вірі і віддала на книжну 
науку, щоб навчився письма. Він швидко перевищив усіх своїх 
однолітків, так що всі дивувалися гостроті його розуму.

У той час царював у Римі нечестивий Авреліан (270–275), що 
примушував поклонятися бісам не тільки чоловіків та жінок, 
але й малих дітей, бо знав, що їх легко схилити до всякого зла. 
Багато молодих хлопців і юнаків корилися волі царя, однак ті, 
що ходили з Мамантом до школи, чинили навпаки, маючи його 
за приклад. Своїм одноліткам Мамант розказував про безглуз-
дість ідолопоклонства і навчав їх пізнання Господа Ісуса, якого і 
сам пізнав. Було тоді Маманту 15 років і вже осиротів по другій 
своїй матері Аммії, котра йому, своєму прийомному синові, як 
єдиному спадкоємцю численні маєтки на землі залишила і пішла 
до небесного багатства, приготованого тим, що люблять Бога.

Демокритові, тодішньому правителеві Кесарії, було донесено 
на Маманта, що противиться наказові царя, і він послав по юна-
ка. Коли привели хлопця, спочатку запитав, чи він християнин. 
Почувши ствердну відповідь, став допитувати, чому не лише сам 
не поклоняється богам, але і хлопців, з якими вчиться, переконує 
у християнській вірі. Мамант безстрашно відповів: «Хоч ти і 
старший віком, але істинного Бога Ісуса Христа не пізнав, 
з правдивого шляху зблудив і є настільки затемнений, що 
не можеш поглянути на Світло Правди, бо шануєш бісів, 
кланяючись мертвим та глухим ідолам. Я ж від мого Го-
спода Ісуса ніколи не відступлю, і кого можу намагаюся 
приводити до Нього». Демокрит здивувався такій відповіді та 
з гнівом наказав відвести святого до ідольського храму і там 
принести жертву божкам. Проте хлопець відповів: «Тобі не го-
диться ображати мене, бо я з роду патриціїв». Довідавшись 
про славний рід юнака, Демокрит побоявся мучити його, тому 
наказав зв’язати святого і відіслати до імператора.

Коли привели Маманта перед Авреліана, він почав усіляко 
змушувати його до ідолопоклонства, то погрозами, то обіцян-
ками. «Коли приступиш до великого Серапіда і принесеш йому 
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жертви, о красний юначе, будеш із нами в палаті і по-царському 
виховаєшся, і всі тебе шанувати і хвалити будуть, і воістину 
блаженний станеш. Коли ж не послухаєш мене, то зле маєш 
загинути». Хлопець мужньо відповів: «Не поклонюсь я бездуш-
ним ідолам, яких ви шануєте як богів! Ви безумні, бо кланяє-
теся бездушному дереву і каменю, а не живому Богові! Ті твої 
добродіяння, дари та почесті, які обіцяєш, будуть мені 
тяжкими муками, коли б замість Христа полюбив їх. 
Тяжкі муки, що заради Христа обіцяєш накласти, будуть мені 
великим добром, бо заради Христа мого ліпше мені померти, і 
це більше усіляких почестей та надбань!».

Так сміливо св. Мамант говорив перед царем і не соромився, 
бо в юнацькому тілі мав розум досконалого мужа і безбоязне 
серце. Божа сила може і малого хлопця явити переможцем над 
Голіафом та з уст малолітка звершити собі хвалу, а малолітнього 
хлопця так умудрити, щоб більше старця розумів. Це все можна 
було бачити в юнакові Маманті: не перемогли його слова безза-
конного царя, не звабили дари, не застрашили муки, а навпа-
ки — їх більше, ніж усіх дарів хотів прийняти. Тоді розгнівався 
мучитель й звелів, щоб хлопця нещадно били, а при тому казав: 
«Скажи тільки устами, що принесеш жертву богам, і зразу бу-
деш звільнений від муки». Він відповів: «Ні серцем, ні устами не 
відречуся Бога і Царя мого Ісуса Христа, хоч мені накладеш 
і в тисячу разів більші рани за ці, вони-бо з’єднують мене 
з моїм Господом, якого я прагну». Тоді Авреліан повелів свіч-
ками обпалювати тіло мученика, але вогонь його не торкнувся. 
Цар придумав і наступну муку — бити святого камінням. Та він, 
підкріплений Божою благодаттю, з радістю терпів ці муки зара-
ди любові до Христа. Імператор, бачачи, що нічого не досягне, 
засудив його на смерть, щоб Христового раба вкинули у море. Та 
коли вели святого на смерть, з’явився ангел Господній, як бли-
скавка, а воїни, побачивши його, зі страху втекли, покинувши 
св. Маманта. Ангел взяв мученика, привів його на високу гору 
в пустелі поблизу Кесарії і там звелів йому жити.

Пустельне життя Мамант розпочав з 40-денного посту. Там 
чудесним способом отримав і святе Євангеліє. До нього прихо-
дили звірі, а дикі кози прибігали до його печери, щоб їх подоїти. 
З їхнього молока святий робив сир для себе та бідних. І пішла 
чутка про пустельника по всьому місті. Та погани донесли на 
нього Олександрові, правителеві Каппадокїї, а той послав воїнів, 
щоб схопити св. Маманта, бо вважав його чарівником. Воїни не 
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знали святого, і коли побачили його біля печери, запитали, чи він 
не знає, де тут живе пустельник Мамант. Святий запросив їх до 
печери та пригостив сиром і молоком. Коли вони їли, прийшли, 
за своїм звичаєм, дикі молочні лані і кози, щоб їх видоїли. Він 
надоїв молока і подав воїнам, щоб пили, а сам став на молитву. 
Тоді почали приходити численні звірі. Це бачачи, воїни переляка-
лися і, кинувши їжу, прибігли до нього. Він звелів їм не боятися і 
звістив, що це він є Мамант, якого шукають. Вони сказали йому: 
«Коли хочеш іти до князя, то іди з нами, коли ж ні, то нас від-
пусти самих, бо ми не сміємо вести тебе. Однак молимо тебе: 
хай не пошкодять нам звірі!». Він заспокоїв їх і мовив: «Ідіть ви 
спершу, а я сам услід за вами піду». І пішли воїни, чекаючи його 
пришестя при міських воротах, вірили-бо словам такого мужа 
і ані помислити не могли щось неправедне на нього. Мамант 
взяв із собою одного лева, пішов із ним до міста, сам увійшов у 
місто, а лев зовні залишився. Воїни узяли Маманта і поставили 
його перед ігемоном Олександром.

Правитель, побачивши святого, запитав його: «Чи ти є той 
знаменитий чародій, про якого я чув?». Святий відповів: «Я є раб 
Ісуса Христа, який всім, хто вірить у Нього, і тим, що викону-
ють Його волю, дає спасіння, а чародіїв і тих, що кланяються 
ідолам, віддає пекельному вогню. Скажи: для чого покликав ти 
мене до себе?». І сказав Олександр: «Через те покликав тебе, 
бо чув про тебе, що ти чарівництвом приборкав диких звірів, 
посеред яких живеш, і наказуєш їм наче розумним». Каже св. Ма-
мант: «Хто служить єдиному живому та істинному Богу, той не 
зможе анітрохи перебувати з ідолопоклонниками та злодіями. 
Через те я ліпше вибрав жити зі звірами в пустелі, аніж з вами. 
Ви є набагато нерозумніші від звірів, бо не пізнаєте істинного 
Бога і мучите й вбиваєте Його рабів». Ігемон наповнився ярістю 
і повелів святого мученика бити та залізними кігтями шарпати 
його тіло. Він мовчки мужньо терпів, тільки вгору зводив свої очі 
та молився. І раптово пролунав голос з неба: «Кріпися і мужайся, 
Маманте!». Той голос чуло багато вірних і у вірі утвердилося.

Після того мученика кинули у темницю, де вже було 40 чоловік. 
Коли вони знемогли від голоду та спраги, святий помолився, і тут 
залетів віконцем голуб, несучи у дзьобі небесний хліб. Він поклав 
його перед Мамантом і полетів геть. Та їжа чудесно розмножилася 
для всіх в’язнів, як колись манна в пустелі. І знову опівночі, коли 
святий молився, відчинилися в’язничні двері й всі в’язні вийшли. 
Але він, бажаючи страждати за Христа, залишився у темниці 
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сам. Після того кинули його в огненну піч. Мученик у печі, спі-
ваючи і славлячи Бога, пробув три дні, доки цілковито піч не 
охолола. Після трьох днів ігемон довідався, що Мамант є живий 
у печі, здивувався і сказав: «О, який великий є цей чародій, що й 
вогонь не може торкнутися його!». Багато із людей, бачачи це, 
пізнали істинного Бога і Йому єдиному приписали те велике чудо.

Безумний ігемон, не бажаючи пізнати всесильного Бога, хулив 
Святого Духа, приписуючи це чарам. Тоді засудив святого на 
поїдання звірам. Випустили на нього спершу голодну ведмедицю. 
Вона, прибігши, поклонилася святому і лежала при його ногах, 
обіймаючи його стопи. Також випустили гепарда, але той покір-
ливо обняв його за шию і облизував піт з його чола. Коли все так 
сталося, прибіг з пустелі лев Маманта і, скочивши на видовище, 
людським голосом промовив до святого, бо Бог відкрив уста зві-
ру, як колись Валаамовій ослиці, для явлення всемогутньої Своєї 
сили. «Ти є мій пастир, котрий пас мене на горі!». Це промовив-
ши, кинувся на людей та багатьох хапав і терзав, так що й ігемон 
ледве утік. Тоді святий вгамував лева і відіслав його до пустині.

Ігемон знову схопив святого, тримав його в кайданах і вдруге 
вивів на видовище, випустивши на нього свого лева, вельми лю-
того. Але і той став покірливий і ліг перед його ногами. Затверділі 
погани, бачивши це, від гніву скреготали зубами на святого і 
кидали по ньому камінням. На кінець ідольський жрець проколов 
тризубцем живіт святого. Смертельно поранений, св. Мамант з 
останніх сил вийшов за місто до найближчої печери, де з раді-
стю віддав свого духа у руки Господа, за якого постраждав. Так 
св. Мамант прийняв вінець мучеництва. Сталося це у 275 році.

Його святі мощі вірні поховали на тому ж місці. І відбували-
ся там численні чуда, як свідчить св. Василій Великий у своїй 
проповіді до народу (Бесіда 26): «Згадуйте у молитвах святого 
мученика Маманта, якого маєте помічником. Хто його призи-
ває, тому справді допоможе. Заблуканих у вірі на шлях правди 
наставить. У кого діти померли (духовно) — знову поверне до 
життя. Хворих зцілить і продовжить їм життя. Всі разом зі-
бравшись, принесімо хвалу мученикові».

Одне з чуд було таке. Коли Юліан Відступник був ще юний 
і хотів показатися християнином, хоч у своїм серці був пога-
нином, почав будувати святому мученику Маманту над його 
гробом церкву. Але це робив не з благочестя, а з марнославства 
та лицемірства. Тоді те, що в день будувалося, вночі падало, а 
ранком все знаходили наче вітром розсипане і розкидане. Те 



425

сталося, бо святий не бажав, щоб йому будував церкву той, хто 
незабаром буде переслідувати правдиву віру.

Господи, молитвами мученика Твого Маманта, дай нам милість 
в цей важкий час витримати у спасительній вірі до кінця, щоб у 
небі прославляти Тебе з Отцем і Святим Духом навіки-віків. Амінь!

СВЯТА МАТИЛЬДА ВЕСТФАЛЬСЬКА, КОРОЛЕВА1

В історії ельбських слов’ян залишив 
сумну пам’ять могутній німецький 
король Генріх I Птахолов (912–936), 
ровесник св. Вацлава (923–935). Він 
вторгся в Чехію, але, на щастя, князь 
Вацлав, усвідомивши велику небезпе-
ку, що загрожувала, погодився пла-
тити Генріху помірну річну данину за 
збереження миру.

Дружиною цього ненаситного і 
гнівливого короля була Матильда, 
яка стояла при ньому, як ангел-охо-
ронець, намагаючись стримати його 
гнів, і своєю побожністю, тихістю і лю-
бов’ю злагіднювати його сувору вдачу. 
Матильда була дочкою саксонського 
графа Детріха і датської графині Рей-
нрільди. Побожні батьки віддали її на 
виховання в монастир Герфорд у Ве-
стфалії, де їхня дочка під керівництвом ігумені Матильди, своєї 
бабусі, виросла в побожності та святих чеснотах. Вийшла заміж 
913 року і невдовзі стала могутньою королевою. Але ця висока 
гідність не засліпила її. У монастирі вона навчилася смирен-
ня, мовчання і любові до ближнього, тож навіть перебуваючи 
на престолі, залишалася скромною і милосердною. Вона часто 
проводила ночі в молитвах і божественних роздумах, була до 
всіх мила і ласкава, працювала своїми руками, дбайливо нагля-
дала за челяддю, навчаючи усіх доброчесного життя. Годувала 

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 14 березня.



426

голодних, відвідувала і підтримувала хворих, піклувалася про 
невинно переслідуваних.

У Матильди було троє синів і дві дочки, яких вона дбайливо 
виховувала. Коли король Генріх 936 року помирав, то перед усіма 
придворними і слугами дякував Матильді, що вона давала йому 
мудрі поради, приборкувала його гнів, відвертала від несправед-
ливості, схиляла до милосердя і побожно виховувала дітей. Коли 
він помер, Матильда відразу ж подбала, щоб за нього відслужи-
ли Святу Літургію, а потім сказала синам, Оттону та Генріху: 
«Припиніть сперечатися за минущу королівську владу. На 
прикладі свого батька бачите, який кінець усієї земної 
слави. Блаженний той, хто прагне безсмертного і вічно-
го, тому не дбайте про те, хто з вас буде панувати, але 
пам’ятайте слова Господа, що кожен, хто підносить себе, 
буде упокорений, а хто упокоряє себе, буде вивищений».

Тоді на трон сів старший син Оттон. Заздрісні придворні 
набрехали йому, що начебто Матильда накопичила величезні 
статки, які витрачає на ледачих нікчемних людей. Оттон та його 
брат Генріх, якого мати особливо любила, повірили наклепни-
кам і забрали у своєї матері все майно. В результаті королева 
опинилася в злиднях. Але найбільше її засмучувала невдячність 
обох синів, особливо молодшого Генріха. Вона переїхала на свою 
батьківщину у Вестфалію, де жила в убогості та смиренні.

Невдовзі король Оттон пізнав, що разом з матір’ю від нього 
відійшло і Боже благословення. Він визнав свою помилку і послав 
до неї гінців з проханням повернутися та вийшов їй назустріч 
разом зі своїм братом Генріхом. Побачивши матір, брати зійшли 
з коня, стали перед нею на коліна й попросили прощення. Ма-
тильда обійняла їх і з плачем мовила: «Заспокойтеся, якби я не 
заслужила цього випробування за свої гріхи, Бог не допустив би 
на мене цього!». Відтоді Матильда жила зі своїми синами в любові 
й непорушній злагоді.

У 955 році, перебуваючи в Кведлінбурзі, вона отримала віст-
ку, що її улюблений син Генріх помер. Відтоді королева цілком 
померла для цього світу. Матильда заснувала багато монастирів, 
про які дбала до кінця свого життя, проводила час у молитві та 
виховувала онуків. Її молодший син Бруно став архиєпископом 
Кельна, а онук Вільгельм — архиєпископом Майнца.

Передбачаючи свою близьку смерть, Матильда від’їхала до 
Кведлінбурзького монастиря. Востаннє вона прийняла з рук 
свого онука Вільгельма Святе Причастя, лягла на веретище, поси-
пала собі голову попелом і уснула в Господі 14 березня 968 року.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АНТИМ,
ЄПИСКОП НІКОМИДІЙСЬКИЙ, ТА СПІВМУЧЕНИКИ

Батьківщиною св. Антима було 
місто Нікомидія1, де ще в моло-
дих літах заяснів чеснотами як 
добрий християнин. З дитинства 
зростав у покорі та любові до Бога 
і ближніх. Коли став зрілим му-
жем і відзначався благочестивим 
життям, Нікомидійська громада 
293 року вибрала його за пасти-
ря. Прийнявши управління Ніко-
мидійською Церквою, як добрий 
пастир провадив людей дорогою 
спасіння і мало не все своє стадо 
у мученицьких вінцях привів Бо-
гові. Бо велике гоніння на христи-
ян було тоді по всьому східному 
краю, а найбільше в Нікомидії, де 
жили тоді злочестиві царі Діокле-
тіан (284–305) та Максиміан Галерій (305–311). Тут святий по-
вчав і укріпляв усіх до мученицького подвигу. Він підбадьорював 
вірних, кажучи: «Тут нам належиться мало постраждати 
за Христа, який багато за нас страждав. Тут Його визна-
ваймо перед людьми, щоб Він нас визнав перед Отцем Не-
бесним. Тут Його перед людьми прославляймо, щоб там Він 
прославив нас перед Своїми ангелами. Умремо тимчасово, 

1 Нікомидія — столиця Східної Римської імперії за імператора 
Діоклетіана в області Вітинія на березі Мармурового моря. Сучасне 
місто Ізміт в Туреччині.
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щоб жити вічно, не лякаймося мучителів, що вбивають 
тіло, душі ж убити не можуть». Такими й подібними словами 
укріплював святий своє стадо, через що багато вірних ревно самі 
себе віддали на гіркі муки заради Ісуса Христа, Господа нашого.

У той час прийшло на християн ще одне випробування: неві-
домо від чого загорілися царські палати, і велика їхня частина 
згоріла. Усю вину погани скинули на християн, мовляв, вони із 
ненависті підпалили палац. Тоді вельми розпалилася царська 
ярість, і він видав наказ, щоб християн жорстоко переслідува-
ли і видавали на муки. Передусім шукали св. Антима, щоб його 
вбити. Але Бог зберіг його живим в селі Семена, щоб він своїми 
листами підбадьорював вірних твердо триматися віри. Якраз 
тоді і спалено в церкві живцем 20 000 християн1 в день Різдва 
Христового, а решту вірних вкинено в темницю.

Лист Антима натхнув і одного християнина на ім’я Зенон, 
хороброго воїна. Він перед усіма викрив царя Галерія в ідоло-
поклонстві, коли той приносив жертви богам. Зенон голосно 
закричав до царя: «Царю, чому поклоняєшся бездушним ідолам? 
Чому честь віддаєш дияволу, хіба не знаєш, що є лиш один прав-
дивий Бог, Бог християнський, якому слава буде навіки-віків?».

Царя мов громом ударило, коли це почув. Він одразу наказав 
схопити Христового ісповідника, бити його камінням по обличчі 
та відрізати язика. Після того його ледь живого виволокли за місто 
і там стяли голову. Та його приклад додав відваги іншим. Деякі з 
вельмож і слуг імператора також стали голосно величати Христа, 
і їх усіх кинули до в’язниці. Святий Антим, довідавшись про їхнє 
ув’язнення, написав до них листа, в якому заохочував до витрива-
лості. Цього листа він передав через диякона Теофіла, однак сторо-
жа в’язниці схопила його і поставила перед імператором. Святий 
диякон сміливо визнав Ісуса Христа і навіть в найтяжчих муках 
не видав, де переховується св. Антим. Теофіла, за наказом імпе-
ратора, вбили каміннями і стрілами. У той час і св. Євтимій, що 
своїм вченням привів багатьох до Христа та мученицького подви-
гу, у тій же Нікомидії після різних мук прийняв смерть від меча.

Так само прийшов час і св. Антиму постраждати за свого Го-
спода. Імператор довідався, де переховується святий, і наказав 
його ув’язнити. Коли воїни досягли того села, зустріли Антима і 
запитали: «Де перебуває Антим, християнський учитель?». Він 
взяв їх у свій дім, кажучи: «Розкажу вам про Антима і видам 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 28 грудня (10 січня); див. IV том книги 
«Мученики та інші святі», ст. 490.
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його в руки ваші, тільки спочиньте трохи з дороги». Подав їм 
люб’язно їжу і дав відпочити. Тоді сказав, що це він Антим: «Це 
я — той, кого ви шукаєте. Беріть мене і ведіть до того, хто 
послав вас». Почувши це, воїни сильно здивувалися. Їм стало 
жалісно й соромно перед Антимом, тому сказали святому: «Не 
візьмемо тебе з собою, але радимо тобі сховатися, ми ж скаже-
мо правителю, що шукали Антима і не знайшли». Та св. Антим 
переконав їх цього не говорити і добровільно пішов з ними. До-
рогою він так зворушив їхні серця розповіддю про Ісуса Христа, 
що вони навернулися до Христової віри і з його рук прийняли 
святе хрещення. Ось так добрий пастир, навіть ішовши на жор-
стокі муки, дбав не про себе, а про спасіння душ інших. Коли 
Антим увійшов до міста, Галерію було оповіщено про нього. Той 
повелів поставити його перед собою зв’язаного і покласти всі 
знаряддя тортур, бажаючи їхнім виглядом застрашити Антима, 
щоб прихилився до ідолопоклонства.

Тоді почав питати його, кажучи: «Чи це ти Антим, який гово-
рить, що простий чоловік Христос, який був розп’ятий, є єдиним 
правдивим Богом і що наші великі боги — це лиш каміння та дере-
во? Якщо хочеш жити і мук уникнути наказую тобі поклонитися 
великим богам». Антим посміявся з покладеного знаряддя і відпо-
вів: «Спершу я сміявся над ідолами вашими, що ви їх богами на-
зиваєте, тепер же сміюся над твоїм великим безумством, бо ти 
сподівався відвернути мене від Творця мого, що й тебе, невдячне 
створіння, пошанував Своїм образом. Навіщо ти мене на суд свій 
зв’язаним привів і знаряддя мук перед очі мені поклав? Чи хочеш 
цим застрашити мене, щоб я злякався і покорився твоєму без-
божному велінню? Але не зможеш тим застрашити мене, я бо за 
Господа Ісуса прагну життя віддати. Пропонуй це тим, що є ма-
лодушні й боязливі, їм-бо життя тимчасове є великою вті-
хою, а його втрата є великою мукою, а мене цим не лякай».

Коли це святий сказав, повелів мучитель бити його каменем по 
шиї. Він вдячно це прийняв, як початок страждання, та ще біль-
ших ран бажав, щоб більшу нагороду прийняти, і так говорив до 
царя, щоби його розлютити: «Боги, що неба і землі не сотворили, 
нехай погибнуть». Ті слова ще більше розгнівали мучителя, тому він 
повелів розпеченими залізними шпицями провертіти йому ноги, 
але та мука була веселощами святому: радів-бо, хвалячи Бога, що 
сподобив його таке витерпіти за Ім’я Ісуса Христа. Також повелів 
цар зняти з мученика одіж, покласти на землі гостре череп’я і 
киненого на них страждальця жорстоко бити палицею, щоб по-
двійний біль серце його проймав: згори від биття палиці, а внизу 
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від гостроти череп’я. Він і тоді дякував Богові, співаючи: «Дякую 
Тобі, Господи, Царю віків, Ти для боротьби мене підперезуєш си-
лою, підкоряєш мені тих, хто повстають на мене», а до Галерія 
сказав таке: «Знай, злочестивий, що за твоє ідолопоклонство 
та муки, які ти завдаєш християнам, чекає тебе вічна 
погибель в пеклі разом з твоїми ідолами, які є демонами».

Цими словами мучитель ще більше розлютився. Повелів свя-
того прив’язати до колеса і, крутячи колесо, палити його тіло 
вогнем. Коли слуги почали робити наказане, раптово попадали як 
мертві, бо зупинилося колесо і кинувся вогонь на них і попалив 
їх. І жалілися перед мучителем, кажучи: «Коли почали оберта-
ти колесо і підпалювати прив’язаного, з’явилися біля нас три 
світлоносні мужі, які говорили: “Не бійся, рабе Божий Антиме!”. 
Коли ж зирнули вони на нас, напав на нас страх, і вогонь, що під 
колесом, на наші лиця кинувся й пошкодив нам». Це почувши, 
мучитель дивувався і все це приписав чародійству. Наказав 
зняти з колеса св. Антима і усіченням сокирою грозив йому, 
якщо не принесе жертви ідолам. Мученик, почувши про усічен-
ня сокирою, зрадів і молив Бога, щоб дав йому ласку зустрітися 
зі своїми вірними, які вже випередили його у Божому Царстві, 
отримавши вінець мучеництва. Але спершу повелів злочестивий 
цар повести Антима у темницю, зв’язаного залізними кайдана-
ми. І так, напівживого, кинули його у в’язницю до розбійників.

І ось, коли св. Антим прийшов до пам’яті, то перше, що почав 
робити — це розповідав про Бога тим, які були у в’язниці і не 
знали нічого, крім гріха та злоби. Він так зворушив їхні серця, 
що вони пізнали правду, розкаялися і прийняли хрещення з 
його святих рук. Почувши це, мучитель засудив його на смерть. 
І пішов святий з радістю на смерть, кажучи: «Тепер час моїх 
веселощів, тепер здійснення бажання мого, тепер двері життя 
вічного відчиняються мені — хай вийду я із тіла і ввійду до Госпо-
да та насичуся, коли з’явиться мені слава Його!». Прийшовши 
до місця, на якому мав померти, попросив часу для молитви і, 
достатньо помолившись, схилив святу свою голову та усічений 
був сокирою за царевим велінням. І так прийняв кінець мукам 
своїм за Христа 3 вересня 303 року. Коли настав вечір, дехто із 
вірних, таємно прийшовши, взяли багатостраждальне його тіло 
і поховали чесно, славлячи святу Трійцю: Отця, і Сина, і Святого 
Духа, єдиного Бога, Йому ж слава навіки. Амінь.
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СВЯТИЙ ІВАН ПОСНИК,
ПАТРІАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ1

Святий отець Іван народився в 
Константинополі, жив при царях Юс-
тині ІІ (565–578), Тиверії (578–582) і 
Маврикії (582–602). Був благочести-
вим, богобійним, милостивим до же-
браків і подорожніх. Якось він при-
йняв чорноризця Євсевія, що при-
йшов з Палестини. Коли ішли вони 
дорогою, чорноризець ішов з правого 
боку від Івана і ніби хтось незнайомий 
сказав йому: «Не подобає тобі, отче, з 
правого боку великого йти. Бог прові-
щає про нього, що має бути йому вру-
чено велике архиєрейство». Це почув-
ши, чорноризець розповів все Євти-
хію, Константинопольському патріар-
ху. Патріарх радив постригти Івана, 
як достойного церковного притчу.

Коли помер патріарх Євтихій, Бог зволив, щоб Івана вибра-
ли і рукоположили на Константинопольського патріарха, хоч 
і проти його волі. Аж до кінця свого життя святитель жив у 
чистоті, пості та добродійності. Про його святість свідчили і 
чудеса, які Бог через нього чинив: розбурхане море молитвою і 
хресним знаменням стишив; сліпця просвітив, поклавши йому 
на очі частку від Тіла Христового, кажучи: «Хто зцілив сліпого 
від народження, Той хай зцілить і тебе!». І враз сліпий прозрів.
Повстримність святого була така велика, що впродовж шести 
днів не приймав їжі, на сьомий з’їв мало що від городнього зела, 
чи від дині, чи від грона, чи від смокви. Таке прохарчування 
мав у всі літа свого святительства. Спав дуже мало і то сидячи. 
Безперестанно пробував у молитвах і в численних подвигах, 
борючись із пристрастями. Варварські находи не раз повернув 
назад і своїми молитвами та постом охороняв місто від погибелі. 
Паству свою беріг від видимих і невидимих ворогів, був вельми 
милостивий, отець сиротам, годувальник жебракам, захисник 
скривдженим, ревнитель за Бога і викорінювач всякої злоби.

1 Його пам’ять вшановуємо 2 (15) вересня.
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Мав ще святитель силу на нечистих духів, щоб виганяти їх. 
В однієї жінки був біснуватий чоловік, і повела його до одного 
пустельника. Він каже: «Іди до святішого Івана, патріарха Кон-
стантинополя, той зможе чоловіка твого зцілити». І так учинив-
ши, жінка отримала жадане: її чоловік став здоровий, зцілений 
молитвами преподобного. І багато болящих зцілення діставали, 
багатьом вузи непліддя молитвами його розривалися. Отак добре 
попасши словесне стадо, в глибокій старості дійшов до блаженної 
своєї кончини і перейшов з землі до небесних поселень 595 року.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВПСИХІЙ1

Святий Євпсихій був народ-
жений і вихований у Кесарії 
Каппадокійській за царювання 
Адріана (117–138). На нього до-
несли, що не шанує поганських 
богів і поклоняється Христу. 
Тоді ігемон Каппадокії схопив 
його, розтягнув на катівні і на-
казав обдирати ребра. Опісля 
його, ледь живого, вкинули у 
темницю. Коли він там лежав 
і молився, з’явився йому ангел 
Господній і своїм дотиком зці-
лив від ран. По тому відпуще-
ний був із темниці на волю. Ста-
лося це за Божим промислом, 
щоб майно, якого мав багато, 

не залишилося в руках безбожних, але щоб добре розійшлося на 
потреби бідних. Усі маєтки, набуті ще його прабатьками, святий 
роздав убогим, а дещо подарував і своїм ворогам, що донесли на 
нього, вшанувавши їх дарами як своїх добродійників.

Коли ж заволодів в Кесарії ігемон Саприкій, знову схопили 
Євпсихія і сильно мучили, після чого стяли мечем. Так святий 
здобув нев’янучий вінець мучеництва.

1 Його пам’ять вшановуємо 7 (20) вересня.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАВИЛА,
АРХИЄПИСКОП АНТІОХІЙСЬКИЙ, ТА СПІВМУЧЕНИКИ

Святий Вавила був пасти-
рем і архиєпископом Церкви 
в Антіохії1. Коли імператор-по-
ганин Децій (249–251) прибув 
до Антіохії, то одразу ж вчинив 
мерзенне жертвоприношення 
і, виявивши свій дикий но-
ров, приніс дитину в жертву 
поганським ідолам. Згодом 
хотів побачити християнське 
Богослужіння і забажав увій-
ти до церкви, де в присут-
ності вірних служив Боже-
ственну Літургію св. Вавила.

Почувши, що імператор з усіма своїми вельможами, воїнами 
та слугами іде до церкви, святий єпископ залишив божествен-
ний вівтар, став перед входом у церкву і, побачивши царя, який 
наближався зі всім своїм збором, вигукнув: «Не личить тобі, 
царю, що ідолопоклонником є, входити до святині живого Бога і 
оскверняти її своїм входом!». Ще іншими словами викривав гріхи 
царя та докоряв за ідольське нечестя, цілковито забороняючи 
йому ввійти до церкви. Коли цар приступив ближче до дверей, 
св. Вавила приклав свою правицю до царських грудей, зупи-
няючи його і відпираючи від храму Божого. Вражений з такої 
відваги святого, Децій навіть порогу церковного не зміг торкну-
тися, бо Вавилові слова були ніби слова ангела, і Божа сила, яка 

1 Колишня столиця римської провінції Сирія, де існувала одна з найчис-
ленніших християнських громад; сучасне місто Антак’я в Туреччині.
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діяла через святого, заборонила йому це зробити. До того ж цар 
остерігався численного люду, боячись, щоб повстання і заколот 
проти нього не вчинили, багато бо людей тоді зібралося. Тож 
мовчки з соромом та гнівом відійшов до своїх палат.

Наступного дня Децій повелів ту церкву спалити вогнем, а 
св. Вавилу поставив перед собою та сказав: «О найпрокляті-
ший від усіх! Уповаючи на кого, ти зважився спротивитись моїй 
владі і заборонив мені ввійти до церкви? Чи не знаєш, яким ве-
ликим злочином є образити царя і якій карі підпадає той, хто 
посміє його зневажити?». Святий Вавила без страху відповів: 
«Я не дивлюсь на земного царя і не боюся його особи, але 
на Небесного Царя завжди дивляться очі мої. На Нього я 
уповаю і боюся Його, бо Він мене пастирем над вівцями 
поставив і велить мені від вовків охороняти отару Його. 
Тебе ж, царю, я не образив, знаю, яка то дерзновенність, 
коли безчестя цареві наноситься. Але я затримав тебе, 
бо своїм входом ти хотів осквернити Божу святиню і зне-
святити її, тому справедливо буде, коли подякуєш мені, бо 
я тебе стримав від лихого вчинку, яким би ти наніс собі 
велику шкоду, засмутивши Творця твого і Царя всіх. Бо 
ти сам сказав, що великим злом є зневажати царя і якій 
карі піддається той, хто це вчинив. Наскільки більшим 
злом є зневажити Царя царів!». Децій з гнівом закричав: «Як 
смієш ти і сьогодні нас ображати?! Проси прощення, якщо хочеш 
жити!». Вавила відповів: «Не годиться нам, християнам, 
нікого з людей кривдити чи ображати, та й тебе, царю, 
не ображаємо, бо не можна безчестити Боже творіння. 
Та коли хто на Бога повстане і осквернити святиню Його 
захоче, то проти такого виступити є чеснотою».

Після цих слів цар з гнівом сказав святому поклонитись по-
ганським богам, щоб отримати прощення, а якщо відмовиться, 
то буде страчений. Вавила твердо визнав віру в єдиного Бога і 
викрив нерозум ідолів, яких погани називають богами. Хотів свя-
тий навернути царя, щоби той зміг уникнути пекла, яке готував 
собі своїм безбожним життям, але Децій залишався твердосер-
дий. Він запитував святого про Бога і про людину та у відповідь 
чув розумні слова, але через своє грішне життя та затьмарений 
розум не міг їх збагнути. Щоб ніхто не пізнав його нерозуму, під-
твердив, що Вавилові слова є мудрі, але і далі змушував святого 
до поклоніння бісам, кажучи: «О наймудріший старче, принеси 
богам жертву і як батька тебе собі матиму, бачать боги, що 
не брешу. Численними маєтками в державі моїй паном будеш 
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та багатьох інших благ від мене сподобишся». Але Христовий 
ісповідник був непорушний у вірі і на улесливі слова імператора 
відповів так: «Голова всіх благ є Ісус Христос, і хто має Його, має 
все, хто ж Христа не має — не має нічого, а те, що обіцяєш мені, 
для мене є сміття і порох, бо все, що є на цій землі, промине, а за 
вірність моєму Богу по смерті я сподоблюся вічних благ, бо те, 
чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, 
те приготував Бог тим, що Його люблять».

Після Вавилових слів Децій, розлютившись, повелів наклас-
ти на шию та на ноги святого тяжкі залізні кайдани і водити 
по місту. Хотів так осоромити його, бо знав, що люди пова-
жали Вавилу як мужа чесного і мали його у добрій славі. Коли 
на святого наклали кайдани, цар принижував його: «Клянуся 
богами, Вавило, що в кайданах виглядаєш ліпше, ніж без них, 
підходять вони твоїй старості!». Відповів святий: «Ти, царю, на-
сміхаєшся з мене, я ж тобі істину зараз скажу. Ці кайдани мені 
більше підходять, ніж тобі царський вінець, і страждання 
за Христа мені любіше, ніж тобі твої скіпетри, а смерть за 
безсмертного Царя так мені бажана, як тобі твоє життя».

Були при Вавилі його духовні діти, троє хлопців-братів. Децій, 
зрозумівши, що вони є християнами і учнями Вавили, запитав 
його, чиї це діти. Святий відповів: «Це є діти Божі, яких я породив 
через Євангеліє для Христа».

Тоді цар наказав відвести Вавилу у в’язницю, а хлопців прикли-
кав до себе і запитав їх, чи мають матір. Вони відповіли: «І матір, і 
батько, і учитель нам є Вавила, його ми любимо більше за матір. 
Вона нас народила для життя земного, він же народив нас для небес-
ного і вічного життя через Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, 
а ще навчає нас правовірного життя і піклується про наші душі».

Децій повелів розшукати й привести їхню матір. Коли була 
приведена, запитав, як її звати та чи вона є матір’ю цих дітей. 
Вона відповіла: «Ім’я маю Христодула. А це мої діти, яких я по-
святила Богові. Наш владика навчає їх християнської віри та 
правдивого життя з нашим Господом Ісусом, який помер за нас 
і воскрес». Децій сповнився гніву і наказав її бити. Хлопці, поба-
чивши це, скрикнули: «Цар втратив розум, б’є нашу матір, що 
правду йому сказала!». Тоді Децій запитав про вік та імена дітей. 
І сказали, що перший називається Урбан, має 12 років, другий 
Прилидіян, має 9 літ, а третій Еполоній, має 7 років. Почав цар 
спокушати їх різними благами та дарами, щоб поклонилися ідо-
лам. Вони ж відповіли: «Ми є християни і не поклонимось ідолам, 
віруємо в єдиного істинного Бога, що сотворив небо й землю, Го-
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спода нашого Ісуса Христа, Йому кланяємось, а не бісам». Після 
численних лестощів мучитель побачив їх непохитних і звелів 
бити, накладаючи їм рани кожному за числом його років. Вони 
ж усе мужньо терпіли, лише жаліли, що не мають більше років, 
і казали: «Хоч і вб’єш нас, ми не поклонимось вашим лжебогам».

Відвівши дітей окремо і відпустивши їхню матір, цар поста-
вив перед собою Вавилу та сказав: «Діти твої вже поклонилися 
нашим богам, тому і ти поклонися їм». Відповів святий: «Ти 
брешеш, як і твій батько диявол. Знаю, що ані зваблюванням 
вашим, ані муками не зможете їх від Христа відвернути, 
бо вони міцно вкорінені в Ньому». Тоді цар звелів Вавилу ра-
зом з дітьми повісити на дереві і обпалювати вогнем. Вавила, 
підвівши очі до неба, молився до Бога, щоб подав Свою силу 
хлопцям перенести терпіння, аби тяжка мука їх не здолала. А 
сам підбадьорював їх мужньо терпіти, бо за короткий час от-
римають від Господа Ісуса велику нагороду в небі. З Божою 
допомогою діти терпіли зі своїм учителем. Тоді мучитель повелів 
зняти їх з дерева. Вавилу закував у кайдани і наказав замкнути 
у близькій будівлі, а хлопців називав своїми дітьми і намагався 
їх звабити золотом та сріблом. Тоді брати однодушно сильним 
голосом скрикнули: «Ісусе, Спасителю наш, не відречемось від 
Тебе! Вавило, учителю, не зрадимо тебе!». Вавила почув ці слова 
хлопців і, радіючи, дякував Богові.

Потім правитель знову велів привести святого єпископа, ще 
раз намагаючись його звабити дарами та почестями. Та побачив-
ши, що намагання його даремні, розлютився і засудив Вавилу та 
дітей на смерть. Коли їх вели на страту, Вавила заспівав Давидові 
слова: «Повернись, душе моя, до відпочинку твого, бо Господь учи-
нив тобі добро» (Пс. 116, 7). Прийшовши на місце страти, Вавила 
боявся, щоб після його смерті котрийсь із них не налякався і не 
відступив від Господа, та Боже провидіння заспокоїло його, да-
руючи мучеництво спочатку його малим учням. На місці страти 
була присутня і матір хлопців. Плачучи, вона молилася за своїх 
дітей та дякувала Богові, що сподобив їх мученицького вінця.

Коли хлопців стратили, Вавила із радістю вигукнув: «Ось я 
і діти, яких Ти дав мені, Боже!» (пор. Іс. 8, 18). Тоді й сам під 
меч приготував свою шию. Так перейшов у вічність св. Вавила. 
Перебував на єпископському престолі 13 років, давши вірним 
добрий приклад не лише своїм життям, але й смертю.
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ПРЕПОДОБНИЙ ДАВИД ЄРМОПОЛЬСЬКИЙ, 
КОЛИШНІЙ РОЗБІЙНИК1

Преподобний Давид жив 
у VI столітті. Раніше був роз-
бійником в Єрмопольській 
пустелі в Єгипті. Був такий 
лихий та суворий, як ніхто 
інший, багато зла творив й 
багатьох убивав. Мав під со-
бою більше 30 розбійників і 
творив із ними розбій. Якось 
сидів із ними на горі, розду-
муючи над своїм життям, і 
прийшов на нього великий 
Божий страх за все сподіяне 
зло. І покинувши усе, пішов у 
монастир. Коли він застукав 
у ворота, вийшов воротар і 
мовив: «Що хочеш?». Давид 
каже йому: «Чорноризцем хочу бути». І сказав воротар про нього 
ігумену. Прийшов ігумен, побачив, що це старий чоловік, і мовив: 
«Не можеш тут бути, бо багато праці має братія і велику пов-
стриманість, ти ж іншого є норову і заповідей монастирських 
не зможеш дотримуватися». Він же просився, кажучи: «Все, 
що накажете мені, чинитиму, тільки прийміть мене». Ігумен 
заперечував: «Не можеш жити з нами». Тоді мовив розбійник: 
«Знай, отче, що я є Давид, старшина розбійників, прийшов до 
вас, щоб оплакувати мої гріхи. Коли мене не хочеш прийняти, 
то повернуся до розбійницького життя, бо ж не можу сам у 
світі спатися, і так загине душа, а за яку помер наш Господь». 
Почувши це, ігумен прийняв його до монастиря і постриг у ченці.

Давид відразу почав вести повстримне життя і навчав себе 
смиренню, так що скоро перевищив чеснотами усіх іноків в мо-
настирі, і був усім корисний життям та словом. Якось сидів він у 
келії і постав перед ним архангел Гавриїл, кажучи: «Давиде, про-
стив Господь гріхи твої». Давид відповів ангелу: «Не можу цьому 
віри йняти, що простив мені Господь за такий малий час гріхи 
мої, бо тяжкі вони вельми і більше їх від піску морського». Архан-
гел же рече до нього: «Я є Гавриїл, архангел, що і Захарію не по-

1 Його пам’ять вшановуємо 6 (19) вересня.
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жалів, який не повірив словам моїм, а в покарання зв’язав язика 
йому, щоб вірив слову моєму. Тебе ж чи маю помилувати? Отож 
віднині німий будеш». Давид поклонився і каже до ангела: «Коли 
був я в розбої і неподобні діла творив, і багато крові пролив, тоді 
не зв’язав ти мені язика, що не приносив слави Богові. Коли ж 
хочу трудитися для Господа і хвалу Йому приносити, то тепер 
язика мого в’яжеш, щоб не бесідувати мені?». Каже йому ангел: 
«Будеш говорити, коли Бога славитимеш і молитимешся Йому в 
каноні, а поза тим мовчи». Так покаравши його, ангел відійшов. 
Давид же подяку воздав Богові і прощення просив за гріхи свої. І 
так угодив Йому в покаянні, що згодом і чудеса численні творив 
благодаттю Божою: сліпих просвічував, кривим ходити давав, 
біснуватих зціляв. Співав же лише в церкві на молитві, інших же 
слів не міг виректи, як другий Захарія. Так, проживши літ досить, 
став усім добрим прикладом і перейшов до Господа. Тепер же 
стоїть перед Ним та, не вмовкаючи, молиться за нас. За його мо-
литвами хай Господь і нам зішле ласку щирого покаяння. Амінь.

Святий пророк Захарія
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СВЯТИЙ ПРОРОК ЗАХАРІЯ,
БАТЬКО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Святий пророк Захарія був священником в Єрусалимі за ца-
рювання Ірода Великого. Мав жінку Єлисавету з роду Арона. 
Вона була дочкою Совії, рідної сестри св. Анни, матері Пресвятої 
Богородиці. Святі Захарія і Єлисавета жили у гірській околиці, 
у юдейському місті Ейн-Карім. Свідчить про них святе Єванге-
ліє, що: «Вони були обидвоє праведні перед Богом і виконували 
всі заповіді та накази Господні бездоганно» (Лк. 1, 6). Подружжя 
було вже старе літами, однак не мало дітей.

За часів царя Давида рід Арона примножився настільки, що 
неможливо було всім разом служити у храмі. Тоді Давид розділив 
його на 24 черги (див. 1 Хр. 23, 6). Кожна черга мала головного 
священника. Щоб не було між ними суперечки, котрий свя-
щенник за своєю чергою має служити перший, кидали жереб і 
відповідно до нього приймали свою чергу. Восьмий жереб випав 
на священника Авія (див. 1 Хр. 24, 10), нащадком якого був і 
св. Захарія. Тому він служив у храмі впродовж восьмого тижня 
служіння. «Одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги 
служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав 
на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся 
сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з’явився 
йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. 
Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. 
Ангел сказав до нього: “Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва ви-
слухана: жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси 
йому ім’я Іван. І буде тобі радість та веселість, і багато з його 
народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господ-
ніх. Не питиме ні вина, ні напою п’янкого, і сповниться Духом 
Святим вже з лона матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне 
до Господа, їхнього Бога. І сам він ітиме перед Ним з духом та 
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силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухня-
них до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ 
прихильний”. Захарія сказав до ангела: “По чому знатиму це? 
Я бо старий і жінка моя на схилі свого віку”. Ангел озвавсь до 
нього: “Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою 
говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і 
не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що 
ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу”. Люди ж 
чекали Захарію і дивувались, що він так забарився у святині. 
Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що 
він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки й зоставсь 
німий. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого 
дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, й таїлася 
п’ять місяців, кажучи: “Так учинив мені Господь у ці дні, коли 
зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми”» (Лк. 1, 8–25).

Після того збулося ангельське сповіщення, і від неплідної на-
родився Господній Предтеча Іван. Тієї ж хвилини, коли Захарія 
на дощечці написав: «Іван — його ім’я», відкрились уста святого і 
розв’язався язик, і він почав говорити та благословити Бога. Він 
сповнився Святим Духом і почав пророкувати: «А ти, дитино, 
пророком Всевишнього назвешся, бо ходитимеш перед Господом, 
щоб приготувати Йому дорогу й дати Його народові пізнання 
спасіння через відпущення гріхів їхніх» (Лк. 1, 68–79).

Коли народився Господь наш Ісус Христос у Вифлеємі і при-
йшли зі сходу мудреці та сповістили Іроду про новонародженого 
царя, тоді Ірод послав воїнів у Вифлеєм, щоб повбивали там усіх 
дітей. Згадав і про Івана, сина Захарії, бо чув про все, що стало-
ся при його народженні і думав собі: «Чи не він має бути царем 
юдейським?». Тоді Ірод замислив убити його і послав убивць у дім 
Захарії. Але послані не знайшли св. Івана, бо Єлисавета, дові-
давшись про безбожне дітовбивство у Вифлеємі, втекла з дитям 
у гори. Ховаючись у горах, вона побачила з висоти воїнів, що 
наближались до них, і візвала зі сльозами до Бога, щоб захистив 
її з дитиною. І тоді побачила глибоку печеру, в якій сховалася з 
дитятком. Воїни, нікого не знайшовши, повернулися до Ірода.

Того часу св. Захарія, відповідно до своєї черги, служив у Єру-
салимському храмі. Ірод послав до Захарії у храм, кажучи: «Дай 
мені сина твого Івана». Святий Захарія відповів: «Я нині служу 
Господу Богу Ізраїлевому, про сина свого не відаю, де він». Розгні-
вався Ірод, послав до Захарії вдруге і звелів його убити, якщо не 
дасть свого сина. І пішли вбивці люті, як звірі, намагаючись на-
казане їм виконати, і говорили з гнівом до священника Божого: 
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«Де ти сховав свого сина? Дай нам його, бо цар велить. Коли ж не 
даси сина, то сам тоді помреш». Відповів св. Захарія: «Ви уб’єте 
моє тіло, Господь же прийме душу мою». І тоді убивці, за повелін-
ням Ірода, кинулися і убили його між святинею та жертовником. 
Убивство св. Захарії також не обійшлося без участі фарисеїв.

А Єлисавета з Іваном перебувала в ущелині гори ще 40 днів 
після вбивства Захарії, а потім померла. Ангел Божий годував 
і оберігав у пустелі св. Івана аж до дня його явлення Ізраїлю.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ МИХАЇЛ, КНЯЗЬ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ,
І БОЯРИН ТЕОДОР1

Усілякі сум’яття та брані чи якісь інші пагуби не бувають 
просто з мінливості непостійного світу чи від якогось випадку, 
але все це за зволенням всемогутнього Бога допускається за 
наші гріхи, аби грішники приходили до тями і виправлялися. 
Спершу Бог малими покарами нас, грішних, карає; коли ж не 
виправляємося, тоді й великі наводить через наїзди чужинців, 
як колись і на ізраїльтян: «Ти розторощиш їх жезлом залізним, 
немов посуд гончаря розіб’єш їх» (Пс. 2, 9). Хоча б таким способом 
хоче Бог нагадати людям, щоб відвернулися від своїх лукавих 
доріг, за словами пророка: «Коли Він бив їх, вони Його шукали, 
і, навернувшись, розшукували Бога ревно» (Пс. 78, 34). Це сто-
сується нас і усієї землі. Коли ми всемилостивого Бога лихими 
діями своїми прогнівили і доброту Його пребагато засмутили, не 
хотіли прийти до тями, відхилитися від зла та добро творити, Бог 
допустив, що прийшли в наш край безбожні і нелюдські варва-
ри. Це були татари із нечестивим та беззаконним ханом їхнім 
Батиєм, що в безчисленному множстві своєї поганської сили на 
нашу Руську землю найшли 1238 року. Всю силу християнських 
царів та князів побили й потоптали, всі міста розоривши, і всю 
землю мечем та вогнем сплюндрували. І ніхто не міг супроти 
безбожної тої сили постати через гріхи наші.

Жив тоді благочестивий київський та чернігівський князь 
Михаїл, що змолоду звик до чеснотливого життя. Христа-бо по-
любив і Йому від усієї душі служив, і світилася в ньому душевна 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 20 вересня (3 жовтня).
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доброта. Був покірний, смирний і ласкавий до всіх, а до жебра-
ків вельми милостивий. Молитвами завжди догоджав Богові і 
всіма добрими ділами прикрасив свою душу, щоб бути їй гідним 
поселенням Бога, Творця свого. Мав улюбленого свого боярина, 
що був йому подібний у всіх чеснотах, на ймення Теодор, з ним-
бо й душу свою за Христа поклав, постраждавши від поганого 
Батия, як про це далі буде сказано.

Коли був той христолюбивий князь на великому княженні Ки-
ївському, прислав злочестивий Батий татарів своїх подивитися 
Київ. Ті-бо побачили величність та красу його, здивувалися і, 
повернувшись, розповіли Батию про преславне місто Київ. Тоді 
послав Батий до князя Михаїла в Київ, зваблюючи його, щоб 
поклонився йому. Князь же рішуче відмовився.

Довідавшись про нашестя великої татарської сили, що як сара-
на прийшла на наші землі (було ж їхнього воїнства 600 000), і що 
неможливо Києву від ворогів врятуватися, Михаїл втік із бояри-
ном Теодором в Угри і став прибульцем у чужій землі, тиняючись і 
ховаючись від Божого гніву. Слухав-бо того, що каже: «Іди, сховай-
ся на хвилю, поки гнів Божий мине!» (Іс. 26, 20). Коли відійшов він 
із Києва, інші князі зайняли київський престол, та не змогли захи-
стити міста від нечестивого Батия. 1240 року він прийшов з усією 
своєю силою, взяв Київ, так само й Чернігів та інші великі й міцні 
руські міста та князівства, і вельми спустошив їх вогнем та мечем.

За якийсь час хан наклав данину на людей, які залишилися в 
містах, хоча мало хто врятувався від меча й полону, наказав їм 
без страху жити у своїх поселеннях. І численні руські князі, що 
втекли в далекі країни і в чужі землі, почувши про те, повертали-
ся на Русь і, кланяючись нечестивому хану, приймали свої кня-
жіння і, данину йому подаючи, жили в розорених своїх городах.

Також і благочестивий князь Михаїл із боярином своїм Теодо-
ром і з усіма своїми людьми повернувся з чужини. Прибув спершу 
до Києва, побачив спустошені свої міста і до небес подібну церкву 
Печерську напіврозорену, плакав гірко, а тоді пішов у Чернігів. 
І ледве трохи відпочив з дороги, почули татари про повернення 
його, прийшли від Батия й почали кликати його, як і інших русь-
ких князів, до хана свого Батия, кажучи: «Неможливо вам жити 
на землі Батиєвій, не поклонившись йому, ходіть-бо і віддайте 
йому поклона і данниками йому будьте, і так у житлах своїх 
пробувайте». Був у нечестивого хана такий звичай: коли хтось із 
руських князів прийде йому поклонятися, то татарські волхви та 
жерці їх брали і вели через вогонь, а коли що несли в дар хану, 



443

від усього того по малій якійсь частці брали і в огонь кидали. Ті 
ж, що проходили через вогонь, мали поклонятися ідолам, дереву 
і сонцю, і тоді їх ставили перед ханом. І багато руських князів 
через страх і щоб узяти князівство своє так чинили, через вогонь 
проходили та ідолам кланялися, і діставали від хана, що просили.

Почув про те благочестивий 
князь Михаїл, що багато хто із 
князів, звабившись славою цьо-
го світу, поклонялися ідолам, 
пожалів вельми. І з ревності до 
Господа, Бога свого, намислив 
іти до неправедного й лукавого 
Батия і сміливо перед ним визна-
ти Христа і кров свою за Нього 
пролити. Таке намисливши і за-
палавши духом, закликав вірного 
свого радника боярина Теодора 
й оповів йому свою думку. Той 
був добророзумний і вірний, по-
хвалив такий намір свого пана 
й обіцяв не відступити від нього 
до кончини, але вкупі із ним за 
Христа покласти свою душу. І так обидва радилися, утвердили 
слово, щоб неодмінно й обов’язково іти й померти за ісповідання 
Ісуса Христа. Тож пішли до свого духовного отця Івана, бажаючи 
йому звістити свою раду. Прийшли до нього, і каже князь: «Хочу, 
отче, іти до хана, як і всі руські князі». Важко було чути такі слова 
преподобному і, з глибини зітхнувши, мовив: «Коли хочеш, іди з 
миром, але тільки молю тебе, щоб не наслідував їх і не учинив 
того, що вони сотворили заради тимчасового княжіння, щоб не 
йшов ти крізь вогонь нечестивих і мерзьким богам їхнім щоб не 
поклонявся, один є Бог, наш Ісус Христос, і хай ніщо не ввійде із 
поганої ідоложертвенної їжі до вуст твоїх, щоб не погубив ти 
душі своєї». Князь із боярином кажуть: «Ми хочемо за Христа 
пролити кров свою і покласти за Нього душі наші, щоб добропри-
ємною жертвою Йому стати». Те почувши, Іван порадів духом 
і, веселими очима на них глянувши, сказав: «Коли так учините, 
блаженні будете і новоявленими мучениками наречетеся».

Коли дісталися вони до безбожного Батия, сповіщено було про 
їхнє пришестя. Прикликав він своїх волхвів та жерців і повелів 
їм, хай чернігівського князя за звичаєм через вогонь проведуть 



444

і змусять ідолам кланятися, а по тому хай поставлять його перед 
ним. Пішли волхви до князя й кажуть йому: «Кличе тебе великий 
хан!». І повели його, а за ним, як за паном своїм, пішов боярин 
Теодор. Коли дійшли до місця, де з обох боків був вогонь роз-
палений, а посередині шлях приготований, яким мусіли пройти 
прибулі до хана, наказали й князю тудою іти. Та той мовив: 

«Не подобає християнину 
крізь вогонь іти, його ж бо 
нечестиві мають за бога, 
я ж християнин є: не піду 
я крізь вогонь і не покло-
нюся творінню, а Творцю 
поклонюся, Отцю, і Сину, 
і Святому Духу, що є єди-
ний у Тройці Бог, Творець 
неба і землі». Ці слова во-
лхви та жерці почули і на-
повнилися сорому та ярості, 
полишили його та й побігли 
звістити Батию.

В той час до князя Миха-
їла приступили інші руські 
князі, що з ним прийшли 
на поклоніння хану, серед 
них був князь Борис Ростов-

ський. Вони, жаліючи його, а водночас боячись і на себе гнів хана 
спровадити, радили Михаїлові підкоритися: «Хай не погинемо і ми 
з тобою. Ти можеш тільки про людське око вчинити звелене й по-
клонитися вогню та сонцю, аби тільки збавитися ханового гніву 
й лютої смерті. Коли ж із миром повернешся додому, чини як хо-
чеш, не спитає Бог і не прогнівиться на тебе за це, адже неволею 
те чиниш. Якщо ж таке за гріх від духівника буде тобі поставле-
но, то ми всі твоє покаяння на себе візьмемо, тільки послухай нас: 
пройди крізь вогонь і поклонися татарським богам, щоб і себе, і нас 
од гніву Батия і гіркої смерті увільнити, ще й багато добра землі 
своїй здобудеш». Це вони говорили святому з великими слізьми.

Блаженний боярин Теодор, слухаючи їхніх слів, був у вели-
кій печалі, — боявся, аби не пристав його князь на їхню раду 
і не відпав від віри. І, приступивши до нього, почав згадувати 
обітниці їхнього духовного отця, кажучи: «Згадай, благочести-
вий княже, як обіцяв ти Христу покласти за Нього душу свою. 
Спом’яни євангельські слова, якими нас духовний отець навчав: 
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“Хто хоче душу свою спасти, той погубить її, хто ж за Христа 
та за Євангеліє погубить душу свою, той спасе її”. І знову: “Яка 
користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапас-
тить? Або що дасть людина взамін за душу свою?”. Казав-бо 
Христос: “Кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед 
Отцем Моїм, що на небесах, визнаю й Я. Хто ж мене відцура-
ється перед людьми, того і Я відцураюся перед Отцем Моїм, що 
на небесах”». Князь Михаїл ці слова від боярина свого солодко 
вислухав, запалав ревністю за Бога й з радістю чекав мучення, 
готовий померти за Життєдавця Христа. Князь Борис з іншими 
вмовляли його, щоб він сотворив волю володаря. Він же до них 
мовив: «Не хочу словом християнин іменуватися, а діла 
поганих чинити». І відкинув від себе меча свого, кинув його до 
них, кажучи: «Прийміть славу світу цього, я ж її не хочу».

По тому прийшов від Батия один вельможа на ім’я Елдега і 
звістив князю Михаїлу: «Великий хан каже тобі таке: пощо по-
веління мого не слухаєш й богам моїм не поклоняєшся? Це нині 
двоє лежить перед тобою: життя і смерть — вибери собі з двох 
одне. Коли повеління моє учиниш, крізь вогонь пройдеш і богам 
моїм поклонишся, то живий будеш, велику від мене благодать 
знайдеш і княжінню своєму паном будеш. Коли ж не послухаєш 
мене і богам моїм не поклонишся, то лихою смертю помреш». 
Святий Михаїл, ті слова вислухавши, нітрохи не застрашився, але 
сміливо відповів, кажучи: «Скажи хану, так мовить йому князь 
Михаїл, раб Христовий: оскільки тобі вручене є від Бога царство і 
слава світу цього, і нас за гріхи наші правиця Вишнього покорила 
твоїй владі, то маємо ми тобі як володарю честь віддавати, а 
щоб Христа відректися і богам твоїм поклонятися, того не буде, 
не є бо вони боги, а творіння людські, у нас-бо Писання пророчі ка-
жуть так: “Боги, що неба і землі не сотворили, нехай погинуть”. 
Що є безумніше від того, щоб відкинути Творця і поклонитися 
творінню?». Елдега відказав: «Помиляєшся, Михаїле, називаючи 
сонце творінням. Скажи-но мені: хто зійде на безмірну висоту 
небесну і створить таке велике світило, що освітлює весь усес-
віт?». Святий відповів: «Коли хочеш послухати, я відповім тобі: 
хто сотворив сонце і все видиме й невидиме? Бог безначальний 
та невидимий і Його Єдинородний Син, Господь наш Ісус Христос, 
і Той також нестворений, ні початку, ані кінця не має, так само 
й Дух Святий, — триєдине Божество, один же Бог, Той створив 
небо і землю, і сонце, якому ви кланяєтеся, і місяць, і зорі, так 
само й море, і сушу. А найперше людину Адама і дав йому все на 
службу. Закон же людям поклав: щоб не кланялися нічому ство-
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реному ані на землі долі, ані на небесах угорі, але єдиному Богу, 
що все створив. А що обіцяєш мені княжіння та славу світу цьо-
го, то про це не дбаю, бо і сам хан тимчасовий є і тимчасове 
дає мені царювання, його ж я не потребую, бо покладаюся 
на Бога мого, в Нього ж вірую, що дасть мені царство віч-
не, яке ніколи не матиме кінця». Почувши це, Елдега почав 
погрожувати: «Коли в цьому своєму непокоренні, Михаїле, про-
будеш і ханової волі не вчиниш, тоді помреш». Святий відповів: 
«Не боюся цієї смерті, адже вона є здобуттям і забезпечить мені 
вічне пробування з Богом. І що багато говорити? Християнин 
я є і Творця небес та землі ісповідую. В Нього безсумнівно вірю 
і помру за Нього, радуючися». Побачив Елдега, що ні ласкою, ні 
погрозою не може його до волі хана прихилити, тому відійшов 
до Батия і переказав йому все, що почув від князя Михаїла.

Вислухавши Михаїлові слова, Батий збісився від ярості і, диха-
ючи полум’ям і погрозою, повелів тим, що були біля нього, убити 
Михаїла, князя чернігівського. І кинулися слуги мучителеві, як 
пси на лов чи як вовки на вівцю. Святий Христовий мученик, 
стоячи на одному місці із Теодором, не дбав про смерть, але мо-
лився до Бога. Коли побачив убійників, що бігли до нього, почав 
співати: «Мученики твої, Господи, численні муки перетерпіли і 
любов’ю Твоєю душі поєднали святії».

Досягли убивці того місця, де стояв святий, схопили його, наче 
звірі, і розтягли на землі за руки і за ноги, немилостиво б’ючи 
по всьому тілі. Тоді один схопив святого за голову, відрізав її і 
відкинув од тіла, а вона ще мала на устах ісповідницьке слово й 
казала: «Християнин я є!». О чудо предивне! Голова, від тіла на-
силлям відтята й відкинена, говорила і Христа уста ісповідували!

По тому почали нечестиві говорити до блаженного Теодора: 
«Сотвори принаймні ти волю хана і поклонися нашим богам. Тоді 
не тільки живий будеш, але й велику честь приймеш і княжіння 
пана свого наслідиш». Святий Теодор відповів: «Княжіння пана 
свого не хочу ані честі від хана вашого не прошу, але бажаю 
тим-таки шляхом піти до Христа Господа, яким пішов святий 
мученик князь Михаїл, пан мій. Бо як він, так і я в єдиного Хри-
ста, Творця небес та землі вірую і за Нього хочу постраждати 
навіть до крові та смерті». Убивці, бачачи несхитного св. Тео-
дора, схопили його й немилосердно мучили, як і св. Михаїла. На-
решті і йому чесну голову відсікли, сказавши: «Хто не хоче покло-
нитися пресвітлому Сонцю, ті недостойні на сонце дивитися».

Так добре постраждали святі новоявлені мученики Михаїл і Те-
одор, передавши душі свої в руки Господу 20 вересня 1246 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЄВДОКСІЙ І СПІВМУЧЕНИКИ

У часи імператора Діокле-
тіана жив у Вірменії, поблизу 
Мелітини1, славний воєвода 
Євдоксій, ревний христия-
нин. Жінка його називалася 
Василиса. Бог поблагословив 
їх дітьми. Мав також Єв-
доксій і багато щирих прияте-
лів, серед яких найближчими 
йому були Зенон та Макарій, 
які також були вірними послі-
довниками Ісуса Христа.

В той час, близько 300 року, 
почалося жорстоке пересліду-
вання християн, бо від імпе-
ратора Діоклетіана вийшов 
наказ, щоб кожен поклонився ідолам. Тоді багато вірних бажали 
краще жити в пустинях і горах зі звірами, аніж з беззаконними 
людьми в містах. Багато із сановитих та славних людей покидали 
свої високі посади і доми та переховувалися в незнаних місцях. 
Також і Євдоксій, за прикладом інших, переховувався з роди-
ною, щоб дочекатися ліпшого часу. Однак погани викрили місце 
його перебування, донесли намісникові того краю, і той послав 
військо, щоб схопити Євдоксія та привести на суд до Мелітини.

Посеред пустелі воїни зустріли якогось бідно одягненого чо-
ловіка і питають його: «Чи ти часом не знаєш воєводу Євдоксія?». 
«Знаю, — каже чоловік, — та спершу зайдіть до мене до хати і 
з’їжте чогось, а потім я покажу вам того, кого ви шукаєте!». Під-

1 Сучасне місто Малатья у південно-східній Туреччині.
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кріпилися воїни тим, що було, а тоді чоловік каже: «Ви шукаєте 
Євдоксія, то знайте — це я!». Вони, дивуючись, сказали: «Через 
те, що ми бачимо таку велику твою доброту, не братимемо 
тебе з собою. А тому, хто послав нас, скажемо, що довго шукали 
і не знайшли. Ти ховайся, щоб ніхто інший не довідався і не спо-
вістив про тебе». І коли вони хотіли йти, Євдоксій затримав їх: 
«Почекайте мене, я піду з вами. Не можу більше ховатися, кличе 
мене сам Бог на мученицький подвиг, щоб я став ісповідником і 
свідком Його святого Імені».

Прикликавши свою дружину і дітей, домашніх та друзів, 
Євдоксій сказав їм: «Час був мені ховатися, нині час виявити 
і добровільно віддати себе в руки катів за Господа Ісуса, який 
сам віддав Себе за нас на добровільні страждання. Тому йду і, 
якщо мій Господь цього хоче, то Сам мені допоможе витримати 
страждання, а вас я віддаю Божій опіці. Ви щиро любіть Господа 
нашого всім серцем своїм. Пам’ятайте, що ми на цій землі — 
лиш перехожі. Прошу вас, щоб ви ніколи не проміняли вічне 
життя на тимчасове і грішне, щоб інші, бачивши ваше 
праведне та святе життя, навернулись до Ісуса Христа 
і в Ньому отримали прощення гріхів та життя вічне». На 
кінець заповів своїй дружині, щоб не плакала ані не журилася, 
коли почує про його смерть, а навпаки, хай проводить той день 
у радості і веселості, дякуючи Богові, що сподобив Свого раба 
мученицького вінця. Розлучаючись, всі вельми плакали за ним, 
бо знали, що він більше до них не повернеться. Одна була для 
них розрада, що за Ісуса Христа йде страждати і заради Нього 
хоче стати мучеником. Так розлучившись зі всіма, блаженний 
Євдоксій вирушив у дорогу з воїнами. А Василиса й обидва його 
приятелі пішли за ними.

Коли Євдоксій став перед правителем, привітав його прави-
тель добрими словами, кажучи: «Радій, воєводо Євдоксію. Прикли-
кав я тебе, щоб ти виконав царський наказ і богам, як належить, 
приніс жертви. Насамперед батькові всіх богів — великому Дію 
і сонцеподібному Аполону, і любій Артеміді». Відповів Євдоксій: 
«Я приношу жертву єдиному у Трьох Особах Богові, що створив 
весь Всесвіт і всім подає життя та спасіння. Йому принесу жер-
тву хвали. А ти називаєш богами дерево і каміння, що нічим не 
відрізняються від будь-якого бездушного предмету». Сказав на те 
правитель: «Я наказую тобі, щоб ти віддав належну честь богам, 
а ти, як бачу, не лише богів зневажаєш, але й самого царя маєш 
за ніщо. Чую, що якусь нову вводиш віру і зваблюєш нею бага-
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тьох». Це говорячи, правитель поглянув на воїнів, що там стояли, 
і з гнівом мовив: «З кожного, хто не виконує царевого наказу, 
хай скинуть воїнський одяг, бо недостойний його, та нехай знає, 
що він нагий і втратив честь». Це казав беззаконний, бо хотів 
осоромити Євдоксія, сподіваючись, що нікого не знайдеться, хто 
б не скорився велінню царя, один лише Євдоксій буде виглядати 
непокірний і через те сповниться сорому та погодиться з його 
волею, щоб не втратити свій чесний сан. Але сам кат осоромився, 
бо він ще навіть не договорив, а Євдоксій зразу скинув пояс — 
ознаку воєводства і кинув правителеві в ноги. Воїни, які були 
таємними християнами, побачивши це, розпалилися духом і 
зробили те саме, що й воєвода Євдоксій, готові віддати життя 
за свою правдиву віру в Ісуса Христа. Було їх 1104.

Кат не сподівався бачити таку кількість християн, зупинив 
допит і послав зразу до царя Діоклетіана, сповіщаючи про це і 
просячи поради, що має робити. Цар скоро прислав йому відпо-
відь, щоб старших воєвод карав жорстокими муками, а менших 
щоб залишив. Тоді правитель, поставивши перед собою Євдоксія 
як старшого, сказав йому: «Раджу тобі, покинь свою впертість і 
безумні суперечки та добровільно принеси жертву богам. Якщо 
ні, то ми лютими муками примусимо тебе принести жертву». 
Тоді почав перераховувати кайдани, страшні темниці, рани, 
обдирання шкіри, обпікання вогнем та всі жорстокі муки, що 
й слухати було страшно. Євдоксій відповідав: «Насміхаєшся з 
мене, таке розповідаючи, я бо вважаю твої слова за байки, яки-
ми застрашують дітей. Я дивлюся на майбутню нагороду 
і надіюся на допомогу мого Господа, який Сам за мене 
добровільно страждав, щоб я мав життя вічне. Боюся 
не того вогню, про який ти згадав, а того, що ніколи не 
згасає, і скреготу зубів та всіх лютих мук, приготованих 
для тих, які не слухають істинного Бога і цураються Його. 
Твої муки — ніщо в порівнянні з вічними. І вогонь, яким 
мені погрожуєш, холодніший від води, на противагу вогню 
пекельному. Меч твій буде мені ключем до дверей неба, де 
замість видимого сонця побачу Світло незахідне і замість 
тимчасових благ успадкую вічні. Знай, що богам вашим 
не поклонюся, бо це безумство — Богом вважати дерево, 
каміння, золото і срібло, що рукою майстра зроблене». 
Сказав правитель: «Тільки через те, що я до тебе лагідний, ти 
сміливо безчестиш і дорікаєш богам, цареві і мені. Але я безче-
стя своє терплю, безчестя ж богів і безчестя царське більше 
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терпіти не можу». І кат звелів розтягнути Євдоксія за руки та 
ноги, без жалю бити сирим ременем, потім повісити стрімголов 
і обдирати ребра та проколювати гострим залізом, а після того 
вкинути його в темницю. За декілька днів знову вивів його пра-
витель на допит та побачив, що він лишився непохитний у вірі. 
Тоді звелів залізними кулями бити його в шию і всі кінцівки з 
суглобів вирвати. Після того засудив на страту мечем.

Коли мученика вели на місце страти, він молився: «Боже, Ти 
зглянувся на Авелеву і Авраамову жертву, приймав терпіння 
багатьох мучеників, зглянься Своїм оком і на мою жертву та 
не зневаж крові моєї, яку приношу Тобі в щирій любові серця». 
Коли Євдоксій це говорив, побачив свою дружину, що, плачу-
чи, йшла за ним, і звелів їй, щоб після страти взяла його тіло і 
поховала на місці, що зветься Амимна. Тоді, побачивши свого 
друга Зенона, що щиро плакав за ним, крикнув йому: «Зеноне, 
брате мій, не плач, Бог, якому ми служимо, не розлучить нас, 
але, наче в одному човні, разом перепливемо до життя вічного». 
Цими словами зворушився Зенон і почав голосно проголошувати: 
«Я — християнин, в Ісуса вірую і за Нього хочу померти!». 
Як тільки воїни це вчули, зразу зв’язали його й сповістили про 
це правителеві. Він наказав стратити Зенона разом з Євдоксієм. 
Коли Зенона взяли, щоб стяти йому голову, Євдоксій молився 
за нього, а потім і Євдоксій схилив голову під меч та прийняв 
щасливу смерть. Стяті були тоді й інші мученики, що Христа 
сміливо визнавали.

Тоді Василиса, жінка Євдоксія, безстрашно взяла тіло свого 
мужа, поховала на названому місці, за що схопили її і перед 
правителя привели. Вона сміливо визнала віру в Ісуса Христа і 
справедливо викрила ідолів та ідолопоклонників, бо вже хотіла 
швидко йти до Господа шляхом мучеництва, але кат сказав їй: 
«Знаю, що ти хотіла б піти за своїм мужем, щоб мати похвалу 
в християн, але хоч ти і достойна смерті, не зроблю цього». Вона 
сказала: «Господь мій, Ісус Христос, бачить моє бажання, яке Він 
прийме замість діла, хоч і не вб’єш мене, проте частки з мужем 
моїм я не втрачу». І вигнав її правитель від себе. За сім днів 
явився їй Євдоксій, кажучи: «Скажи Макарієві, другові та 
домоуряднику нашому, щоб ішов у преторію і тим самим 
шляхом за нами поспішив. Ось ми чекаємо на нього». Коли 
Василиса сповістила те Макарієві, він зразу швидко пішов до 
правителя і визнав, що є християнином та учнем Євдоксія. Кат, 
побачивши його і почувши сміливе зізнання, наказав відтяти 
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йому голову мечем. І так пішов Макарій з Євдоксієм і Зеноном 
до Спасителя нашого. Також і Василиса лишилась вірною наста-
новам свого чоловіка, була ревною християнкою і вихователькою 
своїх дітей. Вона навчала їх, аби ніколи не проміняли Ісуса 
на тимчасове і грішне життя, але щоб, навпаки, своїм жит-
тям свідчили, що тільки в Ісусі Христі є правдиве щастя 
та радість і що тільки в Ньому є спасіння. Так Василиса 
прийняла кінець свого життя в добрій вірі і стала в зборі святих 
перед престолом слави Божої, славлячи Отця, і Сина, і Святого 
Духа навіки-вічні. Амінь.

СВЯТІ МУЧЕНИКИ УРВАН, ТЕОДОР,
МЕДИМН ТА СПІВМУЧЕНИКИ1

За царювання злочестивого Валента (364–378) аріани мали в 
Царгороді велику силу і поширену владу, маючи посібника царя, 
осліпленого тією ж єрессю, і почали гоніння на правовірних 
християн. Вигнали єпископа Євагрія й вельми утискали право-
вірних: одних били, інших у темниці зачиняли, іншим маєток 
розграбовували і всіляко кривдили. Через це вірні були у великій 
скорботі, зібралися таємно і порадилися послати до царя, що був 
тоді в Нікомидії, із проханням, щоб якщо не цілком від аріан 
звільнив їх, то щоб велів трохи послабити утиски, щоб не до кінця 
були вірні вигублені. Вибрали на це діло з духовного чину близько 
70 чесних мужів, міцних у вірі, сильних у слові і досконалих у 
розумі — над ними начальними були Урван, Теодор і Медимн.

Вони рушили в дорогу, дійшли до Нікомидії і стали перед 
царем, прохаючи, щоб помилував їх і захистив від рук аріан. 
Роз’ятрився на них цар, одначе не виявляв гніву свого і таємно 
послав до єпарха Модеста: хай їх усіх піймає і смертю погубить. 
Схопив їх єпарх і, боячись їх явно перед усіма погубити, щоб 
не було в людях поговору, повелів усіх посадити в корабель, пу-
стивши вістку, що на ув’язнення посилаються. Корабельників же 
навчив, щоб, коли серед моря будуть, тоді самі в човна зійшли, а 
корабля запалили із 70 мужами, що й сталося. Коли були в Аста-
кійській пучині, запалили корабля із святими мучениками, а самі 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 5 (18) вересня.
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корабельники сіли в лодію, до того приготовану, і повернулися, 
повідавши єпархові про кончину тих. Корабель палав, як свічка, 
і швидко плив, несений вітром, і прибув, горячи, аж до міста Да-
кидіс. Там пристав до берега і возносився з нього дим від святих 
тіл, які спалювалися, і був ніби дим кадильний до Бога. Так святі 
померли і збулося писане про них: «Ми перейшли через вогонь і 
воду, але на широкі місця Ти нас вивів» (Пс. 66, 12). Так спалені 
на землі, нині в небесних палатах перебувають, стоячи перед 
Владичним престолом і моляться за нас. Сталося це 370 року.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ РАЇСА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА1

Свята діва Раїса жила в 
Олександрії. Якось, вийшов-
ши до джерела, щоб почерп-
нути води, побачила корабель, 
що пристав до берега; на цьо-
му кораблі було безліч дівчат, 
чоловіків, єреїв, дияконів та 
ченців; всі вони були ув’язнені, 
бо їх за сповідання Імені Ісу-
са Христа везли на муку. В ту 
мить Раїса загорілася великою 
любов’ю до Господа. Відкинув-
ши водонос, добровільно при-
єдналася до Христових в’язнів 
і була разом з ними поміщена в 

кайдани. Після прибуття корабля в єгипетське місто Антинополь2, 
св. Раїса перша з усіх зазнала жорстоких катувань і була усічена 
мечем, а після неї і всі інші, що пролиттям крові засвідчили про 
свою віру в Ісуса Христа. Свята Раїса померла 308 року.

1 Її пам’ять вшановуємо 23 вересня (6 жовтня).
2 Сучасне місто Шейх-Ібада в Єгипті.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК СОЗОНТ

У Малій Азії, в кінці III століт-
тя, жив юнак на ім’я Созонт. Він 
вірив у Христа, був чеснотливим 
і старався виконувати добрі 
діла. Хлопець походив з бідної 
родини і пас вівці. Благодать 
Божа була на ньому і Святий Дух 
навчав його жити за законом 
Господнім. Він любив свого Го-
спода Ісуса Христа, тому не міг 
не говорити про Нього іншим.

Святий зі своїми стадами 
мандрував по гірських пасо-
виськах того краю і зустрічав 
там інших пастухів. Він завжди 
ввічливо вітався з ними і своєю 
поведінкою прихиляв їх до себе. 
З буденних речей старався переводити розмову на Божі речі.

Одного разу він зустрів групу пастухів. Сидячи з ними під 
великим деревом, почав говорити про створення світу. На землі 
знайшов шишку, вибрав з неї насіння і сказав: «В цьому насінні 
є приховане майбутнє велике дерево, його коріння і могутній 
стовбур. Тут вже є закладені канали, через які вода доходити-
ме до кожної найменшої гілочки. Приймаючи силу від світла 
сонця, повітря і ґрунту, воно перемінює її в дерево. Ми навіть 
не знаємо як. Подібно і насіння яблука має в собі план майбут-
нього дерева, яке принесе багато плодів. Воно є живим. Хто з 
людей може зробити хоча б одне таке зернятко? Це міг зробити 
тільки Всемогутній і Мудрий Бог. Або подивіться на тварини. 
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Звідки в них взялися такі чудові інстинкти, які їм потрібні для 
життя? Ви маєте собаку, яка охороняє ваші стада. Вона має 
набагато кращий нюх ніж ви і зможе вас знайти, навіть коли 
від неї сховаєтесь. Вона може розпізнати своїх від чужих, ніхто 
її не мусить вчити охороняти овець від вовків. А що сказати 
про птахів, які кожен рік пролітають неймовірні відстані без 
карти? Господь також сотворив людину з пороху землі. Вона 
подібна до свого Творця тим, що має безсмертного духа, розум 
і свобідну волю. Людина є на землі для того, щоб шукала Бога і 
любила Його, а після смерті щоб з Ним зустрілася в небі, де буде 
навіки щаслива».

Пастухи зацікавлено слухали Созонта. У ті часи більшість 
людей ще не знала єдиного правдивого Бога. Тому св. Созонт 
у розмовах показував нерозум ідолопоклонства. Він продов-
жував говорити: «Дійсно немудрі ті люди, які з видимих речей 
не пізнали Творця. Вони вважають за богів вогонь, вітер, зорі, 
місяць і сонце. З їхньої могутності і краси, навпаки, мали б пі-
знати наскільки досконалий є Той, Хто їх створив. Але ще більш 
нещасні від попередніх є ті, які шанують ідолів, яких самі зро-
били. Наприклад, гончар виробляє з глини різний посуд, але з 
тієї самої глини робить і бездухого бога. Він не думає про те, 
що повернеться до землі, з якої був взятий. Йому байдуже, що 
мусить скоро померти і що його життя коротке. Вважає, що 
життя — це дитяча гра та прибутковий ярмарок. Він каже, 
що треба заробити на чому-небудь, навіть на злому. Такий 
краще від інших знає, що грішить, коли виробляє з тієї самої 
землі крихкий посуд та ідолів».

Чоловіки були вражені цими словами. Коли попрощалися, 
Созонт погнав свої стада далі. Ввечері, коли святий сидів біля 
вогню, почув чиїсь кроки. Це був один з пастухів, з якими він 
говорив того дня. Юнак сказав до Созонта: «Я роздумував над 
словами, які ти нам говорив. Якщо вони є правдиві, то ми всі 
живемо в обмані і наше життя не має сенсу. Для чого тоді я 
живу?». На це святий йому відповів: «Наша душа бажає щастя, 
яке ніколи не закінчиться, і любові, яка ніколи не зрадить. Це 
є туга за живим Богом. Але люди переважно заглушують її, 
шукаючи щастя в земних речах, які їх ніколи не заспокоять. 
На кінець прийде смерть і все втратимо. Усвідом собі, що той 
Бог, який створив зорі, сонце, місяць, всіх тварин, птахів, риб 
та людину, тебе любить і хоче дати тобі вічне щастя після 
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смерті. Він віддав за тебе найдорожче, що мав, — Свого єдиного 
Сина Ісуса. Він заради тебе став людиною і помер на хресті за 
твої гріхи в місті Єрусалимі, в землі, яка називається Юдея. 
Його кров’ю ти був відкуплений. Христос не тільки помер, але 
також воскрес із гробу, який стерегли римські воїни. Цим Він 
доказав своє Божество». Юнак ніколи нічого подібного не чув і 
його серце загорілося. Він запитав: «Що маю робити, щоб мені 
були прощені гріхи і щоб отримати вічне щастя?». Святий відпо-
вів: «Вірою прийняти Ісуса і охреститись в Його Ім’я. Після того 
потрібно вірити Його слову і витримати на дорозі праведності 
аж до смерті. Ті, які через свою гордість не приймуть Того, кого 
Бог послав, будуть навіки засуджені. Вони самі відкинули Божу 
любов і прощення, які маємо у Христі». Потім Созонт говорив 
йому про небезпеку поганства, яке черпає силу з магії, віщування 
та викликання духів. Вказав на конкретні форми окультизму і 
на диявола, що за ними приховується. Хлопець носив на шиї та-
лісман, який отримав при народженні. Почувши слова святого, 
зірвав його з себе і кинув у вогонь. Созонт бачив, що хлопець має 
серце, відкрите для Євангелія, тому запитав його: «Чи приймаєш 
Ісуса Христа за свого єдиного Господа і Бога? Чи відрікаєшся всіх 
поганських богів і окультних практик?». Пастух відповів: «Так!». 
Після того вони двоє у молитві віддавали свої гріхи Ісусові під 
хрест, дякували за дар спасіння і співали пісні. Незабаром хло-
пець прийняв святе хрещення. З того часу вони жили разом у 
братній спільноті. Святий Созонт продовжував вчити юнака, як 
практично наслідувати Ісуса.

Одного дня святий заснув під деревом біля джерела. У сні 
йому явився Христос та наказав покинути овець і піти з Ним 
на смерть. Пробудившись, Созонт залишив свою отару хлопцеві, 
якого навернув, і сказав йому: «Йду виконати волю мого Господа. 
Він бажає, щоб я постраждав за Нього». Тоді поспішив до міста 
Помпеополя. Саме в той час погани разом з правителем Кілікії 
Максиміаном відзначали свято в честь свого божка, золотого 
ідола, і приносили йому багато жертв. В місті юнак побачив 
плоди ідолопоклонства. Всюди саме вбивство, крадіжки, обман, 
невірність, бунт, нечистота, протиприродна розпуста, безлад у 
подружжях, перелюб, безсоромність. Це засмутило його серце і 
тому він, за Божим натхненням, вирішив зробити геройський 
крок віри. Созонт увійшов до поганського храму і відрубав 
золотому ідолу руку. Він розбив її на дрібні частини, а золото 
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роздав убогим. Коли погани побачи ли, що зневажено їхнього 
ідола, відразу ув’язнили кількох християн. Святий не хотів, щоб 
хтось інший страждав за його вчинок. Тому сам прийшов до 
Максиміана і сказав: «Це я відрубав руку вашого бога, розбив її і 
роздав золото нужденним. Почитання мертвих ідолів — це 
початок, причина і кінець усього зла». Правитель запитав 
його: «Як ти посмів щось таке вчинити?». Він відповів: «Я зробив 
те, щоби переконатися, яку силу має ваш бог. І зрозумів, що 
жодної не має. Бо коли брав його руку, він не противився, ані не 
говорив. Він навіть не кричав від болю ані не стогнав. Якщо 
би він був справжнім богом, захистив би себе. Я б хотів 
повністю його розбити, щоб ви не поклонялися ділу своїх 
рук. Хоч він має очі, вуха, уста, руки і ноги, проте ані не 
бачить, не чує, не говорить, не відчуває, не ходить, ані 
не може собі допомогти, коли його б’ють». Суддя, хоч і чув 
правду, все ж надалі лишався в дусі омани. Обіцяв відпусти-
ти Созонта на волю, якщо поклониться розбитому божкові. Та 
мученик тільки засміявся над такою пропозицією. Бачачи це, 
правитель наказав мучити його без милосердя. Найперше свя-
того підвісили і залізними кігтями обдирали йому ребра. Потім 
його взули у залізні чоботи, що мали в собі цвяхи, і водили через 
місто. Юнак у цих страшних муках голосно прославляв Христа 
Бога. Після того був знову підвішений на дереві та битий заліз-
ними палицями, аж поки не роздробилися його кості. Так учень 
Христа передав свій дух у руки Божі. Сталось це 304 року. Кати 
бачили, що він вже помер, тому зняли з дерева тіло. Щоб вірні 
його не вшановували, суддя звелів спалити мученика. Коли вки-
нули у вогонь його тіло, раптом почалися блискавки та громи, і 
сильний дощ зразу погасив вогонь. Люди, що там були, бачачи 
це, втікали зі страху.

Вночі вірні захотіли взяти святі мощі, але не могли, бо наста-
ла велика темрява. І дуже через те сумували. Тому однодушно 
просили в Бога, щоб їм допоміг знайти тіло мученика. Опівночі 
світло з неба засяяло над мощами. Тоді вірні, взявши їх, чесно 
поховали. На гробі святого відбувалося багато чудес. Через те там 
було збудовано церкву в його ім’я. У ній і тепер прославляється 
істинний Бог, у Тройці єдиний, Йому ж слава навіки. Амінь.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЄВСЕВІЙ І ПРИСК1

Святий Євсевій жив у ІІ столітті в Фінікії і був таємним хри-
стиянином. Коли настало велике гоніння на християн від поган, 
які, де могли, християн хапали і по-всякому мучили, тоді багато 
вірних тікали від їхніх рук, ховаючись по невідомих місцях. 
Євсевій, роздумуючи над Христовими словами: «Кожного, хто 
Мене визнає перед людьми, того і Я визнаю перед Отцем Моїм 
Небесним», — наповнився божественної ревності, пішов до князя 
того міста та й сказав: «Чому безумствуєш, богоборче, гонячи 
паству Христову?». Князь, з погордою глянувши на нього, мо-
вив: «Ти хто такий?». Він відповів: «Христовий раб я є, якого 
ти є ворогом». Князь, розгнівавшись, вигукнув: «Звідкіля в тебе 
таке окаянне дерзновення, що постав переді мною, безчестячи 
мене, могутнього князя?». Євсевій відповів: «Ревність за Господа 
мого Ісуса Христа спонукала мене, щоб викрив я вашу сліпоту, 
обезуміли-бо ви, поклоняючись бісам, а не Богу!».

Тоді князь повелів, підвісивши, шарпати його тіло. І шарпаний 
був гострим залізом довго, аж кості було видно. Тоді оцтом та сіл-
лю поливали й натирали його рани. Все це доблесно терпів Хри-
стовий ісповідник, ніби в чужому тілі страждав, і радів у страж-
даннях своїх, доповнюючи недостачу скорботи Христової в своїм 
тілі. Коли перетерпів ті муки, сказали мучителі: «Принеси жертви 
богам і живий будеш. Коли ж не принесеш, погубимо тебе до кін-
ця». Він відповів: «Як мене погубите, Христос мій мене знай-
де, бо за Нього до кінця хочу терпіти. А хто витерпить 
аж до кінця, той буде спасенний». Побачивши непохитність 
мученика, князь велів мечем відрубати йому голову. І так зійшов 
св. Євсевій на небеса прийняти вінець слави з руки Господньої.

Святий Приск у Фригії проповідував Ім’я Христове і бага-
тьох поган привів до Христа. Тоді схоплений був нечестивими 
й підвішений та шарпаний по ребрах глибоко, і, наче землю, 
тіло його кігтями залізними зідрали, щоб сіялася кров мучени-
ка на зрощення і помноження Христової Церкви. Стояли там 
якісь нечестивці та на таке люте шарпання й мученицьку кров 
дивилися, і, як дикі звірі, ще більшою розпалилися ярістю. Тоді 
витягли свої мечі й прокололи святого і по всьому тілу стали 
колоти, а нарешті голову йому відсікли. Так постраждав святий 
мученик, визнавши Христа, а нині Христос визнає його перед 
Отцем Своїм Небесним, Йому ж слава навіки-віків. Амінь.

1 Їхню пам’ять вшановуємо 21 вересня (4 жовтня).
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СЛОВО НА РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Сьогодні настав початок на-
шого спасіння, бо ось з неплід-
ної родиться сповіщена ще з 
прадавніх поколінь — Мати 
Діва, Божа палата, через яку у 
світ приходить спасіння! Через 
Неї ми визволяємося від адо-
вих узів. Нехай увесь світ радіє 
і благословить Господа, бо ось з 
неплідного лона народжується 
Діва на спасіння душ наших.

«Різдво Твоє, Богородице 
Діво, радість звістило всій 
вселенній, бо з Тебе засяяло 
Сонце правди, Христос Бог 
наш, що зняв прокляття, 
подав благословення, знищив 
смерть і дарував нам життя 
вічне» (тропар).

Св. Іван Дамаскин каже: «Різдво Богородиці є днем всесвітньої 
радості, бо через Неї обновився весь людський рід, і смуток пра-
матері Єви перемінився в радість». Та найбільша радість у день 
Різдва Діви Марії була в небі. Божий Син радів Своєю Матір’ю, 
яка разом з Ним стане співвідкупителькою людського роду.

Коли Адам і Єва згрішили непослухом і так прийшов перший 
гріх, тоді вся земля наче покрилась темрявою, немов би демони 
захопили владу над нею. А люди опинилися наче в пітьмі, немов у 
в’язниці, але молилися і просили про визволення. Скільки століть 
минуло, перш ніж наповнився час! А тепер приходить надія — 
сам Бог прийде і спасе людей. А початок цієї надії в тому, що 
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Бог дає для свого Сина, Ісуса Христа, Богородицю — ту, яка 
народиться від неплідної старенької Анни. Бог дає її за матір для 
Свого Сина, а також за матір всім нам. Вона є живим Кивотом. В 
ній Слово стане Тілом — сам Бог візьме на Себе людську природу.

Обітниця про спасіння людського роду, дана Богом ще в раю 
нашим прародичам, сповнилася саме в день Різдва Пресвятої 
Богородиці: «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між тво-
їм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову» 
(Бут. 3, 15). Тут мається на увазі не Єва. Вона змієві піддалася, 
не протиставилася. Ця жінка зрадила. Марія, на противагу їй, 
повірила Богові і добровільно стала Його рабою. Вона єдина з 
усього людського роду задля Христових заслуг і задля свого над-
звичайного завдання, як Матір Спасителя і Матір Церкви, була 
не очищена, а наперед охоронена від первородного гріха. Вона — 
непорочно зачата. Вона є новою Євою, новою жінкою, матір’ю 
нового потомства. Бог вклав у душу Марії бунт та ворожнечу 
проти диявола і гріха. Кожен, хто Її приймає, приймає ворожнечу 
до гріха і одночасно послух Богові. Марія наступає на голову 
змія — диявола. Її потомством є Ісус, але також і ми, які прийняли 
Ісуса і стали Божими дітьми.

Матір Божа народилася у малому місті Назареті. Походила з 
царського та священичого роду, бо її батько, св. Йоаким, походив 
з роду царя Давида, а мати, св. Анна, походила зі священичого 
роду Арона. Як сам Господь воплотився від Пресвятої і Пречи-
стої Матері, так потрібно було, щоб і Матір Господа походила від 
святих і чистих батьків. Бог обрав святе подружжя Йоакима й 
Анни та удостоїв їх стати батьками Божої Матері. Це подружжя 
40 років було бездітне. Вони зі сльозами просили Господа та обі-
цяли, що якщо в них народиться дитина, то посвятять її Богові. 
Господь вислухав їхні молитви і зробив чудо: в старості, після 
об’явлення ангела, св. Анна зачала і породила Пречисту Діву.

В молитвослові на це свято подане читання з книги Буття 
про Якова, що втікав зі свого дому від рідного брата Ісава, який 
хотів його вбити. Втікаючи, він втомився, а коли настала ніч, 
підклав під голову камінь і заснув. У сні він бачив відкрите небо 
і драбину, по якій ангели сходили, а потім восходили вгору, до 
Божого світла. Почув, як до нього говорив Бог. Коли Яків пробу-
дився, сказав: «Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав! 
Це насправді дім Божий і це — ворота небесні» (Бут. 28, 16–17). 
Тією драбиною між Богом і нами є Пресвята Богородиця. Вона — 
посередниця, через яку Бог дає всі ласки нам, людям, бо Вона 
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повна ласк. Марія — ворота до неба, через які на землю прихо-
дить Господь. Як колись через наш гріх був замкнений рай, так 
через послух Богові Пресвята Богородиця відчиняє вхід до нього.

Основним фундаментом християнства є догма про Божество 
Ісуса Христа. А з нею тісно пов’язана і догма про Богоматерин-
ство Пресвятої Діви. Якщо Христос не є Богом, то Марія не є 
Матір’ю Божою, а цим руйнуються основи християнства. Напади 
на Богоматеринство назавжди закінчилися на церковному Собо-
рі в Ефесі 431 року. Там 198 присутніх єпископів проголосили, 
що Марії по праву належить титул Богородиці. Від того часу ні-
хто, хто вірить в Ісуса Христа як Божого Сина, не наважується 
заперечувати цей титул.

Святий Андрій Критський говорить у своїй проповіді на Різдво 
Пресвятої Богородиці: «Сьогоднішнє свято — для нас початок 
свят. Воно є дверима до ласки і правди. Сьогодні готується для 
Творця всього жива святиня і творіння готується стати Боже-
ственним помешканням свого Творця».

Пророк Давид, натхнений Святим Духом, сказав: «Преславні 
речі говорять про тебе, місто Боже!» (Пс. 87, 3). Марія є Божим 
містом, Новим Єрусалимом, місцем зустрічі і перебування Бога 
між людьми. «Ось житло Бога з людьми» (Об. 21, 3). Пресвята 
Діва — оселя, просторіша від небес, бо в Ній вмістився невмі-
стимий Христос Бог. В Богородиці є місце і для нас, для тих, які 
з довір’ям приходять до Неї. Вона приймає всіх, хто кається. В Її 
доброті поміщаються всі засмучені та плачучі, ті, що у спокусах 
та в стражданнях, що в безнадії та відчаї. Кожен знаходить у 
Ній притулок. Для всіх Вона відчиняє двері Божого милосердя, 
примирюючи зі своїм Сином.

Різдво Пресвятої Богородиці є для нас великою радістю. Кож-
на дитина на день народження своєї матері готує для неї подару-
нок. А ми, як діти Небесної Матері, в день Її свята також хочемо 
принести Їй якийсь маленький подарунок! Можемо зробити якесь 
самозречення, добре діло, помолитися чи щось інше. А потім з 
живою вірою попросити Її, щоб Вона випросила нам в Свого 
Сина Ісуса якусь милість. Кожен має проблеми і очікує Божої 
допомоги та світла для їхнього вирішення. В цей день під час 
Святої Літургії чи в своїх молитвах кожен з нас може подумати 
і дати Їй конкретне прохання: за навернення когось, за оздо-
ровлення важкохворого чи інше. Використаймо це свято, коли 
Пресвята Діва випрошує численні ласки у свого Сина.
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СВЯТА ПУЛЬХЕРІЯ, ЦАРИЦЯ1

Грецький цар Аркадій (395–408), 
умираючи, залишив малого сина 
Теодосія, що мав вісім років, і три 
дочки: Пульхерію, Аркадію та Мари-
ну. Пульхерія була літами старша за 
брата, вельми премудра й цнотлива. 
Її Боже провидіння, як дар преве-
ликий, дарувало Грецькому царству 
в поміч юному Теодосію на захист 
правовір’я, яке в той час непокої-
ли єретики. Вона, маючи розум, що 
перевищував її літа, була прийнята 
братом у співцарювання і стала ца-
рицею. Мала тоді 16 літ, коли при-
йняла царську владу, і не жіночим 
розумом, а чоловічою мудрістю по-
чала правити, її ж премудрості та 
розуму цілий світ дивувався.

Дбаючи про мир в своєму царстві, 
спершу не захотіла виходити заміж, 
щоб не було якихось незгод між чоловіком та її братом. Коли на 
молитвах отримувала все глибше пізнання Господа Ісуса Христа, 
загорілось її серце любов’ю до Нього. Тоді, з Божої ласки, отри-
мала дар чистоти і, заручивши себе Богові, зволила аж до смерті 
пробувати в дівстві. Схиляла до збереження дівства і своїх сестер 
Аркадію та Марину, які також свою чистоту до кончини обіцяли 
берегти Богові і жили з нею у пості та молитвах, слухаючись її не 
лише як старшу сестру, але і як матір свою, і як царицю. Була і 
братові своєму Теодосію замість матері, вельми ним опікувалась, 
навчаючи остраху Божого. Знаючи добре грецьку та римську 
мови, сама йому була вчителькою, не тільки книг його навчаючи, 
але й добрими порадами наставляючи його: який має бути в бе-
сіді та слуханні тих, що говорять, який у сидінні та ходінні, який 
у покараннях винуватих і в помилуванні їхньому, і всім добрим 
справам до доброго правління належному навчала його. І падало 
добре сім’я на плідну землю, слухався-бо її в усьому. І настільки 
було добре її навчання, що коли прийшов у вік зрілого мужа, 

1 Її пам’ять вшановуємо 10 (23) вересня.
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був більше інших царів добрий і покірливий, терпеливий і не-
злобивий, премудрий і розсудливий, милосердний і милостивий. 
А цьому всьому вельми сприяла і молитва св. Пульхерії. Свята 
збудувала також величну церкву на честь Пречистої Богородиці.

За царювання тих благочестивих царів відбувався у Ефесі 
ІІІ Вселенський Собор (431) проти нечестивого Несторія1. Тоді 
блаженна Пульхерія, яка велику ревність мала за правовір’я, 
свого брата, що почав зваблюватися єрессю і від істинної доро-
ги відходити, наставляла і в правовір’ї утвердила, через що від 
святих отців багатьма похвалами була шанована.

Через кілька років ворог Божий, не мігши стерпіти, що Пульхе-
рія нівечить його єресі, постав проти неї, бажаючи відлучити її 
від царського престолу та влади. Лукавий ворог, євнух Хриса-
фій, приступив до цариці Євдокії, дружини Теодосія, кажучи: 
«Глянь, що творить тобі Пульхерія, як тебе принижує, рабою 
тебе мати собі хоче, чи ж довго таке від неї терпітимеш? Хіба 
ти не рівна їй цариця і не найближча до царя?». Таке багато разів 
ворог нашіптував і спонукав Євдокію до гніву. Патріарх таємно 
звістив про те Пульхерії. Вона, пізнавши такий замисел і збагнув-
ши ворожнечу цариці та Хрисафія, сама залишила свою царську 
владу і, відійшовши з царського палацу зі своїми дівицями на 
осібне безмовне місце, спокійно у мовчанні служила Богові.

Тоді єретик Хрисафій знайшов добрий час своїй злобі та спо-
нукав царя на гнів супроти патріарха. І була Божа Церква у 
сум’ятті, бо постали безбоязно єретики, не маючи захисниці 
благочестя Пульхерії, аж доки не розтулив Бог цареві очі, і той 
пізнав свій прогріх і неправедний гнів цариці на св. Пульхерію 
та збагнув Хрисафієву ворожу злобу.

Цар Теодосій ІІ прожив від свого народження 49 років (401–
450) і підійшов до своєї кончини. Коли благочестивий цар по-
мер, цариця його Євдокія відійшла в Єрусалим і там, кілька літ 
добре проживши, відійшла і похована була у церкві святого 
мученика Стефана, яку збудувала. Блаженна Пульхерія після 
смерті свого брата, порадившись із боярами та всіма воєначаль-
никами, вибрала на царство воїна Маркіяна, як достойного й 
Богові угодного. Коли зацарював Маркіян (450–457), Пульхерія 
захотіла знову повернутися на своє місце усамітнення, але но-
вопоставлений цар і весь синкліт просив її, щоб не залишала їх, 
але хай допоможе їм управляти царством, бо премудра в тому 

1 див. примітку на ст. 21.



463

ділі і здібна. Тож вмовляли, щоб стала царевою дружиною. Вона 
ж оповіла їм про своє обіцяне Богу дівство, яке до смерті має 
зберігати. Але благочестивий Маркіян, почувши це, також роз-
повів про свою обіцяну Богу чистоту. Так з потреби святої Цер-
кви, бо примножені тоді єретики чинили сум’яття, переконали 
її вступити в подружжя. Одначе на таке подружжя, щоб цвіт 
дівства не зів’яв, але утримувалося воно до кінця життя непо-
рушно, бо і обітниця Богові учинена, і цнота обох, і літа їхні не 
допускали, щоб ушкодилося дівство, був-бо їй тоді 51 рік, та й 
цар уже був немолодий. І назвалася Пульхерія царевою дружи-
ною, а за суттю не дружиною, а сестрою була, співцарицею, і 
добре правила царством з великою користю всій Божій Церкві. 
Назвався ж і Маркіян чоловіком Пульхерії, одначе не чолові-
ком, а братом був, співцарюючи із нею як з дочкою царською 
і спадкоємницею престолу її батька. І можна було тоді бачити 
на престолі Грецького царства дівственну чистоту царюючих: і 
цар душею та тілом чистий, і цариця-діва, що непорочно себе 
берегла, царювали. О подружжя дівственне, мало де бачене й 
чуване! Хай дивується тут світ, сповнений нечистих похотей, хай 
посоромляться ті, що пристрастям та приємностям віддаються, 
чуючи про таке доброчесне царське подружжя, яке уподібнилося 
ангельській чистоті.

За стараннями св. Пульхерії також було скликано Собор свя-
тих отців в Халкедоні 451 року проти єретиків Діоскора та Євти-
хія. І як вже було сказано, також Собор в Ефесі 431 року було 
скликано за її піклуванням: вельми-бо боролася за благочестя. 
Тож деякі із розсудливих людей у своїх писаннях приписують їй 
захист віри на обох тих Соборах: Ефеському та Халкедонському. 
Така в неї була доброчесна ревність і велика премудрість, жив-
бо в її душі та в чистому серці Святий Дух, як у храмі Своєму 
святому, і великими дарами наповнив її. Відтак, проживши 
54 роки і весь свій маєток церквам, монастирям та вбогим роз-
давши, переставилася до Господа 453 року, з усіх сил Йому по-
служивши. Її молитвами не позбав і нас, Господи, Царства Твого 
Небесного. Амінь.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК СЕВЕРІЯН

За царювання злочестивого Ліцинія (308–324), коли Агрико-
лай, ігемон Севастійський1, схопив був 40 мучеників2 і в темницю 
кинув, був тоді там муж Северіян, боярського роду, що вірував 
у Господа нашого Ісуса Христа. Той, часто відвідуючи у темниці 
святих мучеників, укріплював їх до страдальчого подвига за Хри-
ста. Вони, наче вогнем, любов’ю до Господа свого розпалилися 
так, що й озеро Севастійське не могло загасити божественного 
полум’я — так постали однодушно, сповідуючи Ім’я Ісуса Христа 
перед мучителем і аж до смерті йшли за Нього на подвиг.

Після їхнього страждання та прийняття мучеництва до Се-
вастії був посланий Ліцинієм воєначальник Лісій, лютий і нелю-
дяний, як звір дикий, що хапає вірних і п’є кров християнську. 
Тоді настав час і св. Северіяну до того ж вийти подвигу та бо-
ротьби, до якого інших словами заохочував. Приступили тоді до 
Лісія жерці та сказали: «Честь великих богів наших умаляється 
у цьому місті через Северіяна, що не тільки сам не шанує їх і не 
поклоняється, але й іншим багатьом дораджує, щоб зневажали 
і принижували богів наших. Вірує сам у Розп’ятого й інших цієї 
віри навчає, і вже немало людей потягнув услід за собою. Коли 
його не погубиш, то і все місто за ним піде. Тоді розгніваються 
боги на місто й покинуть його, та й цар, коли про те почує, не 
помилує нас». Тоді воєначальник, чуючи це, послав слуг схопи-
ти Северіяна і привести його до себе. Христовий воїн не чекав 
посланих, поки прийдуть і візьмуть його. Передбачивши їхній 
прихід, сам прийшов, став перед Лісієм і почав сміливо гово-

1 Севастія — місто на межі римських провінцій Каппадокії і Понту, 
територія Малої Вірменії; сучасне місто Сівас в Туреччині.

2 Їхню пам’ять вшановуємо 9 (22) березня; див. I том книги «Мученики 
та інші святі», ст. 433.
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рити до нього: «Чи не досить тобі своєї погибелі, але і наші душі 
хочеш погубити і, ніби здобуток якийсь, віддати бісам твоїм? 
Але відай, що на міцних мужів тут напав, а не на малодушних 
і боязливих. Бо для мене, як учитель мій Павло говорить, жит-
тя — то Христос, а смерть за Нього — то надбання велике». 
Лісій, почувши ті сміливі слова святого, трохи промовчав, тоді 
глянув на того, що стояв перед ним і, рукою на Северіяна вка-
завши, з гнівом вигукнув: «Візьміть його і сирими жилами бийте, 
хай навчиться покірливо говорити перед владою!». Коли били, 
святий веселився, що сподобився за Христа приймати рани, і 
слова псалмів приспівував, ніби певну відраду мав своїм ранам: 
«На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили» (Пс. 129, 3).

Мучитель, побачивши, що слуги втомилися, а лице мученика 
світле та мужнє, велів перестати бити. Тоді каже до нього: «Від 
прийнятих ран пізнай, що ніякої утіхи і полегші не приносить 
тобі твій Христос». Мученик відповів: «Коли б душевні твої очі 
не були тьмою безбожжя запаморочені, явив би тобі, які великі 
блага у Христа мого випрошують мені мої страждання. А що 
робити з тобою? Запалювати свічку сліпому і пісню співати глу-
хому? Коли б не був ти сліпий та глухий, пізнав би Христову бла-
годать та силу, що мене укріпляє». Ці слова ще більше розлютили 
мучителя, тож повелів, повісивши мученика на дереві, залізними 
кігтями шарпати його тіло. Він у тім лютім болю молився, кажу-
чи: «Ісусе Христе, що був повішений на хресті, скинув ворожу гор-
диню і аж донині прославлений у всіх дивних ділах Твоїх, прийди й 
допоможи мені. Зломи силу всезлобного мучителя, збери докупи 
роздроблені члени мої і дай мені добре перейти подвиг мучення!».

Змінювалися слуги, що мучили святого і, довго мучивши, 
відв’язали від дерева та повели у темницю. Ішов у темницю муче-
ник, ніби не відчуваючи болю, та хвалився ранами, прийнятими 
за Христа. Ішовши посеред міста, промовляв до безлічі людей, 
що на нього дивилися, зі світлим лицем, рани свої показуючи: 
«Дивіться на мене, о люди, який я щасливий! Ви думаєте, що я 
від усіх окаянніший та бідніший, що не лише сану свого тимча-
сового та багатства, але й самого здоров’я позбувся. Та я нині 
більше усіх вас блаженний. Рани мої за Ісуса Христа, Господа 
мого, є мені солодші від усіх земних ласощів; кривавлення і оба-
грення тіла мого чесніші мені від царської багряниці; мучення 
це приємніше мені від усіх ваших насолод. Сан мій перший і 
багатство — це марнота, порох і зваба світу цього, що я їх 
як болото з ніг своїх отрясаю, виходячи на більшу достой-
ність мученицьку і приймаючи нескінченне багатство. Те, 



466

що мучеником Христовим назвуся, славніше від царського 
титулу, а втрата багатств моїх Христа ради дорожча й 
багатша від скарбів усіх земних царів. А здоров’я моє тілес-
не, міцність суглобів, краса лиця, що були раніше — хіба ж то не 
сама хвороба, слабкість і потворність? Коли б мої члени не були 
за Христа поранені і крові не пролили, то мав би їх не як члени 
мої, а як узи і темницю душі моєї. Тепер же вони мені члени, коли 
за Христа січуться, тепер плоть моя є здорова та кріпка, коли 
за Христа вбивається. Тепер краса моя зі мною є, коли не маю 
вигляду людського, але весь у єдину виразку, як і Господь мій, Ісус 
Христос, від ніг до голови був я збитий. Тепер я „радію в страж-
даннях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в 
тілі своїм”. Ви ж, бачачи мої рани, міркуйте про нагороду за 
них. Ні розумом осягти, ні словом виректи годі те добро, 
що Цар безсмертний і тепер дає страждущим за Нього, і 
на небесах береже їм навіки. І як страждати за Нього є 
солодко, так померти за Нього ще солодше. О друзі! Коли є 
тут хто із наших вірних Христових рабів посеред цього невірного 
народу, і бачить мене, що так терплю за Господа, укріплюйте 
своє серце, мужнійте і будьте безстрашними, щоб жодна мука 
не відторгнула вас від пресолодкого Ісуса, Господа нашого. Хай 
не застрашить вас ні меч, ні розпалена піч, ні дикі звірі — все 
це потопчіть ногами як сміття, щоб із Христом царювати».

Коли так промовляв, ішов за ним численний народ, слухаючи 
його корисних слів, доки доведений був до темниці. Укинений 
був у неї і радів, як у світлому палаці, обцілувавши те місце, на 
якому 40 святих мучеників сиділи за Христа, до них же раніше 
часто приходив, бесідуючи. Зачинений у темниці, пробув у ній 
5 днів і знову на суд був приведений. Лісій, наче вовк в овечій 
шкірі, почав співчувати святому і лукаво до нього говорити: 
«Бачать усі боги, Северіяне, як жалію я тебе і дивуюся, що ти, 
такий добрий, гарний і чесний чоловік, самовільно позбуваєшся 
цього солодкого світу. Похваляв би твою міцність та мужність, 
коли б ти супроти ворогів ужив того, а безумне є діло боротися 
із залізом та вогнем, зі звірами та камінням, і губити свою силу. 
Тут міць твоя вже зламана і плоть розтерзана». Таке казав 
беззаконний, бажаючи лукавством звабити істинного раба Хри-
стового. Але він мужньо відповів: «Не жалію плоті моєї, ранами 
побитої, але ще більші приклади муки, не тільки бий та шар-
пай, але й камінням кидай, і вогнем пали, і що хочеш та можеш 
твори, одначе не відвернеш мене від Бога. Ти перший втомишся, 
мучачи мене, аніж я, терплячи заради Христа мого».
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Мучитель покинув лукавство, знову до гніву схилився і по-
велів бити святого каменем в уста, кажучи: «Не носи Христа на 
язиці своєму і не обтяжуй вух моїх згадкою Імені того!». Святий 
устами, побитими камінням, відповів мучителю: «Окаянний, ти 
в душі своїй житло бісам учинив, тому й не можеш зносити 
слухом Імені Христового!». Звелів знову мучитель повісити його і 
кігтями залізними шарпати тіло. Люто шарпаний, сказав святий: 
«Тільки те вважаю важкою раною, що могло б мене відлучити 
від Христа, це ж усе мені більше солодощі, ніж біль приносить, 
бо відлучає мене від земного і з’єднує із Христом». Рече до нього 
Лісій: «Северіяне, принеси жертви богам і звільнишся від муки».

Святий не відповідав йому більше жодним словом, але тихо 
до себе промовив: «Страждання теперішнього часу нічого не 
варті супроти тієї слави, що має з’явитися в нас». Лісій, беру-
чи те собі за зневагу, що не відповідає йому, інше винайшов 
на нього мучення: зняв його з дерева, повів до міської стіни і, 
причепивши одного каменя до шиї, а другого на ноги, самого ж 
опоясавши мотузом, повелів його високо звісити зі стіни. І так 
висячи, святий віддав святу свою душу в руки подвигополож-
ника свого Ісуса Христа. Сталося це 320 року.

Святе його тіло деякі з вірних зняли вночі і віднесли на його 
батьківщину. Коли несли із псалмами та піснями, наблизилися до 
того села, де був дім св. Северіяна, тоді вийшли йому назустріч 
усі люди, старі та юні, дружно, одні одних випереджуючи і бажа-
ючи прийняти благословення від його багатостражденного тіла. 
В його домі залишилася лише одна жінка — дружина його раба, 
що плакала над тілом чоловіка свого, який недавно помер і лежав 
ще непохований. І казала до мертвого, як до живого: «Це пан наш 
до дому наближається, і всі вийшли назустріч йому, один ти не 
виходиш і я через тебе, встань же і піди зустріти пана свого!». 
Коли вона з плачем це сказала, тоді встав мертвий, ніби зі сну, 
та пішов назустріч мощам мученика Северіяна. І, зустрівши, 
припав до святих його мощей, з радістю цілуючи пана свого. Всі 
люди, бачачи мертвого воскреслим, здивувалися, прославляли 
Бога і ще більшу шану віддавали мученику. При гробі його Бог 
подавав зцілення багатьом недужим. А згаданий раб, що воскрес 
і вийшов назустріч святому, прожив після свого воскресіння 
15 літ. Часто приходив на гріб свого пана, а потім з миром помер. 
За ці всі чуда хай буде слава Богу, в Тройці єдиному.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЛУКІЯН І МАРКІЯН1

Лукіян і Маркіян були поганськими чарівниками в Нікомидії. 
Вони зводили і обманювали людей за допомогою магії. У тому мі-
сті жила чеснотлива християнська дівчина, яка понад усе любила 
Бога і наполегливо молилася, щоб Бог обороняв її. Ці нечестиві 
чарівники запалали до неї любов’ю, і щоб здобути її прихильність, 
звернулися до злих духів. Але раба Божа витривала у молитві та 
чуйності, і вони пізнали, що їхні чари безсилі. Тоді запитали у 
своїх богів причину цього, а злі духи відповіли: «Коли ви кликали 
нас допомогти знищити душі, які не знали Бога, це не було для 
нас важко. Але ми нічого не можемо зробити проти цієї чистої 
душі. Її Бог Христос мучить нас і не дає нам перемогти її». Після 
цих слів чарівники впали на землю, наче мертві. Коли прийшли 
до тями, сказали один одному: «Розп’ятий Христос повинен мати 
велику силу, бо переміг злих духів і наше чарування. Ми мали б 
до Нього навернутися і поклонятися Йому». Так вони повірили 
в Ісуса Христа і розкаялися. Тоді спалили свої магічні книги та 
окультне знаряддя.

У той час почалися гоніння на християн за імператора Де-
ція (249–251). Імператорський намісник, дізнавшись, що ча-
рівники відвернулися від свого ремесла і стали християнами, 
схопив їх і запитав: «Як ви покинули наших безсмертних богів 
і поклонилися Розіп’ятому?». Вони відповіли: «Тільки розп’ятий 
Христос перемінив нас, і ми радіємо, що маємо в Ньому вічне 
життя». Тоді намісник наказав їх обох катувати залізними греб-
нями. Лукіян в муках вигукнув: «Поки ми чинили беззаконня і 
зло та кривдили інших, ти нас не карав. Тепер же, коли чинимо 
добро, ти нас мучиш!». Розгніваний суддя наказав їх спалити. 
Святі мученики з радістю слухали цей вирок, самі вийшли на 
вогнище і так молилися: «Господи Ісусе Христе! Дякуємо Тобі, 
що зволив нас, негідних, визволити з поганської омани і заради 
Свого святого Імені удостоїв нас мученицької смерті. Честь і 
хвала Тобі за це! Прийми милостиво наші душі». Після молитви 
передали свої душі Богові. Це сталося 250 року.

(Зображення цих святих див. на ст. 480)

1 Їхню пам’ять вшановуємо 26 жовтня (8 листопада).
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СВЯТІ МУЧЕНИЦІ МИНОДОРА,
МИТРОДОРА ТА НІМФОДОРА

За правління безбожного 
і кровожерного імператора 
Максиміана Галерія (305–311), 
що мучив святих слуг Божих 
та ісповідників Христової віри, 
жили три рідні сестри, що зва-
лися Минодора, Митродора і 
Німфодора. Вони народились 
у Вітинії1, були дуже чеснот-
ливі і шляхетні на вигляд. Свя-
ті діви добре знали, що серед 
світу, сповненого перелюбу і 
безупинного гріха, який зво-
дить через похіть очей, тіла та 
житейську гординю, нелегко 
зберегти чистоту душі і тіла 
неоскверненими. Тому, бажа-
ючи більше жити та служити 
для Бога, ніж для світу і його марнот, покинули світ і оселилися 
разом на усамітненому місці. Перебували вони у печері на одному 
високому й порожньому пагорбі, що був поблизу теплих вод у 
Піфіях2, живучи в пості і змагаючись на молитвах.

Та довідався про них правитель того краю Фронтон і нака-
зав святих сестер схопити та поставити перед судом. Коли їх 
побачив, не міг надивуватись їхнім шляхетним виглядом. Під-

1 Провінція Римської імперії на південно-західному узбережжі Чор-
ного моря.

2 Місцевість поблизу Нікомидії, сучасне місто Ялова в Туреччині.
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лещуючись, став намовляти до відступництва: «О шляхетні діви! 
Вас великі боги наші таким благородством вшанували. Ще й і 
великим багатством вшанувати вас готові, тільки ви їм честь 
віддайте і з нами принесіть їм жертву та поклоніння. Я ж вас 
перед царем хвалитиму, і коли він побачить вас, багатьма вша-
нує дарами, за великих князів своїх вас віддасть, і будете більше 
від інших жінок шановані, славні і багаті». Тоді старша сестра 
Минодора відповіла правителеві: «Бог нас створив і прикрасив 
Своїм образом, Йому поклоняємося, про іншого ж бога, окрім 
Нього, і чути не хочемо. Дарів же і почестей ваших так потре-
буємо, як же хтось потребує сміття, що його ногами топчуть. 
А що благородних чоловіків від царя свого нам обіцяєш, то знай, 
що ми вірою заручились Господу нашому Ісусу Христу. Він наша 
честь, слава і багатство. Від Нього не тільки ти і цар твій, але 
й увесь світ відлучити нас не зможе». Митродора додала: «Яка 
користь людині, якщо здобуде увесь світ, але душу свою 
занапастить? Цей світ супроти улюбленого Нареченого і 
Господа нашого Ісуса Христа, як болото супроти золота, 
пітьма супроти сонця, жовч супроти меду. Хіба ж заради 
марноти життя цього маємо втратити любов Господню і 
погубити наші душі? Хай так не буде!». Кат сказав: «Багато 
говорите, бо не бачите мук й не терпите болю від ран. Коли їх 
зазнаєте, по-іншому будете говорити». Тоді наймолодша, Нім-
фодора, сповнившись ревності, відповіла: «Хочеш нас налякати 
ранами й жорстокими муками? Збери тут з усієї землі всі зна-
ряддя катування: мечі, рожна, залізні кігті; заклич усіх катів 
із цілого світу, з’єднай усі види мук і скеруй їх на наше слабке 
тіло. Тоді побачиш, що швидше всі ті знаряддя поламаються, 
і всім катам втомляться руки, і вичерпаються усі різновиди 
твоїх мук, ніж ми Христа нашого відречемося. З любові до Нього 
гіркі муки солодким раєм нам будуть, а тимчасова смерть — 
життям вічним!».

Правитель далі намагався переконати їх: «Раджу вам як бать-
ко, батьківську пораду даю вам, послухайте мене, діти, і прине-
сіть жертви нашим богам. Бо не хочу бачити вас битих, шма-
тованих і на частини роздертих. Підкоріться велінню моєму, 
щоб не тільки в мене, але й у царя ласку знайшли і, всі блага 
прийнявши, щасливо прожили дні свої. Коли не послухаєте мене, 
тоді гіркі біди й тяжкі болі охоплять вас». На ці слова Минодора 
відповіла: «Нам, судде, ані лестощі твої не є приємні, ані погро-
зи не страшні. Насолоджуватися з вами багатством, славою 
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і всіма тимчасовими благами означає готувати собі вічну гір-
коту в пеклі. Терплячи ж за Христа тимчасові муки, ми 
здобудемо собі вічну радість на небесах. А той добробут, 
який нам обіцяєш — непостійний, і муки, якими нам по-
грожуєш, — тимчасові. Пекельні ж муки, які чекають тих, 
хто ненавидить Його, — вічні. Для тих же, хто любить Його, Він 
приготував багато благ, які є нескінченні. Ми ж любимо Христа, 
Нареченого нашого, тому і померти за Нього бажаємо». Після 
цього, піднісши очі вгору, зітхнула й мовила: «Ісусе, Боже наш! 
Не відречемося Тебе перед людьми, ані Ти не відрікайся нас перед 
Отцем Твоїм Небесним!».

Правитель сказав до неї: «Ти віком і розумом старша, мала б і 
сестер своїх навчати, щоб скорилися наказу царевому і нашому. 
Ти ж сама не слухаєш і їх зводиш. Тому прошу, послухай мене, 
зроби наказане, поклонися богам, щоб сестри твої, на тебе дивля-
чись, те саме вчинили». Відповіла свята: «Марно трудишся, пра-
вителю, намагаючись нас від Христа відвернути і до поклоніння 
ідолам прихилити. Ані я не зроблю цього, ані сестри мої. Раджу 
тобі, не трудися більше словами, а випробуй нас: бий, січи, пали, 
на частини шматуй — тоді побачиш, чи підкоримося ми твоєму 
безбожному велінню. Ми — Христові, і за Нього готові померти».

Це почувши, Фронтон сповнився гніву і наказав менших 
двох сестер замкнути у в’язниці, а Минодору велів чотирьом 
катам бити залізними палицями. Коли били святу, проголошу-
вач викрикував: «Вшануй богів, послухай царя та законів його 
не принижуй!». Били ж її протягом двох годин. І сказав до неї 
кат: «Принеси жертву богам!». Вона відповіла йому: «Хіба не ба-
чиш, як цілу себе приношу в жертву Богові моєму?». Кат повелів 
слугам ще жорстокіше бити її. І була бита по цілому тілі так, що 
порозбивали їй суглоби, поламали всі кості і тіло пошматували. 
Свята діва, скріплена Божою благодаттю, з любові до Господа все 
мужньо терпіла, ніби і не відчувала болю. Тоді з глибини серця 
скрикнула: «Ісусе, любове моя, надіє моя, прийми душу мою!». І, 
сказавши це, віддала духа.

По чотирьох днях правитель поставив перед собою Митродору 
та Німфодору, і поклав перед ними мертве тіло їхньої сестри. 
Він сподівався, що вони, побачивши її жорстоко скатоване тіло, 
злякаються і покоряться його волі. Святі діви, дивлячись на тіло, 
що лежало перед ними, сказали: «Благословенна ти, сестро, що 
сподобилася вінця мучеництва і ввійшла до палацу Нареченого 
свого! Помолися Господу, якого тепер бачиш, щоб повелів і нам 
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прийти твоїм шляхом». А до катів мовили: «Чому так довго зволі-
каєте, не вбиваючи нас? Чому позбавляєте нас частки улюбленої 
нашої сестри? Ми готові перенести усі муки і серце наше готове 
на мужнє терпіння. Почніть діло ваше, бо не схилимо колін перед 
лжебогами. Бачите, що ми гаряче бажаємо померти за Христа».

Хоч суддя і бачив, що вони твердо стоять на своєму, ще таки 
намагався прихилити їх до відступництва. Та сестри, маючи 
приклад сестри, яка мужньо витерпіла за Христа Спасителя і не 
зрадила Його, відповіли: «Коли припиниш перечити нашій твер-
дій волі? Не розлучимося із нашою сестрою, але помремо, як і 
вона померла за Христа. Відрікаємося обіцяних тобою багатств, 
відрікаємося слави і всього, що з землі є і в землю повернеться, 
відрікаємося тлінних наречених, маючи Нетлінного, Його ж лю-
бимо». Тоді мучитель, втративши надію, розгнівався і наказав 
Німфодору відвести назад у в’язницю, а Митродору обпалювати 
вогнем. Коли впродовж двох годин обпалювали святу мучени-
цю, вона зводила свої очі до Христа, за якого страждала, і тихо 
молилась, призиваючи Ім’я Ісуса та просячи від Нього помочі. 
Обпалену, наче вугілля, її зняли з дерева, і тоді повелів кат бити 
її залізними палицями. В тих муках св. Митродора, взиваючи 
до Господа, померла.

Тоді привели св. Німфодору, щоб вона, бачивши скатовані 
тіла своїх сестер, налякалась і відреклася Христа. Князь почав 
до неї підступно промовляти: «О благородна дівчино! Боги мені 
свідки, що люблю тебе не менше своєї дочки, тільки приступи і 
поклонися богам, і тоді велику будеш мати в царя милість. Він 
дасть тобі не тільки майно і честь, але ще більше — будеш 
мати велику владу. А коли ні, загинеш, як твої сестри, тіла 
яких бачиш». Свята усі його слова мала за вітер, не слухала їх, але 
наперекір, зневаживши ідолів та докоряючи ідолопоклонникам, 
відповіла словами із псалма: «Ідоли поган — срібло й золото, діло 
рук людських. Нехай стануть, як вони, ті, хто їх виробляє та 
надію на них покладає» (Пс. 135, 15–18). Бачив правитель, що 
словами нічого не досягне, і наказав повісити Німфодору і обди-
рати залізними кігтями. Ті муки вона мужньо переносила і моли-
лась, звівши очі до неба. Коли проголошувач кричав: «Принеси 
жертву богам і звільнишся від мук», свята відповіла: «Я приношу 
себе в жертву Богові моєму, страждати і вмерти за Нього — це 
моє надбання». На кінець кат наказав, щоб залізними палицями 
побили її до смерті. Коли її били, вона молилась, призиваючи 
Господнє Ім’я: «Ісусе, Ісусе, Ісусе!». Її голос ставав дедалі тихішим, 
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поки не віддала свого духа. І так з Іменем Спасителя на устах 
була вбита свята за свідчення Ісуса Христа. Сталося це 305 року.

Так троє сестер прославили Пресвяту Трійцю мученицькою 
смертю. Та мучителеві не досить було мучити живих, але і на 
мертвих вилив свою лють: наказав розпалити вогонь і тіла му-
чениць кинути на спалення. Коли це сталося, раптом інший 
вогонь із неба зійшов і вмить спалив Фронтона і всіх його слуг, 
які катували святих мучениць. І впав сильний дощ, який загасив 
вогонь, де були тіла святих дів. Після того вірні взяли їхні неуш-
коджені тіла і поховали у спільному гробі. Над гробом збудували 
церкву, де відбувалися численні оздоровлення та чуда, якими 
Бог прославив святих мучениць.

ТРИ СВЯТІ ПУСТЕЛЬНИЦІ

Павло, єпископ Монем-
васійський1, оповідав:

Коли був я мирянином, 
послали мене на схід зні-
мати царську данину. 
Трапився мені по дорозі 
пустинний монастир, і 
захотів я зайти до нього. 
Вийшов ігумен із чорно-
ризцями на зустріч мені 
і, привітавшись, сіли на-
дворі. Був там сад дерев, 
що мали плоди, і побачив 
я птахів, що прилітали й 
ламали віття із плодом та швидко відлітали. Спитав я ігумена, 
кажучи: «Чому не їдять тут плодів ці птахи, але, з віттям 
ламаючи, відносять?». Відказав мені ігумен: «Це одинадцяте 
літо, відколи птиці завше так чинять». І стали ми дивитися, 
куди летять птиці, і пішли за ними вслід. Вони ж прилетіли до 
глибокої ущелини, залишили там гілку і вилетіли.

1 Місто Монемвасія розташоване на невеликому острові біля східного 
узбережжя Пелопоннесу.
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Коли ми підійшли ближче, знайшли там трьох пустельниць. 
Вони, побачивши нас, поклонилися нам. Тоді ігумен запитав 
однієї з них: «Звідкіля ти є і як сюди прийшла?». Вона відповіла: 
«Я, отче, з Константинополя є, мала чоловіка, сановника цар-
ського, він молодий помер. Залишилася я, мало що більше 20 літ 
з роду маючи, і пробувала в печалі через дві речі: вдівство та 
бездітність. За кілька днів один вельможа, почувши про мене, 
прислав своїх рабів, бажаючи мене забрати собі примусом. І не 
зважали на мене прислані, бажаючи вести мене до свого пана. 
Помолилася я Господу моєму Ісусу Христу, щоб визволив мене від 
того насильника, що хотів мені душу й тіло розтлити, і сказала 
до слуг: “Панове мої, я б з радістю пішла до пана вашого, бо він є 
славний, але тепер в мене лиха недуга жіноча. Тож потерпіть, 
доки зцілюся, а тоді піду до нього з радістю”. Те почувши, раби 
відійшли, кажучи: “Почекає тебе господар наш 40 днів”. Коли 
вони відійшли, я увільнила моїх рабів та рабинь, давши їм золо-
то, тільки залишила цих двох, що їх бачите нині, і роздала все 
своє майно жебракам. Після цього, прикликавши христолюбно-
го чоловіка з мого роду, попросила розпродати села мої і дім, а 
золото жебракам роздати. Тоді, вставши вночі, узяла цих двох 
рабинь, тепер сестер моїх, і ввійшла з ними до корабля. Так, 
керована Богом, прийшла на це місце, і тут вже 11 рік живу. 
Відтоді людини не бачила, тільки вас сьогодні».

Ігумен запитав: «Звідкіля, сестро, берете харч собі?». Вона 
смиренно відповіла: «Добрий чоловіколюбець Бог наш прогодував 
людей Своїх у пустелі 40 літ, Він і нам, недостойним рабиням 
Своїм, посилає харч, бо щоліта, за промислом Його, птахи прино-
сять нам усілякі плоди не тільки на потребу нашу, але й більше 
того. Коли бажаєш, отче, то повели, хай прийде пресвітер і 
відслужить тут Святу Службу, щоб причастилися ми Святих 
Таїн Христових; відколи-бо відлучилися від міста, не сподобилися 
тих святинь прийняти». І тоді ігумен послав чорноризця у мо-
настир привести пресвітера й принести одяг та їжу. Пресвітер, 
прийшовши, відслужив Святу Літургію. І причастилася препо-
добна Святих Таїн, а після неї і рабині її. Тоді мовила до ігумена: 
«Молю тебе, отче, пробудь біля нашої ущелини ще три дні». І 
пообіцяв ігумен. А блаженна жона помолилася старанно Богу і 
померла. Ми ж зі слізьми, надгробні пісні заспівавши, поховали 
її. Назавтра друга, помолившись, відійшла з миром, тоді й тре-
тя у третій день. І поховавши їх, повернулися, славлячи Христа 
Бога нашого, що дивне і преславне зі святими Своїми творить.
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ПРЕПОДОБНА ТЕОДОРА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА

Свята Теодора жила у V столітті 
в Олександрії. Вона чесно жила 
в молодому християнському по-
дружжі зі своїм чоловіком. Стало-
ся, що один багатий чоловік на-
магався всілякими способами зве-
сти її до гріха. Довший час не міг 
цього зробити ні словами, ні да-
рами. Тоді найняв одну чарівни-
цю, щоб допомогла йому в цьому 
гріху. Вона знайшла зручний час 
і сказала Теодорі про того юнака. 
Теодора відповіла: «Як мені позбу-
тися цього чоловіка, який стіль-
ки часу мені надокучає? Якщо б я 
його послухала, то згрішила б пе-
ред Богом». Чарівниця, маючи по-
мічником сатану, своїми чарами 
та багатьма улесливими словами 
заворожила Теодору і переконала 
її, що гріх, скоєний вночі і в та-
ємному місці, Бог не побачить. Цій бісівській спокусі, яка була 
за ворожкою, Теодора повірила, бо не була закорінена в Христі.

Після гріха, скоєного у нічній пітьмі, зі сходом ранкового світ-
ла зійшла і Божа благодать, яка торкалася її серця. Бо не хоче Бог 
смерті грішника, але щоб навернувся і жив. Теодора пізнала свій 
гріх, каялася, сама себе соромилася і собою гидувала. Іноді Господь 
допускає на людину падіння, щоб, вставши з нього, ще ревніше 
Йому служила і більше Його любила за те, що Він цей гріх простив.
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Теодора жаліла за подружню зраду і, шукаючи розради, пішла 
в жіночий монастир до знайомої ігумені. Вона відкрилась насто-
ятельці і розповіла про свій упадок. Та відповіла: «“Нічого нема 
захованого, що б не відкрилося, і скритого, що б не виявилось” 
(Лк. 12, 2). Не добре ти зробила, доню моя, послухавши ворога. 
Бог усе бачить, перед Ним не скриється нічого. Він знає думки 
і серця людей. Чому ти мені раніше цього не розповіла? Я би 
тебе навчила, як вберегтися від диявольських сітей. Відтепер 
виправляйся і припади з покаянням до Бога, щоб пробачив твій 
гріх. Не впадай у відчай, доню моя. Хоч і великий гріх ти вчини-
ла, проте більшим є Боже милосердя. І нема гріха, який Бог не 
міг би простити. Лише встань на шлях покаяння, і спасешся». 
Ці та інші слова прийнявши від ігумені, Теодора посвятила себе 
покаянню і сльозам.

Вернувшись додому, соромилась поглянути в лице своєму 
чоловіку. Хотіла покутувати свій гріх в жіночому монастирі, але 
знала, що чоловік їй не дозволить. Тому обстригла своє волос-
ся, вдягнулася в чоловічий одяг і пішла проситися в чоловічий 
монастир, що знаходився недалеко від Олександрії, назвавши 
себе ім’ям Теодор.

Ігумен хотів дізнатися, чи має той Теодор покликання до мо-
настиря, і велів не впускати його всередину. Теодора цілу ніч 
простояла біля воріт монастиря, який лежав серед дикої пустелі, 
де було багато звірів, а коли вранці двірник запитав, чому він 
не йде геть, Теодор, а властиво Теодора, сказав: «Бог мені свідок, 
що не відступлю від воріт монастиря, радше вмру тут, а не 
повернуся у світ». Була на то Божа воля, щоб ніхто з братів не 
розпізнав в Теодорі жінку, і настоятель прийняв її до монасти-
ря. Теодора відразу почала провадити святе життя. Усі бачили 
її послух, терпеливість, стриманість. Усіх вважала більшими, а 
себе мала за ніщо. Постійно зрікалась своєї волі, перед всіма 
упокорялась, усім служила. Неустанно боролася зі злом в собі і 
ревно змагалась на молитвах.

Покаяння Теодори було більшим ніж вчинений гріх. Серед 
важкості і безнастанної боротьби вона не здавалася, але стояла 
у вірі і надіялась на Бога. Всім був очевидний її поступ, але ніхто 
не бачив боротьби, яка відбувалася в її серці. Через сподіяний 
тяжкий гріх диявол часто нагадував попередній упадок і затор-
кував її почуття. Вона з усіх сил боролася і відділялася від цього. 
Їй здавалося, що ці відчуття оскверняють її, хоча своєю волею з 
ними не з’єднувалася. В цій боротьбі часто згадувала про смерть 
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і Божий суд. Впокорялася перед Господом, припадала до землі 
як найбільша грішниця.

Через вісім років настоятель послав монаха Теодора по мо-
настирській потребі в місто. Чоловік Теодори увесь час беріг їй 
вірність, не знаючи, що з нею сталося. Довго її шукав і постійно 
журився. Він молився до Бога, щоб хоч щось про неї дізнатися. 
Того дня, коли Теодора була в місті, Бог відкрив йому, що сьо-
годні зустріне свою дружину. Проте, коли її побачив, не впізнав, 
бо була в монашому одязі, а лице мала висушене постами. Те-
одора впізнала чоловіка і привіталася з ним: «Мир тобі, пане!». 
Також і він вклонився їй, кажучи: «Будь здоров, отче!». І так 
розійшлись. Теодора дякувала Богові, що чоловік не впізнав її. 
Він повернувся додому сумний, але Бог відкрив йому, що той 
монах, якого стрінув, була його дружина. Тоді, вбачаючи у цьому 
Боже провидіння, дякував Богові, що його жінка жива і служить 
Йому. І так, залишаючись жити сам, поклався на її молитви і 
вже перестав її шукати.

Одного року була велика посуха і висохли всі криниці та озера. 
Ігумен велів Теодорі: «Брате Теодоре, візьми посудину і зачерпни 
води з криниці». Вона під послухом пішла до криниці, зачерпну-
ла повну посудину води і принесла ігуменові. Всі здивувалися. 
Пішли до криниці, у якій давно висохла вода, і заглянувши, 
побачили, що в ній повно води, та прославляли Бога за це чудо.

За якийсь час диявол підмовив деяких братів, щоб заздрили 
Теодорі, і навіяв їм погані думки. Засліплені дияволом, вони 
вночі відправили святу, ніби з наказу настоятеля, віднести листа 
в сусідній монастир. Це зробили для того, щоб по дорозі через 
пустелю її з’їли дикі звірі. В тій пустелі жило безліч звірів, так 
що неможливо було пройти. Проте свята негайно вирушила в 
дорогу. По дорозі її зустрів дикий звір, який вклонився їй і су-
проводжував аж до воріт монастиря. Ворітник, який впустив 
Теодору, не зачинив одразу ворота і дикий звір з пустелі забіг 
всередину та почав кусати воротаря. Почувши крик, всі мона-
хи вибігли на подвір’я. Теодора сказала до звіра: «Як ти посмів 
напасти на людину, створену на Божий образ, і хотів її вбити? 
Тому сам будь мертвий!». І звір відразу впав неживий. Поране-
ного брата свята помазала олією, прикликаючи Ім’я Христове, і 
зцілила від ран. Під ранок вона прийшла до свого монастиря і 
нікому нічого не сказала.

Того ж дня прийшли монахи з сусіднього монастиря і дякували 
настоятелеві за Теодора, що зцілив їхнього брата. Відпустивши 
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братів, що приходили, ігумен зібрав всіх монахів і питав їх, хто 
послав Теодора в той монастир. Ненависники не хотіли при-
знатися. Тоді настоятель спитав Теодору, хто це був. Вона не 
хотіла викривати винуватців, тому сказала: «Прости мені, отче, 
я задрімав у келії і не знаю, хто прийшов, наказуючи мені твоїм 
ім’ям. І я пішов, чинячи послух». Тоді винуватці пізнали в святій 
Божу благодать і каялися через свою заздрість та злість, що по-
вірили дияволу. Припадали до неї і просили прощення. Теодора 
анітрохи на них не сердилася і не сповістила про них нікому, 
але себе звинувачувала, що грішна і любові братньої недостойна.

Одного разу св. Теодорі з’явився біс, кажучи з гнівом: «Ти, 
нечиста чужоложнице, залишила свого чоловіка. Чи на мене 
озброїлася, прийшовши сюди? Я примушу тебе залишити мо-
нашество. Втікатимеш з місця цього. І не думай, що мене нема 
тут, не залишу тебе, поки не зловлю в сіті і не вкину у яму, 
якої і не сподіваєшся».

За деякий час одна жінка, що провадила розпусне життя, 
під намовою диявола зробила наклеп на монаха Теодора і зви-
нуватила його у гріху нечистоти. Тоді ігумен покликав Теодору і 
спитав її, чи так воно є. Вона відповіла: «Прости мені, отче, Бог 
свідок, що не робив я того». Ігумен не вірив цьому наклепу, бо 
знав, що брат Теодор чистий у житті і святий, як ангел Божий. 
Коли жінка народила хлопчика і тривала на своєму, ігумен при 
всіх братах запитав, чи Теодор признається до того гріха. О 
дивне терпіння блаженної! Вона могла одним словом показати 
свою невинність, але не хотіла відкрити таємниці, що є жінкою, 
і прийняла те, що під покровом чужого гріха покутуватиме за 
свій попередній гріх. Тому у великій покорі сказала: «Простіть 
мені, браття, грішний я». Бачивши дитину, усі сприйняли ці 
слова за визнання вини, і ігумен прогнав Теодору з монастиря. 
Вона взяла маленьку дитину, яку зла і грішна наклепниця за-
лишила в монастирі. Тоді збудувала перед монастирем халупу, 
де оселилася з дитям, і годувала його молоком, яке просила в 
пастухів. Так прожила сім років: у голоді, спразі, наготі, терпіла 
холод і спеку та їла дике зілля.

Такого її терпіння диявол не міг знести і ставив перед нею 
численні спокуси. Вона ж молитвою і призиванням Імені Ісуса 
Христа розбивала напади лукавого. Після багатьох невдач диявол 
побив її ледь не до смерті. Опритомнівши, свята не нарікала на 
своє тяжке життя, але за все дякувала Богові і свої терпіння 
з’єднувала з розп’ятим Христом.
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Коли ігумен довідався, що Теодор був тяжко побитий, звелів 
забрати від нього дитину. Через це Теодора дуже втішилася, бо 
звільнилася від труду і печалі про її вигодовування. Відтоді хо-
дила пустинею, скитаючись. Коли довший час постила, диявол 
хотів її спокусити доброю їжею. Свята, бувши чуйною, пізна-
ла бісівську спокусу, перехрестилась і сказала: «Геть від мене, 
сатано, Бог мені допомагає!». Тоді залишив її диявол. Теодора 
почорніла від холоду і спеки, а очі її потемніли від постійного 
плачу. Вона жила з дикими звірами, які були лагідними і наче 
вівці їй корилися.

Коли ж закінчився сьомий рік такого суворого життя Теодори 
поза монастирем, зжалилися монахи, прийшли до ігумена і ска-
зали: «Помилуй, отче, брата Теодора, бо вже завершив покаяння 
за свій гріх, прости йому і прийми до монастиря». Тоді прийняли 
Теодору і дали їй на виховання усиновлену дитину. І прожила 
так ще два роки зі своїм названим сином Теодором. Вчила його 
грамоти і виховувала у страсі Божому, прищеплюючи в його 
серце чесноти послуху, покори і любові.

Одного вечора, перебуваючи у келії, св. Теодора навчала ди-
тину і казала: «Сину мій, час мій надійшов, кінець мій наблизився. 
Ти ж не плач за мною і не кажи, що ти сирота, бо маєш отцем 
Бога, який покриває тебе Своєю благодаттю». Тоді з плачем 
почала молитися: «Боже, що знаєш гріхи мої і моє покаяння. Ти 
знаєш біль мого серця, через який я неустанно плачу, бо прогні-
вила Тебе. Ти знаєш труди мої, якими я упокорювала своє грішне 
тіло за те, що посміла вчинити беззаконня і Тебе засмутити. 
Ти знаєш тугу моєї душі, що відколи вчинила гріх, не перестаю 
журитися і гірко ридати, що Тебе образила». Під час її молитви 
і дитина з нею плакала та сумувала через своє сирітство. Після 
того Теодора знову втішала хлопця, і знову молилася. Нарешті 
з радістю мовила: «Дякую Тобі, Господи Боже мій, що почув мо-
литву мою і змилувався наді мною». Та й інші слова вдячності з 
радістю говорила, після чого передала свою святу душу Богові.

Тієї ночі, коли свята переставилася, Бог об’явив настоятелю 
монастиря, що монах Теодор насправді був жінкою. Він побачив 
прекрасне небо і св. Теодору у великій славі і радості, посеред 
хорів ангелів, святих і мучеників. Ігумен зібрав братів, з якими 
пішов до келії святої. Постукали у двері, але відповіді не було. 
Тоді увійшли і побачили, що Теодора лежала на землі зі скла-
деними руками, а з її обличчя виходив великий мир; дитина ж 
спала біля неї. Кончина смерті показала, яким було її життя. Лиш 
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після її смерті монахи дізналися, що Теодор був жінкою. Вони 
злякалися і каялися, що осудили її у тяжкому грісі і чинили їй 
кривду. Лиш тепер покора та усі чесноти преподобної Теодори 
засяяли у повному блиску; лиш тепер усі пізнали, що серед них 
жила свята. Сталося це 490 року.

Про це чули в навколишніх монастирях, і зібралася велика 
кількість ченців, щоб віддати останню шану святій. Почув про це 
і її чоловік, прийшов до монастиря і, впізнавши свою дружину, 
гірко ридав. Після поховання він просив ігумена, щоб дозволив 
йому залишитися в монастирі і аж до самої смерті подвизався 
у тій келії, де жила і померла св. Теодора.

Хлопець на ім’я Теодор, названий син Теодори, перейняв її 
життя і чесноти та дійшов до такої досконалості, що після смерті 
ігумена монастиря всі ченці обрали його ігуменом. Помер він у 
великій святості.

Поучення про покаяння: Бог прощає гріх, але якщо людина 
не кається за минуле, і то ціле своє життя, то буде терпіти в 
чистилищі за свою літеплість.

Святі мученики Лукіян і Маркіян
(див. ст. 468)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АВТОНОМ

Святий Автоном був єпи-
скопом в Італії за правління 
імператора Діоклетіана (284–
305) та Максиміана (286–305). 
Коли розпочалось люте пере-
слідування християн, Авто-
ном, відповідно до слів Ісуса: 
«Коли гонять вас у цьому мі-
сті, тікайте в інше», покинув 
Італію і пішов до Вітинїї, що в 
Малій Азії. Божим промислом 
досягнув міста, що називало-
ся Сореос. Там прийняв його 
один гостинний чоловік на 
ім’я Корнилій.

Святий Автоном довгий 
час жив і проповідував Хри-
ста в цьому місті, навертаючи 
поган до християнської віри. 
Здобув немало душ Богові, бо у дім Корнилія збиралося багато 
людей, щоб послухати його слів. Ласка Святого Духа так сильно 
діяла через святого, що кожен, хто чув його проповідь про спа-
сіння в Ісусі Христі, навертався з темряви поганства та приймав 
святе хрещення. Незабаром було вже стільки навернених, що 
дім Корнилія не вміщав спільноту вірних. Тому Автоном разом 
із вірними побудував церкву. Цю церкву посвятив на честь ар-
хангела Михаїла, начальника небесного війська, віддаючи йому 
в опіку новоохрещених як охоронцеві усіх віруючих християн.

Коли спільнота християн в місті Сореос зросла і укріпилась 
у вірі, св. Автоном висвятив для них Корнилія на диякона, щоб 
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провадив вірних на дорозі спасіння, а сам пішов у Ликаонію1, 
бо Святий Дух кликав його і там проповідувати Царство Боже. 
Досить часу проповідував Автоном в тих містах, навертаючи 
поган до Христа. Коли і в тих містах зібрав спільноту вірних, 
знову повернувся до Корнилія, висвятив його на священника і 
разом з ним служив церкві в Сореосі.

Коли злочестивий цар Діоклетіан прийшов у Нікомидію і почав 
жорстоко переслідувати християн, тоді і св. Автонома шукали, щоб 
видати на муки. Та не прийшла була ще година смерті для нього. Бог 
зберіг його, аби більше людей через нього навернути з поганства.

Тоді пішов святий разом зі своїми учнями в Клавдіополь2 і там 
проповідував Боже слово, яке проростало в щирих людських сер-
цях та приносило багато духовних плодів. Також і тут утворилася 
велика спільнота вірних. Святий часто говорив новонаверненим 
про потребу поглиблення особистого відношення до Ісуса, яке 
неможливе без правдивої молитви. Він говорив, що особливо у 
важкий час переслідування за віру ніхто не витримає без вну-
трішньої молитви. Для вірних давав просту пораду, як правильно 
молитися: «Навчишся молитися тільки тоді, коли почнеш і 
витриваєш». А також навчав: «Чи потрібні складні вказівки для 
молитви? Ні. Головне — почни! Не думай, що почнеш тоді, коли 
вирішаться твої питання і сумніви. Так ти не почав би ніколи. 
Молися і взивай до Бога з цілого серця. Перепрошуй Його за всі 
свої провини, а всі питання і сумніви вирішаться! Почни з того, 
що тобі якраз лежить на серці, йди до Нього такий, яким ти є, 
бо так буде найкраще. Не прикидайся, будь правдивим — якраз 
таким тебе чекає Бог. Потім в молитві витривай, хоч тобі й 
буде здаватися, що ти убогий і порожній, і хоч далі ще будеш себе 
оплакувати. У молитві витривай! Взивай до Бога і Він озветься!

Коли люди кажуть, що не мають часу на молитву, то навряд 
чи збагнули правду, що молитва є найпотрібнішим і найваж-
ливішим заняттям у житті. Коли до нас прийдуть гості, ми 
відкладаємо все набік і приділяємо їм увагу. Кожному своєму 
гостеві даємо право розмовляти з нами. Але для Одного не маємо 
часу та відкидаємо Його відвідини. Він є Той, який нас любить, як 
ніхто інший, тужить за нами, як ніхто інший, Той, який каже: 
“Хочу перебувати з тобою”. Він є більше, ніж цар. Це є наш 

1 Ликаонія — область у Малій Азії, частина римської провінції Галатїї 
на захід від Каппадокії.

2 Місто у Вітинїї, сучасне м. Волу в Туреччині.
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Сотворитель, наш Отець, наш Спаситель і Приятель, якому 
належить право першості на нашу любов і наш час. Щодня Він 
стукає і просить, щоб ми знайшли для Нього час. Якщо хочеш 
молитися, не економ часу, нехай тобі не буде шкода часу, який 
присвячуєш молитві. Якби ж то ми збагнули, що молитва — це 
те, що розмножує час! Таїнство молитви полягає в тому, що 
ми проводимо багато часу з Богом, взиваючи до Нього. Ніхто не 
може зробити велике і тривале діло для Бога, якщо не є людиною 
молитви, якщо не виділить на неї багато часу.

Є люди, які випромінюють надзвичайний мир. Це ті, які осяг-
нули внутрішній мир з Богом. До нього нема іншої дороги, крім 
дороги молитви. Хто починає свій день молитвою, має більше 
сили для виконання своїх завдань. Хто день молитвою завершує, 
є більш врівноважений для відпочинку і сну. Отже людина краще 
керує своїм часом, якщо проводить його в спілкуванні з вічним 
Богом. Деякі працівники Божої ниви приділяють молитві щодня 
годину, дві, а навіть і чотири. Люди, які найбільше приблизилися 
до Христа і заради Нього сильно впли нули на інших, проводять 
в розмові з Богом щодня декілька годин».

Новонавернені християни уважно слухали повчання свого 
пастиря. Вони були людьми молитви, тому навіть найжорстокіші 
переслідування не могли відлучити їх від Христа.

Пробувши певний час в тих місцях, св. Автоном знову виру-
шив у інший край в Малій Азії. Тут святий викорінював поган-
ство, проповідуючи Ісуса Христа. Благодать Святого Духа так 
сильно діяла через слово проповіді, що навіть найзатятіші погани 
наверталися від свого ідолопоклонного та розпусного життя.

Святий Автоном був для віруючих прикладом наслідування 
Христа серед найбільших терпінь, які спіткали його під час пе-
реслідувань. Часто мусів переховуватись від поган, які хотіли 
його видати на муки; часто в подорожах та різних небезпеках; 
в праці та втомі, часто в недосипаннях, у голоді і спразі, часто в 
постах та холоді. Крім того мав щоденну турботу про всі церкви, 
щоб часом хтось не відпав від віри. Але в усьому цьому він мав 
найбільшу радість, бо знав правдивий сенс життя: самому бути 
спасенним та інших приводити до Христа, Який для нього став 
усім. Він правдиво міг сказати з ап. Павлом: «Для мене життя — 
Христос, а смерть — прибуток!».

Врешті і для св. Автонома прийшов час, коли Ісус покликав 
його до Божого Царства.

Поблизу міста Сореос була місцевість Лімна, де святий також 
проповідував. Більшість людей навернулись та охрестились. По-
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гани, які відкинули Ісуса Христа, сильно ненавиділи християн. 
Одного дня вони вчинили на площі велике жертвоприношення 
для свого бога, аби тим зневажити християнську віру. Новона-
вернені не могли на те дивитися, прийшли громадою і в ревності 
за Бога порозбивали ідолів та поперевертали їхні жертви. За це 
погани задумали помститися їм.

Довідавшись про день, коли св. Автоном мав приносити без-
кровну жертву Богові в церкві святого архангела Михаїла у місті 
Сореос, зібрали всіх своїх поплічників з навколишніх сіл і при-
готувалися несподівано напасти на церкву, щоб убити святого. 
В сам час Літургїї невірні напали на церкву, маючи в руках 
зброю, палиці та каміння. Розігнали всіх, що були тоді в церкві, 
а св. Автонома безжально вбили при престолі. Цілий престіл був 
залитий його кров’ю. Так святий віддав своє життя за Христа. 
Тіло святого мученика поховала одна вірна християнка на ім’я 
Марія. Сталося це 313 року.

У часи Костянтина Великого один вельможа на ім’я Северіян 
побудував над гробом священномученика церкву, але вона з 
роками завалилася. Тоді там звів величавий храм полководець 
Іван. Під час будівництва було знайдено тіло св. Автонома, яке 
не зітліло, хоч з дня його смерті минуло понад 200 років.

ПРЕПОДОБНИЙ ЄВФРОСИН1

Преподобний отець Євфросин жив у IX столітті в Палестині. 
Був народжений від простих батьків, але багатьох благородних 
вже з дитинства перевищував добрими ділами. Численні люди із 
висоти доброродства свого без добрих діл впадають у пекельну 
глибину, а прості через добродійність із смиренням возносяться 
до Божого раю, як і цей преподобний Євфросин, якого побачили  
у раю, куди через своє богумиле життя потрапив.

Преподобний Євфросин вступив до монастиря поблизу Йор-
дану. Там служив братії у кухні — служив не як людям, а як 
Богу, у великому смиренні й повинуванні, працюючи день і ніч, 
молитви й посту ніколи не залишаючи. Терпеливість, з якою 
приймав прикрощі, наругу й часті докори, була невимовною. 

1 Його пам’ять вшановуємо 11 (24) вересня.
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Розпалюючи вогонь на кухні, 
розпалювався духовним вогнем 
любові Божої і палав серцем до 
Господа. Їжу варячи братії, сво-
їм чеснотливим життям готував 
собі трапезу в Царстві Божому, 
щоб насититися із тими, про 
яких сказано: «Блаженний, хто 
трапезу споживатиме у Божому 
Царстві». Трудився для Господа в 
таємниці, щоб віддано було йому 
явно. Так і сталося. Явив-бо Го-
сподь воздаяння рабу Своєму та-
ким чином. Один ієрей, що жив 
із ним в одній обителі, завжди 
молив Господа, щоб явив йому 
видимо майбутні блага, уготовані тим, що люблять Його. Тому 
однієї ночі мав таке видіння: побачив себе, як стоїть у раю, зі 
страхом та радістю розглядаючи невимовну красу видимого 
раю. І узрів там кухаря своєї обителі Євфросина, який там хо-
див. Приступив до нього і запитав: «Брате Євфросине, що це є? 
Чи ж бо це рай?». Відповів Євфросин: «Так є, отче, рай Божий!». 
Знову запитав ієрей: «А ти як тут опинився?». Відповів кухар 
Євфросин: «На велику благість Божу сюди поселений я, адже 
це є обитель Божих вибранців». Рече ієрей: «Чи ж маєш яку вла-
ду над цими красотами?». Відповів Євфросин: «Скільки можу, 
стільки даю з того, що бачиш». Рече ієрей: «Чи ж можеш від них 
щось дати мені?». І говорить Євфросин: «Що хочеш, візьми бла-
годаттю Бога мого». Тоді ієрей на яблуко вказав рукою, просячи 
його. Взяв Євфросин три яблука, вклав ієрею в хустину, кажучи: 
«Прийми, що просив ти, і насолодися».

Тут раптом почали дзвонити на утреню. Ієрей прокинувся й 
гадав, що бачив сон. Простягнувши руку до хустини, знайшов 
яблука, що від Євфросина прийняв у видінні, і пахощі від них 
невимовні відчув, що аж зачудувався. Вставши із ліжка, поклав 
на ньому яблука й пішов до церкви. Знайшов там Євфросина, що 
співав утреню. Приступив до нього й заприсягнув, щоб сказав 
правду, де був цієї ночі. Той відказав: «Прости мені, отче, що 
цієї ночі я був там, де ти мене бачив». І рече ієрей: «Тому тебе 
зобов’язую, щоб відкрив нам Божу благодать і не приховував 
правду». Тоді смиренномудрий Євфросин рече: «Ти, отче, про-



486

сив у Господа, щоб показав тобі видимо нагороду, яку дає Своїм 
вибранцям. Тому зволив Господь звістити це тобі через мене, 
малого й недостойного, і знайшов ти мене в тому-таки раю 
Бога мого». Запитав ієрей: «І що ти мені дав у раю, коли я просив 
тебе?». Відповідає Євфросин: «Дав тобі три запахущі яблука, 
ті, що в келії твоїй на ложі тепер покладені, одначе вибач мені, 
отче, бо черв’як я є, а не чоловік».

Коли закінчилася утреня, зібрав ієрей братію і показав їм ті 
три райські яблука й про все бачене докладно розповів. І напов-
нилися всі від пахощів тих яблук духовної солодкості й чудува-
лися від оповідженого ієреєм. Пішли у кухню до Євфросина, щоб 
поклонитися рабу Божому, і не знайшли його. Він-бо, вийшовши 
із церкви, заховався, уникаючи людської слави, і відтоді ніхто 
не знав, де є. Куди пішов, не треба багато питати, адже йому 
рай відчинений був, то куди ж мав іти? Яблука ті розділила собі 
братія і роздала на благословення багатьом, більше на зцілення, 
бо коли їли їх болящі, зцілювалися від своїх хвороб.

Священномученик Корнилій,
сотник
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КОРНИЛІЙ, СОТНИК

Після зіслання Святого Духа число тих, які прийняли святий 
хрест за знамено свого спасіння, росло і більшало. Та дотепер 
апостоли проповідували слово Боже лише серед євреїв. Пога-
нам вони ще не несли світла Христової науки, бо, відповідно до 
загального єврейського звичаю, ставились до них з погордою. 
В той час у Кесарії Палестинській1 жив один чоловік на ім’я 
Корнилій. Він походив з Тракії2 і був сотником полку, що звав-
ся Італійським. Корнилій був побожним і богобоязливим, з усім 
своїм домом вірував у єдиного Бога і завжди до Нього молився 
(Діян. 10, 2). Також був дуже щедрим до єврейського народу. 
Одного дня, перебуваючи у пості, він молився у своєму домі. 
Було близько дев’ятої години. І з’явився йому ангел Божий та 
сказав: «Твої молитви і милостині піднялись перед Богом, і Він 
згадав про тебе. Пошли ж тепер людей у Яффу3 і приведи Си-
мона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбаря Симона, 
що має дім край моря». Коли ангел відійшов від нього, Корнилій 
покликав двох своїх домашніх слуг та побожного воїна зі своєї 
сторожі та, розповівши їм усе, послав їх у Яффу.

Другого дня, як вони були в дорозі і наближалися до міста, 
близько шостої години Петро зійшов на покрівлю помолитись. 
Він зголоднів і захотілося йому їсти. І коли йому готували, він 
побачив таке видіння: небо відкрите, а з нього сходить якась 

1 Історична столиця Палестини, розташована на середземноморському 
узбережжі сучасного Ізраїля.

2 Тракія — одна із провінцій Римської імперії, розташована на пів-
нічний схід Балканського п-ова між Мармуровим і Чорним морем 
(частина сучасної Болгарії та Туреччини).

3 Яффа або Йоппія — місто на середземноморському узбережжі сучас-
ного Ізраїля, частина Тель-Авіву — сучасної столиці Ізраїля.
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річ, неначе скатерка велика, прив’язана чотирма кінцями, і спу-
скається на землю. У ній були усякі чотириногі, земні плазуни й 
небесні птиці. І пролунав до нього голос: «Устань, Петре, заколи 
і їж!». Петро відповів: «Ніколи, Господи, бо я ніколи не їв нічого 
поганого й нечистого». І знову, вдруге, залунав голос до нього: 
«Що Бог очистив, ти не погань». Це сталося тричі, і зараз же ота 
річ піднялась на небо.

Коли Петро, збентежений, питав себе, що могло означати це 
видіння, посланці від Корнилія, розпитавши про Симонову хату, 
спинились перед ворітьми, і, покликавши, спитали, чи тут го-
стює Симон, що зветься Петро. А як Петро роздумував над тим 
видінням, Дух сказав до нього: «Он три чоловіки тебе шукають. 
Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то Я 
послав їх». Зійшов Петро до тих мужів і мовив: «Ось я той, кого ви 
шукаєте. Яка причина вашого приходу?». Ті відповіли: «Сотник 
Корнилій, муж праведний і богобоязливий, доброї слави в усього 
юдейського народу, святим ангелом був у видінні наставлений 
покликати тебе до свого дому й послухати слів твоїх». Тоді Петро 
запросив їх до себе та прийняв їх.

Другого дня він устав і пішов з ними; деякі з братів із Яффи 
теж пішли з ним. Наступного дня він увійшов у Кесарію. Корни-
лій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. Як Петро 
входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до 
ніг, поклонився. Петро підвів його, кажучи: «Встань, бо я теж 
людина». І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов 
багатьох, що зібралися, і промовив до них: «Ви знаєте, що юдеєві 
не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та 
Бог мені об’явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи 
за нечисту. Тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю: з 
якої причини ви по мене посилали?». Корнилій відповів: «Ось уже 
четвертий день, як я о дев’ятій годині молився у своєму домі. Аж 
ось переді мною став чоловік у сяючій одежі і мовив: “Корнилію, 
твоя молитва вислухана і твої милостині згадані перед Богом. 
Пошли, отже, в Яффу і приклич Симона, що зветься Петром. Він 
перебуває в домі Симона-гарбаря край моря”. Я зараз же послав 
по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі тут 
перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав».

Тоді Петро почав говорити, мовивши: «Я справді розумію, 
що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто Його 
боїться і чинить правду, той Йому приємний. Він послав Своє 
слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є 
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Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій Юдеї, почавши з 
Галилеї, після хрещення, яке проповідував Іван: про Ісуса з Наза-
рету, якого Бог помазав Святим Духом та силою. Він прийшов, 
добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог 
був з Ним. І ми свідки всього того, що Він чинив у краю Юдейськім 
та в Єрусалимі. Його вони, повісивши на дереві, убили. Але Бог 
воскресив Його третього дня і дав Йому, щоб з’явився не всьому 
народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли й пили 
після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів пропові-
дувати народові і свідчити, що то Він призначений Богом суддя 
живих і мертвих. Усі пророки свідчать про Нього, що кожен, хто 
вірує в Нього, через Його Ім’я одержує відпущення гріхів».

Петро ще говорив ці слова, а Святий Дух зійшов на всіх, які слу-
хали його слів. Брати із євреїв, що прибули з Петром, дивувались, 
що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили 
мовами й величали Бога. Тоді Петро озвався: «Чи може хтось бо-
ронити води, щоб охрестились ті, що, як і ми, одержали Святого 
Духа?». І повелів, щоб їх хрестили в Ім’я Ісуса Христа. Тоді вони 
попросили його зостатись у них кілька днів (див. Діян. 10, 4–48).

Праведний Корнилій та його родина були першими з поган, 
які прийняли святе хрещення. Бог через видіння показав ап. Пе-
тру, що не можна робити різниці між юдеями і поганами, бо 
прийшов уже час, «що багато прийде зі сходу й заходу, і засядуть 
з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім» (Мт. 8, 11). 
Віра сотника Корнилія була така ревна, що після хрещення він 
залишив усе і пішов за Петром, а згодом був висвячений ним на 
єпископа. Обходячи разом з апостолами різні краї, він пропові-
дував Христа Спасителя, разом з ними страждав і заслужив на 
те, що Церква називає його «рівноапостольним».

Коли Петро з Тимотеєм і Корнилієм були в Ефесі, довідались 
про місто Скепсію1, яке було сповнене ідолопоклонства. Вони 
радились, кому з них іти туди на проповідь. Помолившись, ки-
нули жереб, і він випав на Корнилія. Він, прикликаючи Бога на 
допомогу, не гаючись, пішов туди. Правителем того міста був 
філософ Димитрій, який шанував поганських богів і ненавидів 
християнську віру. Довідавшись про Корнилія, негайно покли-
кав його до себе і запитав, звідки він, хто та для чого прийшов. 
Корнилій відповів: «Я — раб живого Бога, посланий сюди, щоб 
покликати тебе з найглибшої пітьми невідання і вивести 

1 Місто у Мізії поблизу сучасного міста Байраміч в Туреччині.
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до світла правди та чистий промінь пізнання вкласти 
в твою душу. Прийшов сюди також наставити всіх вас 
на покаяння, щоб ви визволилися з диявольських сітей, в 
які ви живими зловлені виконувати його волю. Хочу при-
мирити вас з єдиним живим Богом». Димитрій розгнівався 
й наказав йому принести жертву богам — Аполлонові та Дієві. 
Корнилій сказав: «Покажи мені тих своїх богів». Правитель зра-
дів, думаючи, що він хоче поклонитися їм, тому відвів його до 
храму. За ними йшло багато людей, бо були цікаві, як Корнилій 
кланятиметься ідолам.

Зайшовши в поганський храм, Корнилій повернувся на схід — 
до Єрусалиму, схилив коліна до землі та почав молитися: «Боже 
мій, як Даниїловою рукою Ти розбив Бела і зруйнував його храм у 
Вавилоні, так і тепер знищ цих ідолів, щоб тут присутні люди 
побачили Твою силу і повірили, що Ти — єдиний Бог і крім Тебе 
іншого немає!». Помолившись, вийшов з храму, а разом з ним і 
Димитрій та всі люди. Раптом стався землетрус і храм з ідолами 
завалився. Корнилій радів, що явилась сила живого Бога, і мовив: 
«Володарю, де тепер твої великі боги?». Той розгнівався, кажу-
чи: «Скажи, волхве, як ти так зробив, що впав храм з нашими 
богами?». Тоді наказав зв’язати Корнилія і повісити у в’язниці, 
щоб наступного дня люто мучити.

Відразу після цього прибіг раб Димитрія, сповіщаючи, що під 
руїнами божниці загинула його дружина Євантія і син Дими-
тріан. Правитель, роздерши свій одяг, гірко ридав та наказав 
шукати серед руїн їхні тіла. Тоді до нього прийшов начальник 
жерців Варват і сказав, що чув з-під руїн капища голос його дру-
жини і сина, які гукали: «Великий Бог християнський, що через 
раба Свого Корнилія зберіг нас живими від несподіваної смерті! 
Попросіть цього святого мужа, щоб вивів нас звідси!». Правитель 
відразу побіг до Корнилія і побачив, що він ходить по темниці, 
бо ангел Господній звільнив його від мук і кайданів. Димитрій 
припав до його ніг, кажучи: «Великий Бог твій, Корнилію, що 
зберіг від смерті мою дружину і сина. Прошу тебе, прийди і 
виведи їх з-під руїн, бо ми віримо у Христа Розп’ятого, якого ти 
проповідуєш». Пішов Корнилій з ними до руїн ідольського храму 
і, звівши очі свої до неба, сказав: «Всемогутній Боже, від Твого 
погляду стрясається земля, перед Твоїм обличчям розступають-
ся гори і висихають безодні. Ти Сам, Господи, заради прослави 
Твого святого Імені, почуй волання і виведи з-під руїн Євантію та 
її сина». Бог вислухав молитву Корнилія і зробив чудо — відразу 
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розкрилось місце, де між поваленими стінами була Євантія з 
сином, прославляючи Господа. Народ, бачивши таке чудо, сла-
вив Ісуса Христа. Тоді Димитрій зі своїм домом прийняв святе 
хрещення, а разом з ним й інші люди — 277 чоловік. Живучи у 
Скепсії, Корнилій ще довгий час проповідував Євангеліє, вико-
рінюючи тернину поганства з людських сердець та засіваючи 
зерна істинної віри, і так привів до Христа ціле місто. Тоді ви-
святив на пресвітера одного праведного мужа Євномія.

Корнилій дожив до глибокої старості. Тоді об’явив йому Бог 
про близький час його переходу до вічності. Готуючись до зустрічі 
з Господом, він віддався сердечній молитві. Зібравши християн, 
які навернулися через його проповідь, заповідав їм невідступно 
зберігати Христову віру, вкорінюватися в ній, удосконалюватись 
у чеснотах, зберігаючи Христові заповіді. Після цього почув голос 
з неба: «Корнилію, іди до Мене, бо приготований тобі вінець прав-
ди». Почувши це, він схилив коліна і почав молитися: «Господи, дя-
кую Тобі за все. Прошу, зглянься на рабів Твоїх і будь милостивий 
до них. Утверди їх у вірі, укріпи в духовній боротьбі. Допоможи 
їм виконувати Твою святу волю, любити Тебе, зберегти вірність 
Тобі аж до смерті, прославляючи Твоє святе Ім’я навіки-вічні». І 
коли всі сказали: «Амінь», Корнилій з радістю передав дух свій 
у руки Господа, що кликав його до неба. Правитель Димитрій з 
пресвітером Євномієм та всіма вірними поховали тіло святого 
недалеко від руїн поганського храму. Бог прославив його мощі 
численними чудами. Христова Церква називає Корнилія «свя-
щенномучеником», бо хоч він і не помер мученицькою смертю, 
але все-таки перетерпів за святу віру багато страждань.

Минуло понад чотири століття після смерті св. Корнилія і 
місце, де він був похований, забулось. Та одного разу до Скепсії 
прибув єпископ Силуан з Троади1. Йому уві сні явився св. Корни-
лій і сказав: «Мощі мої лежать в чагарниках поблизу місця, де був 
колись храм Дія. Збудуй церкву на місці, що зветься Пандохіум2, 
бо там спочивають мощі багатьох мучеників». Коли відкопали 
мощі священномученика, вони виявилися цілими й неушкодже-
ними, немовби вчора були поховані. Ставши свідками цього 
чуда, багато поган прийняли Христову віру і, збудувавши церкву, 
урочисто перенесли до неї мощі св. Корнилія.

1 Місто у Мізії на узбережжі Егейського моря поблизу давньої Трої. Інша 
назва — Троада-Олександрія.

2 З грецької мови — притулок для подорожніх.
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ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І
ЖИВОТВОРНОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

В перші віки, коли шири-
лася Христова віра, погани не 
тільки переслідували християн, 
але ще й оскверняли всі святі 
місця бісівськими ідолами і 
жертвами. Зокрема імператор 
Адріан (117–138) був завзятим 
ідолопоклонником. Замість мі-
ста Єрусалиму, яке зруйнував 
Тит (79–81), він збудував по-
ганське місто Елія Капітоліна. 
З ненависті до християн він 
наказав засипати землею та 
камінням Господній гріб. На 
горі, де був розп’ятий Господь, 
Адріан збудував храм нечести-
вої богині Венери і поставив її 
ідола. А над гробом Господнім 
звів ідола Дія. На місці, де Ісус 

Христос приніс Себе в жертву Богу Отцеві за наші гріхи, прино-
сились нечестиві жертви бісам. Також у Вифлеємі, де народився 
наш Спаситель, Адріан поставив ідола Адоніса, щоб розпустою 
осквернити святе місце. Імператор наказав більше не називати 
місто Єрусалимом, лише Елія Капітоліна, щоб люди не згадували 
про Ісуса Христа і про святі місця, де ступала Його нога.

Коли імператор Костянтин і його матір Олена повірили в 
Христа, Бог поклав їм на серце бажання відновити святі місця 



493

в Єрусалимі та віднайти Хрест Господній, через який Костян-
тин1 (306–337) отримав перемогу на війні з Максентієм.

Прийшовши в Єрусалим, св. Олена найперше очистила місто 
від усіх поганських храмів та ідолів, а замість них побудувала 
18 нових церков і знову поміняла назву міста з «Елія Капітоліна» 
на «Єрусалим». Після цього цариця Олена скликала всіх жителів 
міста і питала, хто знає місце, де схований Хрест Господній. 
Вони казали, що самі про це не знають, але один єврей, на ім’я 
Юда, напевне знає. Цариця наказала привести того чоловіка і 
спитала: «Люди кажуть, що ти знаєш, де є святий Хрест Ісу-
са Христа. Скажи нам, де він». Та той чоловік, бувши євреєм, 
ненавидів християн, тому так відповів цариці: «Хоч я і знаю, 
та вам, християнам, ніколи не розповім. Самі собі шукайте, 
де він знаходиться». Цариця побачила дерзкість і підступність 
Юди, тому наказала вкинути його в глибоку яму, щоб налякати. 
Зробила так не тому, що насправді хотіла його мучити, а щоб, 
злякавшись мук і темниці, розказав про це місце. Так і сталося: 
Юда злякався і пообіцяв показати, де знаходиться Хрест. Коли 
його витягли з ями, він повів царицю на гору, де стояв храм 
богині Венери, і сказав, що тут є засипана землею гробниця 
Ісуса Христа, біля якої буде і Його хрест, бо, згідно з юдейським 
звичаєм, хрест закопали поблизу гробу.

Цариця звеліла зруйнувати ідольський храм, розгорнути зем-
лю і каміння та почати копати. В той час на тому місці молився 
патріарх Макарій, і з Божою ласкою їм вдалося знайти гробницю. 
Коли розкопали землю навколо гробу, знайшли не один, а три 
хрести, цвяхи і табличку з написом грецькою, латинською та 
юдейською мовами: «Ісус Назарянин — Цар Юдейський». Свята 
Олена і всі присутні були вельми зворушені і зронили сльози 
вдячності. Але ніхто не знав, на якому з цих трьох хрестів по-
мирав наш Спаситель.

Тоді патріарх Макарій почав просити в Господа, щоб Він 
чудом показав, який саме є хрест Його Сина. Після молит                                                                                                                           
ви патріарх сказав занести всі три хрести до однієї смертельно 
хворої побожної жінки. Приклали один хрест до хворої, не допо-
могло, приклали другий — те саме, аж коли вона доторкнулася 
до третього хреста, Божа животворяща сила підвела її з ліжка 
і вона цілком здорова стала величати Господа. Доказом того, 

1 див. IІ том книги «Мученики та інші святі», 21 травня (3 червня), ст. 337.
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що це був дійсно Господній хрест, було й інше чудо. Трапилося 
в той час, що несли одного мерця на поховання. Тоді патріарх 
Макарій повелів носіям зупинитися і по одному класти хрести 
на мертвого. Коли Хрест Христовий доторкнувся до мерця, він 
силою Божественного животворного Хреста став живий.

Цариця Олена з вдячністю припала до підніжжя святого Хре-
ста і віддала честь Божому Сину, що був розп’ятий задля нашого 
спасіння. І Юда з багатьма євреями повірив та навернувся. 
Віддали поклін Господньому Хрестові і патріарх Макарій, свя-
щенники, вельможі й народ. Коли через великий натовп людей 
неможливо було кожному наблизитися до святого Хреста й поці-
лувати його, патріарх Макарій вийшов з Хрестом на підвищене 
місце, показав його народові і промовив: «Браття і сестри, 
сьогодні велике свято та радість не тільки для нас, але й для 
всього християнського світу! Нехай радіє небо і земля! Бо знай-
шовся великий та цінний скарб, який понад три століття був 
захований в землі — святий Хрест Господній, на якому задля 
спасіння людського роду перетерпів велику муку і віддав Своє 
життя Ісус Христос, наш Спаситель і Бог! Він освятив цей 
Хрест дотиком Свого Пречистого Тіла, несучи на Голготу й 
проливши на ньому Свою Пресвяту Кров. Своєю смертю на 
Хресті наш Господь переміг гріх і смерть. Він переміг всю 
демонську силу і диявола — стародавнього змія, батька 
брехні! Наш Спаситель випив всю чашу терпіння і довер-
шив діло спасіння! Хрест звільнив нас від блукання і привів 
до правди. Він довершив примирення між Богом і людьми. 
Дорога до неба відкрита! І все це через Його животворний 
Хрест і смерть! Тому сьогодні ставиться перед світом і вами 
Хрест Христовий, силою якого проганяються демони, лікуються 
недуги, тікає темрява гріха і просвічуються всі країни землі. 
Доторкніться до святого Хреста вірою, і отримайте зцілення 
та благодать, яка щедро виливається на тих, які з вірою і по-
каянням прибігають до нього! Нехай сьогодні ніхто не відходить 
додому з порожніми руками, бо наш Спаситель Своїми ранами 
всіх зціляє, Його благодать всіх оновляє! Нехай в цей день Бог в 
знаменні святого Хреста дасть кожному перемогу над тем-
рявою гріха, щоб ніхто не був засуджений навіки, а прийшов у 
Царство Христа розп’ятого і воскреслого!».

Зворушені люди стали на коліна і почали вголос молитися: 
«Господи, помилуй!». Того дня Бог дарував багато оздоровлень 
Своєму люду, скріпив усіх на душі і утвердив віру, явивши так 
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силу святого Хреста! Це було те перше славне воздвиження Хре-
ста Господнього.

Цариця Олена наказала збудувати над гробницею Ісуса Хри-
ста величну церкву Воскресіння Господнього. В ній була каплиця, 
де якийсь час зберігали цю велику пам’ятку в дорогоцінному 
ковчезі. Цариця переслала поперечну частину святого Хреста 
синові Костянтинові. Частку з нього він відправив до Риму в 
церкву Святого Хреста Єрусалимського, яку збудувала св. Олена. 
Довге рам’я цариця відіслала в срібному ковчезі Єрусалимському 
патріарху Макарієві, щоб зберігав його для наступних поколінь. 
А Юда, про якого згадувалось, охрестився і був названий Киріяк. 
Згодом він став Єрусалимським патріархом і помер як мученик 
за Христа за правління Юліана Відступника.

В самому Єрусалимі надзвичайно вшановували довге рам’я 
святого Хреста й табличку з написом. Побожна паломниця Ете-
рія, що прибула в Єрусалим приблизно 385 року, залишила нам 
докладний опис цього вшановування. Вона пише: «Перед єпи-
скопом ставлять стіл, накритий полотняним обрусом; диякони 
стоять навколо стола, тоді приносять срібний ковчег, в якому 
зберігається дерево святого Хреста. Ковчег відчиняють, вийма-
ють святе дерево і разом з табличкою кладуть на стіл. Єпископ 
міцно тримає кінець дерева в своїх руках, а диякони, що стоять 
навколо, охороняють його. Вірні підходять і, поклоняючись, до-
торкаються Хреста й напису лише своїми чолами; тоді цілують 
Хрест і відходять, але ніхто не кладе на нього рук».

У VІІ столітті, за правління грецького царя Фоки (602–610), 
животворне дерево Хреста Господнього було в перському полоні. 
Перський цар Хозрой ІІ (591–628), завоювавши Єгипет, Африку 
і Палестину, захопив і Єрусалим, убив багатьох християн та взяв 
у полон патріарха Захарію. Також розграбував церковні скарби 
і посуд та разом з деревом животворного Хреста Господнього 
забрав їх у Персію. Після цього помер цар Фока. На його місце 
прийшов Іраклій, який хоч і намагався перемогти Хозроя, про-
те сам багато разів був переможений. Тому просив миру, але 
не отримував. Коли цар був у великому смутку, почав шукати 
допомоги від Бога. Закликав усіх вірних молитися, чувати і по-
стити, щоб Господь визволив їх від перського ворога, який хотів 
винищити християн та зневажав Ім’я Ісуса Христа. Іраклій казав: 
«Хай не кажуть вороги: “Рука наша висока і боги сильні”, — а хай 
пізнають погани, що один є істинний Бог, бо хто Його міцності 
та силі може постати на спротив?». Сам цар молився зі сльо-
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зами та постом. Поклавши надію на Божу допомогу, зібрав усе 
своє військо і пішов на персів. На одному місці, зійшовшись із 
Хозроєм, в битві переміг його і прогнав. Тоді почав відвойову-
вати захоплені міста та села.

Іраклій воював з персами сім років. Рідний син Хозроя, на ім’я 
Широй (Кавад ІІ), велів убити батька, а сам, зайнявши престол, 
став просити в царя Іраклія миру, який і було укладено 628 року. 
Широй відпустив на волю всіх полонених християн і патріарха 
Захарію, а також повернув святий Хрест (який 14 років пере-
бував у персів), що було однією з найважливіших умов миру.

Святий Хрест спочатку переправили до Царгорода, а потім 
цар повіз його в Єрусалим. Прибувши туди, він забажав особисто 
винести святий Хрест на гору до церкви Воскресіння Христо-
вого. Та у підніжжі гори він зупинився і не міг ступити вперед 
навіть кроку. Захарія, патріарх Єрусалимський, що йшов разом 
з царем та усім народом, побачив Божого ангела, як блискавку, 
що стояв у воротах, перепиняючи вхід, і казав: «Не таким чином 
Творець наш те дерево сюди ніс, яким ви несете його». Після цього 
патріарх промовив: «Глянь, царю, неможливо тобі, одягнутому 
в багаті ризи, прикрашені царськими оздобами, нести це святе 
дерево, що його ніс Христос, який став убогим заради нашого 
спасіння. Коли хочеш нести хрест, наслідуй Його убожество».

Цар Іраклій зняв своє багате вбрання та взуття і босий, в про-
стій одежі, взяв святий Хрест на рамена. Тоді без перепон вий-
шов на гору і заніс його у церкву. Патріарх Захарій, тримаючи 
в руках святий Хрест, благословив народ. Він багатьма словами 
промовляв до вірних, показуючи на силу Животворящого Хреста 
і заохочуючи, за прикладом нашого Господа і Спасителя, нести 
свій хрест і йти за Христом, як Він сам казав: «Коли хто хоче йти 
за Мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і 
йде слідом за Мною». Вірні раділи і торжествували, що повернено 
Хрест Господній, прославляючи Розп’ятого на хресті Спасителя, 
Царя слави, і поклоняючись підніжжю Його святого Хреста. Йому 
ж і від нас хай буде честь, слава і поклоніння тепер, завжди і 
навіки віків. Амінь.

Христова Церква нині також святкує пам’ять цього другого 
Воздвиження, яке відбулося 14 вересня 629 року.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК ПУСІЦІЙ ПЕРСЬКИЙ1

У Персії за царя Саворія II (309–379), ревного послідовника 
зороастризму, який поклонявся творінню, а не Творцю, лютувало 
жорстоке переслідування християн. Одним із славних мучеників 
того часу був і Пусіцій.

Трапилось, що цар схопив священника Ананію і віддав на 
муки. Бачачи знаряддя мук, святителя на мить огорнув страх. 
Узрівши це, Пусіцій, наглядач царських слуг, закричав: «Не бійся, 
Ананіє, закрий на мить очі, і ти побачиш світло Ісуса Христа!». 
Коли цар почув це, розлютився на Пусіція, називаючи його зрад-
ником і невдячним. Та той відповів: «Я радо б віддав своє життя 
за життя цих благородних християн. Я відмовляюся від гідно-
сті, даної мені, бо вона наповнює моє серце тривогою. Дозволь 
мені стати спільником тих, смерть яких я щойно бачив». Цар 
здивовано запитав: «Невже ти ставиш їхню смерть вище своєї 
гідності? Чи ти маєш здоровий глузд?». Пусіцій відповів: «Саме 
тому, що маю здоровий глузд, я обираю смерть задля Бога за-
мість гідності, якою ти мене наділив. Я — християнин, а тому 
уповаю на Боже милосердя». Після цих слів Пусіцій був страчений 
мечем. Сталося це 344 року.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 21 квітня.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК МИКИТА ГОТСЬКИЙ

У 313 році святий рівноапостольний 
цар Костянтин видав едикт, який давав 
свободу християнству. Христова віра по-
чала поширюватися і в готському краї1. 
Першим готським єпископом був Теофіл, 
який 325 року брав участь у І Вселенсько-
му Соборі в Нікеї. Він і Микиту, який жив 
у тому краї, просвітив світлом святої віри, 
навчив і охрестив.

Микита був готом і походив зі знатно-
го роду. Його батьки, хоч були поганами, 
жили згідно зі сумлінням, а так і вихову-
вали свого єдиного сина. Часто ввечері пи-
тали, як прожив день, що зробив доброго, 
а що поганого. За добре його хвалили, а 
з поганого виправляли. Досягнувши зрі-
лого віку, Микита провадив чесне життя, 
але в серці відчував пустоту, яку не міг 
нічим заповнити. Його турбувало багато 
питань, на які в поганстві повної відповіді 
не знаходив. Одного разу Микита почув, 
як єпископ Теофіл промовляв до людей: 

«Поглянувши довкола, ми бачимо гарну природу, птахів, тварин, 
вдень на небі бачимо сонце, а вночі — місяць і зорі. Це все не по-
стало просто так, все це створив Господь Бог. Він створив та-
кож і людину та вклав у її нутро безсмертного духа. Перші люди 

1 Готи жили в Північному Причорномор’ї на великій території, що 
простягалася від Дунаю до Дніпра чи навіть Дону.
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жили в раю, та коли не послухали Бога, Він вигнав їх. Але у Своїй 
превеликій любові Бог послав на землю Свого Єдинородного Сина, 
який став людиною і помер на дереві хреста найганебнішою 
смертю. Ісус Христос пролив Свою Кров на відпущення наших 
гріхів. Так дорого Ісус заплатив за спасіння кожного. Що поможе 
людині, коли цілий світ здобуде, а свою душу занапастить?!». Ці 
слова глибоко торкнулися Микити. Коли люди розійшлися, він 
підійшов до єпископа і запитав: «Чи можеш більше розказати 
про того Бога, який віддав на смерть Свого єдиного Сина?». Тео-
філ, побачивши щирість хлопця, сказав: «Якщо хочеш слухати, 
розповім». Микита прийняв слово благодаті. Він радо приходив 
до святого мужа і врешті повірив усім серцем в Божого Сина 
Ісуса Христа та поніс звістку Євангелія у свій дім.

Вдома Микита запитав своїх батьків: «Чи знаєте ви щось про 
християн?». Батько відповів: «Я побував серед різних народів і 
говорив з багатьма людьми. Про християн чув різне. Одні каза-
ли, що вони добрі, інші переконували, що християни — страшні 
люди. Також чув, що вони вірять у чоловіка, який був розп’ятий 
в Юдеї приблизно 300 років тому. Знаю, що донедавна римська 
влада їх переслідувала, поки імператор Костянтин не наказав 
дати християнам свободу. А більше нічого не знаю». Мати Ми-
кити продовжила: «Я чула від слугині, що в нашому місті живе 
декілька християн. Вона розмовляла з ними, і вони видалися їй 
добрими людьми. А чому ти про них питаєш?». Микита сказав: 
«Я вже не раз говорив з благочестивим чоловіком — єпископом 
Теофілом. Він розповідав про Бога і Його любов до нас, людей. Як 
всі люди порозходилися, я просив його розповісти мені більше 
про Бога, якого він проповідує. Він казав, що існує тільки один 
Бог, а ідоли — це діло людських рук та обман злих духів. І цей 
єдиний Бог так полюбив людей, що віддав на смерть Свого Єди-
нородного Сина, який помер на ганебному хресті за беззаконня 
людського роду, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на 
небо і для всіх, які вірять в Нього, приготував там місце. І я 
повірив у Нього і надіюсь після смерті осягнути життя вічне». 
«Життя вічне? — здивувався батько. — Такого я ще не чув. Але 
чи правда те, що ти говориш?». «Правда, — продовжував впев-
нено Микита. — Я дякую за вашу опіку, любов, але я не завжди 
був слухняним сином і ви про це знаєте. Простіть мені. Та попри 
добре виховання, освіту та багатство я весь час відчував у серці 
пустоту, яка мене пригнічувала і вела до відчаю. Однак коли 
я увірував в Божого Сина Ісуса Христа і віддав Йому все зло, 
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яке зробив, моє серце наповнив мир, якого я досі не знаходив. В 
мою душу замість темряви увійшло світло». У батьків з’явилися 
сльози на очах, і батько сказав: «Хотів би і я поговорити з тим 
чоловіком Теофілом». «І я би хотіла з ним зустрітися, бо в тобі 
бачу переміну, мій сину», — додала мати Микити.

Наступного дня Микита привів батьків до єпископа. Вони вели 
довгу розмову. Теофіл розповів їм про Христа. Вкінці і вони повіри-
ли в Божого Сина, Ісуса Христа, відреклися поганства та всі троє 
охрестилися. З того часу вони збиралися з іншими християнами на 
молитву, де єпископ Теофіл утверджував вірних у Христовій вірі.

Микита, як син благородних батьків, був знатний та славний 
у тій землі, і багатьох привів до Христа словом та прикладом 
своєї побожності. Він став свідком і воїном Ісуса Христа, посвя-
тивши своє життя служінню Богові. Після смерті батьків він зі 
свого майна допомагав нужденним, проповідував Ісуса Христа 
та зміцнював вірних у своєму краю.

Диявол, бачивши поширення християнської віри посеред го-
тів, вклав у серце нового князя того краю Атанариха, щоб пере-
слідував та убивав християн. Атанарих багатьох вірних віддавав 
на різноманітні муки і вбивав, щоб тільки відреклися від Христа. 
Тоді Микита розпалився ще більшою ревністю за Бога і вийшов 
на війну проти двох Божих ворогів: видимого і невидимого. 
Проти невидимого ворога воював молитвою, постом, боротьбою 
з гріхом та проповідуванням Євангелія. Проти видимого ворога 
постав, коли повний мужності сам пішов до лютого ката Атана-
риха і докоряв йому, кажучи: «Ти, лютий безбожнику та ідоло-
поклоннику, що не боїшся Бога, доки будеш мучити і вбивати 
рабів Божих? Якщо не покаєшся, чекають тебе вічні муки після 
смерті. Прийми це спасенне напоумлення!». Сповнений гнівом 
Атанарих скрикнув: «Як ти смієш так зі мною говорити?! Чи 
не боїшся мук і смерті?!». Микита відповів: «Я — християнин. 
Задля Христа готовий всі муки перетерпіти і смерті не 
боюся, бо вона приведе мене до мого Бога».

Тоді лютий кат звелів мучити воїна Христового, поки не від-
речеться Ісуса Христа. Микиту піддавали різним мукам. Спер-
шу били залізними палицями, потім шматували і обдирали тіло 
залізними гаками та ламали кості. Він був несхитний у вірі і 
під час мук славив Бога. Мучитель бачив, що не може муками 
здолати Микиту, бо той був міцний і непохитний, наче стовп, 
тому звелів спалити його у вогні. А чого досяг нечестивий? Себе 
спалив великою ярістю, а не мученика, бо Христовий воїн, хоч і 
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був у великому вогні, одначе не згорів тілом, а душею відродив-
ся до безсмертного життя. А мучитель і без вогню безбожжям 
згорів, душею омертвів, а кісткам своїм приготував пекло, де  
розсиплються в попіл. Так св. Микита, воювавши під хресним 
знаменням за Христа, здолав підступи лукавого і підтвердив 
своє ім’я, що значить «перемога», та увійшов у небесну славу. 
Це відбулося 372 року.

СВЯТИЙ ІСПОВІДНИК ІСААКІЙ ДАЛМАТСЬКИЙ1 

Під кінець IV століття східною части-
ною Римської імперії правив імператор 
Валент (364–378), який спочатку тримав-
ся правовірного вчення, однак пізніше 
впав у єресь аріанства. Відтоді він всіма 
силами почав підтримувати єретиків, 
які не признавали Ісуса Христа за Бога, 
а крім того почав гоніння на правовір-
них християн. Церкви закривали або 
передавали в руки аріанам, правовір-
них єпископів усували з престолів або 
відправляли у заслання, а на їхнє місце 
призначали відступників. Також багато 
мирян потерпіло за правдиву віру. Нече-
стивому правителю та його урядовцям 
сміливо протистояли Божі мужі з рядів 
священнослужителів і монахів.

 Одним з них був також отець Ісаа-
кій. Коли він дізнався про переслідування 
правовірних, покинув пустиню і прибув 
до Царгорода, щоб утверджувати право-
вірних у благочесті. Бачивши на власні очі кривди, яких зазна-
вала Христова Церква від єретиків, він настирливо молився 
до Бога, щоб милосердно зглянувся на Своє стадо та вгамував 
гординю Його ворогів. А Господь, який колись вислухав Мойсея, 
що заступався за поневолений фараоном народ, почув й Ісаакія.

1 Його пам’ять вшановуємо 30 травня (12 червня).
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Готи, що жили над Дунаєм, почали війну проти греків. Валент, 
зібравши військо, рушив проти них. Коли він виїжджав з міста, 
святий став перед ним і промовив: «Царю, відкрий церкви право-
вірним, і Господь поблагословить твою дорогу!». Імператор лише 
гордо глянув на покірного ченця і поїхав далі. Ісаакій поспішав 
за ним і наступного дня, випередивши його, знову промовив до 
нього: «Володарю, якщо відчиниш храми правовірним, то здо-
будеш перемогу над ворогами та здоровий вернешся додому». 
Правитель задумався над словами старця й був готовий послу-
хати його, проте почав радитися зі своїми наближеними. Один 
воєначальник-аріанин казав знехтувати старим пустинником. 
Так і сталось. Валент насміявся над Божим слугою та з безчестям 
відігнав його від себе.

Ісаакій, палаючи вогнем ревності за Господа, як в давнину 
пророк Ілля, і в третій день вийшов царю назустріч, зловив його 
коня за вуздечку та наполегливо просив і вмовляв правителя, 
щоб наказав віддати церкви правовірним. Одночасно погрозив 
йому Божою карою, якщо не підкориться волі Вседержителя. 
Розлючений імператор наказав кинути старця у глибокий рів, 
повний терня й болота, звідки він не міг сам вибратися. Але 
Бог чудесним способом врятував Ісаакія від смерті. Падіння не 
завдало йому ніякої шкоди, а троє світлоносних мужів витягнули 
святого з ями. Блаженний впав на коліна і віддав подяку своєму 
Спасителеві, що не покидає тих, які Його бояться та поклада-
ються на Нього. Довго він молився, аж поки не укріпився духом. 
Тоді знову прийшов до імператора та став сміливо говорити: 
«Ти хотів погубити мене, але Господь, пославши Своїх ангелів, 
спас мене. Я ще раз кажу тобі: відкрий нам церкви і переможеш 
ворогів та вернешся зі славою; якщо мене не послухаєш, то заги-
неш на війні». Твердосердий Валент на мить здивувався, однак 
незабаром наказав двом вельможам Сатурнину та Віктору: «Три-
майте цього старця, допоки повернусь і віддам йому достойну 
кару за його зухвалість!». На це преподобний озвався, кажучи: 
«Якщо вернешся, то знай, що через мене не говорив Господь! Кажу 
тобі, що не зможеш подолати ворогів, але втечеш перед ними. 
А вони тебе наздоженуть і спалять живцем!». Розлючений цар 
пішов далі дорогою, а Ісаакія повели до Константинополя і там 
кинули до в’язниці.

Пророцтво старця сповнилося. Варварські полки вчинили 
грекам страшну різанину, а Валент був змушений тікати. Коли 
наблизився до одного села, побачив стодолу і в ній заховався. 
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Але від Бога йому не вдалося скритись. Супротивники, що гна-
лися за ним, здогадалися, де він перебуває, і запалили стодолу. 
Разом з імператором згорів і той сановник, який радив йому 
зневажити Ісаакія.

Воїни, що залишилися, пішли назустріч Граціану — прави-
телеві Заходу, який прийшов допомогти грекам. Він поставив 
царем благочестивого полководця Теодосія Великого (379–395). 
Той зразу переміг готів і з торжеством увійшов у Царгород. Ще 
перед тим деякі, що не знали про кончину Валента, прибули до 
святого, кажучи: «Приготуйся, бо невдовзі імператор повернеть-
ся з війни і буде тебе судити й карати». На те Ісаакій відповів: 
«Оце вже сім днів минуло, відколи вийшов сморід з його спалених 
костей, бо за моїм пророцтвом він загинув». Згодом у столицю 
прийшла вістка про смерть єретика.

Теодосій, дізнавшись про блаженного, який сидів у темниці, 
наказав випустити його, а опісля зустрівся з ним. Цар просив 
благословення для себе, своєї сім’ї та держави. За провіщенням 
преподобного, правитель вигнав аріан з міста і, забравши в 
них святині, віддав їх правовірним. Догодивши Богові, святий 
відійшов по небесну нагороду 386 року.

Смерть перших християн у Колізеї
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БОЖА СИЛА В ТОБІ — СВЯТИЙ ДУХ

«Ви приймете силу (динаміс) Святого Духа; і будете Моїми 
свідками (мартирес)» (Діян. 1, 8). Ця сила потрібна тобі особливо 
сьогодні, щоб ти не був зрадником. Таїнство прийняття Святого 
Духа пов’язане з таїнством Хрещення.

Святе Письмо представляє нам кілька видів хрещення:
1) Хрещення покаяння (Діян. 19, 4). Це означає вирішити 

змінити своє неправдиве мислення і прийняти правдиве (мета-
нойя) — те, яке називає зло злом і брехню брехнею. Це означає 
визнати перед Богом і перед собою свої гріхи і віддати їх під 
силу Христової крові.

Дорога покаяння — це означає протягом дня входити до 
світла правди, особливо тоді, коли маємо докори сумління. На-
приклад, якщо ми завинили і необачно вчинили зло, знехтували 
своїм обов’язком, пропустили можливість зробити добро, в не-
відповідний час мовчали або говорили, або зробили недоречний 
жест і т. д. — в той момент раптом усвідомлюємо, що ми програ-
ли. Тоді починаємо виправдовуватися і з гнівом звинувачувати 
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інших або навіть Бога. Але ми повинні вже в зародку зупи-
нити цю первинну реакцію, самокритично подивитися на 
неї в правдивому світлі, усвідомити свою провину і з жалем 
та покаянням звернутися до розп’ятого Ісуса. Наприклад, може-
мо в думках сказати: «Господи, помилуй!», а при цьому правою 
рукою злегка вдарити себе в груди. Тоді здійснюється: «Якщо хо-
димо у світлі, ... кров Ісуса Христа очищує нас від кожного гріха» 
(1 Ів. 1, 7). Потім з вірою дякуй, що Ісус простив тобі цей гріх.

Протягом дня також на короткий час зупинись о 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00 (див. https://vkpatriarhat.org/sim-molytovnykh-
zupynok-protiahom-dnia/).

Дорога покаяння і ці короткі зупинки забезпечать тобі 
щасливий момент смерті. Від нього залежить вся твоя віч-
ність. «Будь готовий!» (Мт. 26, 41).

2) Свята Тайна Хрещення (Мт. 28, 19). Це Хрещення в Ім’я 
Пресвятої Трійці (або в Ім’я Ісуса — Єгошуа) в поєднанні з вірою 
є умовою спасіння. Зовнішнім жестом є поливання водою або 
занурення, як при хрещенні покаяння. Однак духовно йдеться 
про занурення у смерть Христа (Рим. 6, 3–5). У ній був і є умер-
твлений гріх, «стара людина» і переможений диявол. Тут також 
настає з’єднання з Ісусом — до нас прищеплено життя Христа. 
Коротко кажучи: через Хрещення ми занурені в смерть Христа, 
але не тільки це — ми також пройняті Його воскресінням. «Всі 
ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися» (Гал. 3, 27).

3) Хрещення Святим Духом (Ів. 1, 33). Це досвід, який пе-
режили апостоли і рання Церква. Це прийняття Божого Духа — 
Духа Правди, який вводить християнина до суті — до єдності 
з Христом. Ісус був зачатий від Святого Духа. Святий Дух є 
автором всього Святого Письма. Святий Дух також вводить нас 
в таїнства Біблії і дає силу стати свідками Христа, бути гото-
вими страждати за Нього і навіть померти, як мученики. 
Крім того, Святий Дух дає духовні дари і розвиває природні.

4) Хрещення вогнем (Лк. 3, 16). Про Ісуса сказано: «Він 
хреститиме вас Духом Святим і вогнем» (Мт. 3, 11). У день 
П’ятидесятниці апостоли були охрещені Святим Духом, а також 
вогнем. Ця внутрішня реальність назовні проявилася тим, що 
над кожним з’явилися наче вогненні язики. У той час апостоли 
почали говорити іншими мовами і пророкувати. Суттю цього 
Божого втручання була внутрішня переміна — слабкі апостоли, 
які у Велику П’ятницю покинули Христа, стали героями, які 
невтомно проповідували спасіння у Христі навіть ціною муче-
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ництва. Ісус сказав: «Ви приймете силу (динаміс) Святого Духа; і 
будете Моїми свідками (мартирес)» (Діян. 1, 8). Ісус також сказав: 
«Вогонь прийшов Я кинути на землю, і цього прагну: Хай горить!» 
(див. Лк. 12, 49–50). Ми стоїмо перед питанням, про який досвід 
тут йдеться.

На початку III тисячоліття настало масове поширення різних 
залежностей, які поневолюють людину: алкоголь, наркотики, 
транквілізатори, декадентська музика, сексуальні збочення, 
азартні та комп’ютерні ігри, телебачення, інтернет... Якщо за-
лежні люди щиро повірять в Ісуса і в повноті приймуть Святого 
Духа, то багато з них без власних зусиль переживуть повне звіль-
нення. Один чоловік свідчить, що з моменту його навернення 
і прийняття Святого Духа в повноті, він позбавився сильної 
залежності від алкоголю та куріння. Інший був телеманіяком, 
але потім телевізор немов перестав для нього існувати. Деякі 
завзяті алкоголіки і наркомани були звільнені, навіть не пере-
живши абстинентної лихоманки. А інші, коли після Хрещення 
Святим Духом з необережності знову взяли наркотики, вони 
на них зовсім не діяли. Але це не є правилом. У багатьох через 
деякий час розгориться вогонь старої пристрасті і знову тягне 
їх до залежності. 

В момент спокуси аргументи розуму не діють. Спокуса може 
тривати всього мить або довший час, а також може повторюва-
тися через певні проміжки часу. Тут формальна молитва не допо-
може. Людина молиться, але нав’язлива думка притупить розум, 
волю і тягне назад в рабство. За цією силою приховується дух — 
дух алкоголю, наркоманії, ненависті, депресії, нечистоти... — це 
в людині наче горить і вона безсильна. Тут може подіяти тільки 
Божа сила, але з нею необхідно активно співпрацювати. Якщо 
прийде уява, почуття, а потім сугестивна думка повернутися до 
старого рабства, в цей момент потрібно інтенсивно просити Ісуса 
про Божий вогонь. Можеш уявити собі широкий вогненний 
промінь, який повністю пронизує тебе і концентрується 
прямо на спалювання цієї негативної думки, пов’язаної з 
почуттям, уявою і планом. Залишайся в Христовій присут-
ності і усвідомлюй визволяючий біль Його вогню, доки спокуса 
не втратить силу.

Як підготуватися до прийняття Святого Духа?
Ісус сказав: «Святий Дух з вами перебуває, і в вас буде» (Ів. 14, 17).
Яка різниця в тому, що Дух Божий перебуває з нами і буде в нас?
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Можемо уявити велике озеро, на поверхні якого плаває пляш-
ка, закрита корком. Вода є навколо пляшки, але не в ній. Якщо 
витягнемо корок, вода потрапить всередину пляшки. Тоді вода 
буде вже не тільки навколо пляшки, але і всередині. Те саме 
відбувається і зі Святим Духом. Ми вже прийняли Його, Він 
є з нами, але щоб був і в нас, потрібно спочатку усунути 
«корок» — перешкоду в нас. Цим корком може бути наша не-
віра, наш раціоналізм чи духовні пута внаслідок якоїсь окультної 
практики, якій ми відкрилися. «Корок» залишається і тоді, коли 
ми комусь не пробачили, чи тримаємо в серці ненависть, страх, 
чи щось інше нас поневолює і тому Святий Дух не може напов-
нити нас, не може увійти в наше нутро, бо воно повне гніву, 
невіри, егоїзму. Ми повинні усунути «корок». Коли його усунемо, 
Святий Дух буде перебувати в нас.

Усунути «корок» означає усунути страх, невіру, невизнаний 
перед Богом гріх, мстивість, непрощення, залежність від людей, 
речей, відректися духовних пут після відвідування екстрасен-
са, досвідів з магією або магічних практик, віри в гороскопи, 
впливу єретичної літератури... Все це може бути корком, який 
перешкоджає прийняттю Святого Духа.

«Покайтеся ... і приймете дар Святого Духа» (Діян. 2, 37–
39). Це слово було сказано в Єрусалимі, в день, коли апостоли 
прийняли Святого Духа. Святий апостол Петро сказав це до 
тих, які слухали його проповідь (це була перша проповідь після 
П’ятидесятниці). Її слухали євреї, які прийшли в Єрусалим: «Не-
хай, отже, весь дім Ізраїля твердо знає, що Бог зробив Господом 
і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп’яли» (Діян. 2, 36).

Ви розіп’яли Господа, ви — Боговбивці! (див. Діян. 2, 36). По-
чувши це, вони розжалобились серцем. Вони могли б сказати: 
«Петре, але ми навіть не були на Голготі. Як можеш називати нас 
Боговбивцями?». Однак вони цього не сказали. Болючий жаль 
пронизав їхнє серце. Вони були настільки вражені, що лише за-
питали Петра й інших апостолів: «Мужі-брати, що нам робити?». 
Петро їм відповів: «Покайтеся, і нехай кожен охреститься в Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення гріхів; і приймете дар Святого Духа» 
(Діян. 2, 38). Ця обітниця і необхідність навернення стосується не 
тільки тодішніх паломників в Єрусалимі, які слухали ап. Петра, 
але й наступних поколінь, включаючи нас.

Ми можемо вивчити напам’ять навіть ціле Святе Письмо, мо-
жемо цитувати всіх Отців Церкви, але якщо не будемо з’єднані зі 
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Святим Духом, то в нас не буде перебувати Боже життя і Божа 
сила! Тому необхідно відкритися Святому Духу.

Уявіть собі локомотив і вагони. Доки локомотив не підклю-
читься до лінії електропередач, машиніст може натискати будь-
які кнопки, але локомотив не рушить з місця. Однак після під-
ключення до електрики локомотив отримає силу — динаміс. Без 
цього зв’язку він не працює. Те саме відбувається і з нами.

Прийняття Святого Духа в Самарії (Діян. 8, 14–19)
Апостол Филип проповідував Євангеліє в Самарії. Коли люди 

повірили в Христа, туди прийшли апостоли Петро та Іван і мо-
лилися за віруючих, щоб на них зійшов Святий Дух. Вони вже 
були охрещені, але коли за них молилися і поклали на них руки, 
тоді зійшов Святий Дух. Треба усвідомити, що Святий Дух при-
ходить через покладання рук тих, які вже Його прийняли. Але 
це не єдиний спосіб, бо Святий Дух «віє, де хоче» (див. Ів. 3, 8).

Навернення ап. Павла (Діян. 9, 1–30)
Павло «бачив у видінні чоловіка, на ім’я Ананія, як він увійшов 

і поклав на нього руки, щоб той прозрів... Ананія, увійшовши в 
дім та поклавши на Савла руки, мовив: “Савле, брате! Господь 
послав мене, Ісус, що з’явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб 
ти став видющий і сповнився Святим Духом”. І вмить немов 
луска з очей йому впала, і він прозрів, і зараз же христився».

Тут не сказано, що Павло після прийняття Святого Духа 
почав говорити новими мовами, але він сам згадує про це в 
1 Кор. 14, 18–19: «Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мова-
ми говорю; але в Церкві волію п’ять слів розумом моїм сказати, 
щоб навчити й інших, ніж десять тисяч слів мовами».

Коли Ананія поклав на Павла руки, він був зцілений від слі-
поти — фізичної, а також і духовної, «щоб прозрів і сповнився 
Святим Духом». І коли Павло охрестився, відразу ж наповнився 
Святим Духом.

Навернення сотника Корнилія (Діян. 10, 1–48)
У Кесарії жив римський сотник Корнилій. В нього було добре 

серце і він щиро шукав Бога. Він запросив у свій дім Петра. Туди 
зійшлися і всі родичі та друзі Корнилія. Петро прийшов і свідчив 
про Ісуса, але про Святого Духа нічого не говорив. Він говорив 
про те, що Ісус помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. «Петро 
ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав 
промову. Всі вірні... дивувались, що дар Святого Духа вилився і 
на поган, бо чули, як ті говорили мовами й величали Бога».
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Прийняття Святого Духа в Ефесі (Діян. 19, 1–7)
Святий Іван Хреститель хрестив хрещенням покаяння, вка-

зуючи на Ісуса. Апостол Павло пояснив учням в Ефесі, які були 
хрещені хрещенням Івана, що необхідно повірити в Ісуса і 
хреститися в Ім’я Господа Ісуса Христа. Коли вони були охре-
щені, ап. Павло поклав на них руки і на них зійшов Святий Дух. 
Вони почали говорити новими мовами і пророкувати. Разом їх 
було близько 12 чоловіків.

Для прийняття Святого Духа необхідно зробити сміли-
вий крок віри

Коли проводять тренінг парашутистів, спочатку треба вивчи-
ти теорію — як парашут відкривається, як потрібно стрибати... 
А коли вивчать теорію, сядуть у літак з парашутом на спині, 
піднімуться на висоту, відкриють двері літака і кожен повинен 
вистрибнути. Однак хтось подивиться вниз, злякається глиби-
ни простору під ним і не захоче стрибати. Але в той момент 
інструктор штовхне його в спину і парашутисту вже нічого не 
залишається, як тільки практикувати теорію.

Так само і нам необхідно зробити важливий крок віри, який є 
умовою прийняття Святого Духа в повноті. Якщо ми маємо лише 
теоретичну інформацію і не робимо практичні кроки віри, то не 
можемо прийняти Святого Духа в повноті, ані ходити у Святому 
Дусі, тобто жити з Божого слова і наслідувати Христа. Хрещення 
Святим Духом є радикальним кроком від теорії до практичного 
життя з Богом. Тоді людина набуває нові й нові досвіди, але 
також повинна робити нові й нові кроки віри.

Щоб прийняти Святого Духа, необхідне бажання
Один священник давав науку про Святого Духа. Він покликав 

хлопців до озера, щоб наочно вказати їм, як потрібно прагнути 
Святого Духа. З одним хлопцем зайшов у воду і сказав йому 
глибоко вдихнути, а потім занурив його під воду. Він тримав 
його під водою і не відпускав. Коли хлопець відчував, що більше 
не витримає, щосили вирвався на поверхню і на повні легені 
вдихнув повітря. Священник поглянув на хлопців, які стояли на 
березі, і сказав: «Якщо будете прагнути Святого Духа так, як 
він прагнув повітря, неодмінно Його отримаєте!».

Один хлопець свідчить: «Я народився в сім’ї невіруючих, але 
потрапив у спільноту віруючих, де всі молилися до Бога новими 
мовами. Я теж хотів отримати цей дар, цілий рік за це молився — 
але нічого. Одного разу я відкрив Святе Письмо і читав історію 
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про Якова. Всю ніч він боровся з Божим ангелом (з Богом), а 
коли настав світанок, ангел Божий сказав: “Відпусти Мене!”. Але 
Яків невідступно відповів: “Не пущу Тебе, доки не поблагословиш 
мене” (Бут. 32, 25–27). Тоді Бог благословив його. Потім я від-
крив інше місце в Біблії, де було написано: “Тим більше Небесний 
Отець подасть Духа Святого тим, які просять Його” (Лк. 11, 13). 
Я став на коліна, підняв руки і сказав: “Боже, Ти дав обіцянку, 
що даси Святого Духа! Якби мені довелося молитися навіть до 
ранку, як Яків, не відпущу Тебе, поки не поблагословиш мене і 
не даси Святого Духа!”. У той момент, як тільки я відкрив уста, 
почав молитися мовами».

Духовні дари
Апостол Павло пише про це першим християнським громадам. 

Вони вже мали особистий досвід зі Святим Духом. Вони всі мали 
апостольську і харизматичну основу. У посланні до Коринтян 
вся 12 і 14 глави присвячені питанню молитви мовами і дару 
пророцтва, а у посланні до Римлян про це сказано в 12 главі 
(4–8 вірш). Про життя в Дусі говориться майже в цілій 8 главі 
послання до Римлян.

Богородиця і Дух пророцтва
Марія зачала від Духа Святого. Що сталося і що Вона зробила?
Слово стало Тілом, а Марія стала Матір’ю Бога. Вона відразу 

ж пішла до своєї родички Єлисавети. Коли Марія увійшла в дім 
Захарії і привітала Єлисавету, сталося щось незвичайне: на Єли-
савету зійшов Святий Дух. Вона наповнилась Святим Духом, а 
також її дитина отримала велику користь від цього особливого 
візиту. І Захарія був наповнений Духом Святим, що проявилося 
особливо в день народження його сина. Він виголосив про дитину 
пророче слово (Лк. 1, 68–79).

Іван Хреститель був посвячений на пророка ще в утробі своєї 
матері під час відвідин Богородиці, яка була повна Святого Духа. 
Ісус сказав на Голготі іншому Івану — своєму улюбленому учневі: 
«Ось Мати твоя!». Іван міг відповісти, як Єлисавета: «І звідкіля 
мені це, що прийшла до мене Мати Господа мого?» (Лк. 1, 43). Він 
прийняв Її до свого найвласнішого — по-грец. еis tа idia, тобто 
в себе (Ів. 19, 27).

Іван є не тільки апостолом, учнем і євангелистом, але також і 
пророком. Він написав єдину пророчу книгу Нового Завіту, яка 
водночас завершує Новий Завіт і говорить про майбутнє Церкви. 
Звернімо увагу, що ці два великі пророки, Іван Хреститель і 
ап. Іван, мали близьке відношення до Матері Ісуса.
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Іван Хреститель був наповнений пророчим духом, який був в 
Іллі. Ми стоїмо перед другим приходом Христа. І саме в ниніш-
ній час потрібні пророки, які будуть чітко й конкретно готувати 
Божий народ до другого приходу Христа.

Період після заснування перших християнських громад
Святий Дух постійно діє у своїй Церкві різними способами. Він 

діє досі, а особливо в ці дні. Протягом усього періоду до III сто-
ліття Святий Дух діяв особливим способом, давав християнам 
надзвичайну мужність. У Римській імперії вже за імператора 
Нерона почалося жорстоке переслідування християн, яке три-
вало до 313 року, коли імператор Константин проголосив сво-
боду віросповідання і сам прийняв християнство. Нерон на-
казав вішати християн на хрестах, поливати смолою і палити 
їх. Імператор Калігула годував тілами християн хижих риб. На 
аренах християн кидали диким звірам. Їх мучили жахливими 
способами, і не тільки дорослих чоловіків, але й дітей, жінок і 
старців. Історичні книги розповідають нам про славне мучениц-
тво християн, які мужньо переносили тортури і смерть — багато 
хто навіть з великою радістю. Часто достатньо було зробити 
лише жест — кинути зернятко кадила, проявляючи пошану до 
поганських богів — і так могли врятувати собі життя. Але вони 
цього не зробили, бо добре усвідомлювали, що жест богопочи-
тання належить тільки Богові, а не ідолам! Міжрелігійний діалог 
(синкретизм з поганством) — це шлях зради. Ця теологічна мода 
веде до погибелі. Її пропагують не лише постсоборні папи, але 
також і деякі православні патріархи.

Історики стверджують, що кількість мучеників перевищує 
мільйони. Хто дав цим людям наснагу, хто дав їм силу? Існує 
тільки одна відповідь: Святий Дух. За віру в Христа правовірні 
християни вмирали в кожному столітті. І сьогодні правовірних 
переслідують, мучать і вбивають. 2015 року виповнилося 100 ро-
ків від геноциду християн у Вірменії. Є історичні фото, на яких 
видно великі кошики, повні відрізаних людських голів. І сьогодні 
шокують відео, де ісламісти відрізають голови християнам, а при 
тому бризкає кров... Було б досить відректися Христа, і вони б 
зберегли собі тимчасове життя, але.... «Кров мучеників — насіння 
нових християн» (згадай життєписи святих і мучеників).

Християнство поширюють ревні місіонери. І знову ж таки 
через цих людей чудесним способом діє Святий Дух. Їхня місія 
супроводжується сильними діяннями, чудесами і звільненням 
людей з-під влади злих духів.
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Вже на початку І тисячоліття з’явилися різні єретики і секти 
(аріанство, гностицизм, маніхейство та ін.), які виступали проти 
основних істин Євангелія. Тоді Святий Дух наповнив даром му-
дрості вчителів Церкви, які мечем Духа боролися проти єресей 
і єретиків (св. Атанасій, св. Василій, св. Григорій, св. Кирило 
і т. д.). Це період жорстокої боротьби за чистоту віри, період 
кількох Соборів.

На закінчення можна сказати, що Святий Дух діяв протягом 
двох тисячоліть. І сьогодні, на початку третього тисячоліття, 
мабуть, настають останні часи, коли Божий ворог вже виступає 
в силі і буде робити фальшиві знамення, щоб спокусити навіть 
Божих вибранців (Мр. 13, 22). Тому особливо сьогодні і тобі 
потрібна сила (динаміс) та світло Святого Духа, щоб ти не 
став зрадником, але був свідком Христа — мартирем. Нехай 
Дух Святий знайде слухняні душі, через які міг би діяти, 
як діяв через багатьох святих, життєписи яких знаходимо 
в цій книзі.
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЛЮДМИЛА, КНЯГИНЯ ЧЕСЬКА

Свята Людмила (ім’я якої означає 
«людям мила») була донькою пшов-
ського князя Славібора і дружиною 
чеського князя Борживоя з роду Пр-
шемисловичів. 874 року Борживой 
з великою свитою відвідав двір мо-
равського князя Святополка. Там зу-
стрів св. Методія, який навчив князя 
християнських правд віри і охрестив 
його, княгиню Людмилу та наближе-
них йому вельмож. Повернувшись до 
Чехії, Борживой взяв із собою священ-
ника Павла Каїча, учня св. Методія.

Після хрещення Людмила стала 
ревною Христовою слугинею. Вона 
любила слухати Боже слово, співала 
Богу пісні прослави і чинила багато 
діл християнського милосердя для 
нужденних, тому її називали «матір’ю 
убогих». Разом з чоловіком почала бу-
дувати в Чехії християнські святині.

Після смерті Борживоя 894 року чехи деякий час перебували 
під владою великоморавського князя Святополка, оскільки син 
Борживоя Спитігнев ще був неповнолітнім. Він зайняв престол 
після смерті Святополка 894 року. Однак 915 року він помер, 
а на престол зійшов його брат Вратислав. Його дружиною була 
Драгомира. Одні зображують її як добру жінку, інші як погану, 
горду і вперту. Мабуть, обоє мають рацію, бо зло і добро ростуть 
та панують у кожній людині, а заслуга святих полягає в тому, 
що вони вміли придушувати зло, поки воно було ще слабким. 
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Багато людей нещасні тому, що дозволяють зростати злу, поки 
воно врешті не приведе їх до погибелі. Від одного гріха походить 
другий, третій і безліч інших. Так було з Драгомирою. Її неподо-
лана заздрість стала причиною багатьох інших гріхів і нещасть.

У Драгомири було троє синів: В’ячеслав (Вацлав), Болеслав і 
Спитігнев, а також чотири дочки, з яких часто згадується благо-
честива Пршібислава. Овдовіла Людмила з найбільшою турботою 
стала опікуватись В’ячеславом.

Коли 921 року помер чеський князь Вратислав, престол мав 
зайняти його старший син В’ячеслав. Оскільки він був неповно-
літнім, дружина Вратислава Драгомира перейняла владу. Однак 
вона заздрила своїй свекрусі Людмилі, що та була люблена серед 
народу. Невдовзі Людмила пізнала злу заздрість своєї невістки і 
сказала їй: «Я не бажаю ні однієї частини з твоїх земель і не хочу 
над тобою панувати. Візьми своїх синів і володарюй з ними, як 
хочеш. Мені ж дозволь служити всемогутньому Христу там, де 
зволиш мені перебувати». Так Людмила переїхала до Тетинського 
замку, передчуваючи, що станеться, і готуючись до смерті ділами 
милосердя та частим прийманням Святих Тайн.

Заздрісна Дра-
гомира з відходом 
Людмили все ж 
не заспокоїлась. 
Вона найняла двох 
вбивць, Туна і Ко-
мона, які увірва-
лися у Тетин в ніч 
перед 16 вересня. 
Свята  запитала 
зловмисників: «Що 

хочете зробити? Чи я вас коли-небудь скривдила? Чи не пам’я-
таєте того добра, яке я вам зробила?». Але вбивці залишалися 
затверділими. Людмила попросила: «Почекайте хвильку, хай я 
помолюся». А помолившись, сказала: «Якщо ви прийшли мене 
вбити, відітніть мені голову!». Але вбивці зірвали з її голови завій 
і задушили її ним. Це сталося 15 вересня 921 року.

Драгомира подарувала вбивцям коштовності та гарний одяг, 
але незабаром їх наздогнала Божа кара. Коли Тун і Комон стали 
поводитися гордо й зухвало, Драгомира думала, як їх позбутися. 
Тун дізнався про це, втік і скитався на чужині, а Комона при 
втечі схопили і засудили до страти.
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Мученицька смерть благочестивої і добродійної княгині Люд-
мили викликала глибокий смуток в чеському народі. Її гріб по-
чали все більше вшановувати. Дізнавшись про це, Драгомира 
наказала перебудувати дім святої княгині в церкву архангела 
Михаїла, щоб люди приписували чудеса, які там відбуватимуться, 
не св. Людмилі, а св. Михаїлу. Та прочани не переставали з по-
божністю приходити до Тетина, шануючи Людмилу як прослав-
лену Божу мученицю. Її називали «матір’ю чеської землі, матір’ю 
чеського народу». Святий В’ячеслав перевіз останки св. Людмили 
до Праги і поховав у храмі св. Юрія, де вони зберігаються досі.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ЄВТИМІЯ, ДІВА

За часів царю-
вання Діоклетіана 
(284–305) в Халке-
доні правив пре-
фект Приск. Він 
влаштував свя-
то на честь бога 
Марса і наказав, 
щоб усі люди при-
несли жертви ідо-
лові, а хто цього 
не зробить, того 
страшно мучити. Християни, які жили в тому місті, не хотіли 
поклонитись бісові, тому переховувалися по різних місцях. Вони 
збиралися разом, молились і таємно служили Богові, а правитель 
шукав тих, що не корилися його велінню.

В одному таємному місці ховалося 49 християн, які постійно 
молилися до Бога. Між ними була дівчина Євтимія, дочка бла-
городних християнських батьків Філофрона, члена синкліту, та 
Теодосії. Слуги правителя викрили це місце і кинулися зі зброєю 
на Христове стадо, тягнучи вірних, мов овець на заколення. Ста-
ли перед гордим мучителем смиренні раби Христові, готові аж 
до крові постраждати за свого Господа. Приск запитав: «Це ви 
противитесь царському та моєму наказу і зневажаєте великого 
бога Марса?». На це християни відповіли: «Потрібно слухати 



516

царського і твого наказу, якщо тільки він не суперечить 
Божим заповідям. А коли він суперечить нашому Господу, 
то потрібно йому не тільки не коритися, але і противити-
ся. Якщо би ти нам наказував те, в чому ми повинні кори-
тися владі, то ми віддали б кесареві кесареве (Мт. 22, 21). 
Але тому що ти нам велиш поклонитися нечистому бісо-
ві, а не Всевишньому Богові, ніколи не послухаємо такого 
наказу. Ми поклоняємось тільки Господу Ісусу Христу».

Кат почав всіляко намовляти християн до відступництва. 
Вони ж казали: «Дари і почесті, які нам обіцяєш, ми давно зне-
навиділи та відкинули від себе. Маємо їх за гній ради нашого 
Бога. Він дає нам небесні блага, які ніколи не проминуть. Мук 
не боїмося, але бажаємо їх витерпіти, щоб в нас виявилась Го-
сподня сила і міць. Почни мучити нас і побачиш, що ми маємо 
більше бажання терпіти, ніж ти нас мучити». Тоді правитель 
їх по-різному мучив впродовж 19 днів. Щоб витримати муки, 
християни скріплювали себе у вірі та вірності Христові. Особливо 
підтримували молоду дівчину Євтимію: «Йди на подвиг, діво, зара-
ди Жениха Небесного. Йди на подвиг, щоб стражданням догодити 
Йому. Йди на подвиг, щоб зустріти Його з мудрими дівами, і як 
наречену Свою Він полюбить тебе, і в світлицю Свою заведе!».

На 19-ий день правитель знову намагався погрозами схилити 
мучеників до ідолопоклонства, та вони йому відповіли: «Не на-
дійся відвернути нас від правдивого шляху. Скоріше зможеш пе-
ревернути гори, ніж нас відірвати від Христа». Приск, почувши 
це, сильно розгнівався і звелів бити їх по лицях, а коли зрозумів, 
що цим нічого не досягне, вирішив відправити їх до імператора.

Коли їх вели до в’язниці, Приск побачив між ними юну Єв-
фимію і звелів привести її до себе. Тоді вона підняла свої руки 
і очі до неба та вигукнула: «Не покидай мене, Ісусе Христе, мій 
любий Наречений! На Тебе уповаю. Не дай, щоб радів диявол 
наді мною. Укріпи Свою немічну рабу, щоб мене не перемогло 
беззаконня. Допоможи мені, Ісусе!». Правитель вмовляв її, щоб 
пожаліла свою юність і зреклася Христової віри. Старався вся-
кими улесливими словами схилити дівчину до ідолопоклонства. 
Обіцяв їй багато дарів і почестей. Проте Євтимія йому мужньо 
відповіла: «Не думай, що через мою слабкість зможеш мене легко 
спокусити своїми хитрими словами. Хоч я за природою немічна 
жінка та молода віком, проте моє серце мужніше від твого і 
моя сила сильніша від твоєї хоробрості. Завдяки Христовій 
благодаті маю розуму понад усіх ваших поганських му-
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дреців. Вони і не мудреці, а дурніші від усіх невігласів, бо 
не хочуть пізнати правдивого Бога, а мають собі біса за 
бога. Усі ваші світські насолоди я вважаю за полин задля 
вічної нагороди. Не переможеш сили, яка проявляється в 
безсиллі! Надіюся на Ісуса Христа, мого Господа, який не покине 
мене. Він не забере від мене Свою руку допомоги».

Засоромлений правитель дуже розгнівався і наказав приготу-
вати катувальне колесо. Дівчина підійшла до нього і зробила на 
собі знак святого хреста. Мучителі прив’язали Євтимію до колеса, 
під яким на землі були набиті догори вістрями ножі і коси. Вони 
стали обертати колесо і тіло мучениці краялося на шматки. У 
тих страшних муках вона молилася до Бога: «Ісусе — Ти джерело 
життя, що дає спасіння всім, які на Тебе покладаються. Допо-
можи мені! Хай всі побачать, що тільки Ти — єдиний Бог». Коли 
вона так молилася, відразу колесо зупинилося і кати попадали 
на землю. Тоді зійшов ангел Божий, зламав колесо, зняв хоробру 
мученицю з нього та зцілив її тіло від ран. Вона радісно співала 
і прославляла Господа, дякуючи за Його поміч.

Бачивши це, Приск розгубився та дивувався чуду, яке ста-
лось на його очах, але, засліплений своєю гординею, не хотів 
повірити в єдиного правдивого Бога. Після того наказав сильно 
розпалити піч та кинути туди Євтимію. Коли вона підійшла до 
печі, відразу почала молитися і просити в Господа допомоги. 
Потім перехрестилась і була готова до мук. Двом воїнам, Ві-
ктору і Состену, наказали кинути її в піч. Та вони, глянувши у 
вогонь, побачили двох ангелів, які розкидали полум’я, щоб воно 
не торкнулося дівчини. Бачивши це чудо, воїни повірили в Ісу-
са Христа та не хотіли кидати Євтимію у вогонь. Вони сказали 
Приску: «Не можемо доторкнутися своїми нечистими руками 
до цієї дівчини. Краще нам терпіти твій гнів, аніж тих, які нам 
погрожують з вогню». Правитель подумав, що вони християни, 
і наказав посадити їх у в’язницю, а вкінці — відтяти голови.

Потім мучитель звелів іншим воїнам кинути дівицю у піч. 
Коли це зробили, вийшов з печі вогонь і спалив їх. Євфимія сто-
яла посеред печі неушкодженою та співала пісню трьох юнаків: 
«Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і достохвальний 
і вельми возносимий повіки» (Дан. 3, 52). Вогонь навіть не торк-
нувся її одягу, бо сам Христос таємно прийшов у піч та оберіг 
мученицю. Коли вогонь погас, вона вийшла цілою і здоровою. 
Усі, що це бачили, дуже дивувалися. Кат вже не знав, що має 
робити, тому наказав кинути Євтимію у в’язницю.
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Зранку знову привели дівчину на суд. Ідучи, вона співала 
Псалом: «А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці 
Твоїм милосердям, бо Ти став захистом для мене, прибіжищем у 
скрутну для мене днину. О моя Сило! Тобі псалом співатиму, бо 
Ти, Боже, — мій захист. Мій Бог — моє милосердя!» (Пс. 59, 17–18). 
Її довго допитували і спокушували відректися віри, та вона не 
відступила від Господа й залишилась Йому вірна. Приск бачив, 
що дівчина незламна, тому наказав повісити її та обдирати го-
стрим залізом, але і після таких мук діва залишилась цілою. Тоді 
він присудив викопати велику яму та налити в неї води і запу-
стити туди різних зміїв, єхидн та морських отруйних гадів. Євти-
мія підійшла до ями, перехрестилась і сказала: «Світе мій, Ісусе 
Христе, Ти зберіг неушкодженим Йону в лоні кита, Ти врятував 
Даниїла з левиної пащі, прошу Тебе, і мене бережи Своєю рукою, 
щоб на мені прославилось Твоє святе Ім’я!». І тоді сама вскочила 
в яму. Змії не пошкодили мучениці, а навпаки — піклувалися, 
аби зосталася живою. Було видно, як носять її на собі, щоб не 
потонула у воді. І так дівчина вийшла з ями без жодної шкоди, 
бо Господь Своєю благодаттю захистив її.

Кат приписував всі ці чуда чарівництву. Думав, що чари мо-
жуть перешкодити тільки явним мукам, але таємним — не змо-
жуть, тому звелів викопати другу яму, таємну. У її дно наказав 
увіткнути лезами догори різну зброю: гострі мечі, списи, ножі, а 
зверху прикрити гілками і землею. Тоді наказав мучениці, щоб 
пройшла через накриту яму. Євтимія легко пройшла по ній і не 
впала. Деякі погани не знали про яму, впали в неї та загинули. 
Кат цим був дуже засоромлений, бо здійснилося Писання: «Без 
причини тайно нап’яли на мене свої тенета, без причини викопа-
ли яму на мене, і самі впали у викопану ними яму» (Пс. 35, 7–8), 
а дівчина хвалила Бога: «“Хто розповість про подвиги Господні? 
Душа ж моя нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасін-
ням” (Пс. 35, 9). Ісусе, Ти врятував мене неушкодженою від вогню, 
води і звірів, захистив мене від колеса та витягнув з ями. Прошу 
Тебе, визволи душу мою з рук Твого ворога — диявола. Гріхів юно-
сті моєї не згадуй, але краплями Крові Твоєї, за мене пролитої, 
очисти плоть і дух мій, бо Ти очищення і просвічення рабів Твоїх!».

Префект пробував спокусити діву улесливими словами, кажу-
чи: «Не безчесть свого роду, не губи юності своєї і не позбавляй 
себе життя. Поклонися нашому великому Марсові, і удостоїш-
ся великої слави та багатства». Євтимія посміялася над цим 
і дорікнула йому як безглуздому. Тоді правитель знову почав 
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її мучити. Звелів бити палицею, а потім перепиляти її гострою 
пилою, але пила навіть не торкнулася її тіла. Потім дівчину пе-
кли на розпеченій сковороді, проте і сковорода вистигла. У тих 
всіх муках ангели Божі були з нареченою Христовою. На кінець 
засудили її на поїдання звірам.

Ведена на арену мучениця по дорозі молилась. Коли прибула 
на місце страти, випустили на неї левів та ведмедів. Тоді Єв-
фимія впала на коліна і стала вголос взивати до Бога: «Ісусе, Ти 
показав на мені Свою непереможну силу. Так, як Ти прийняв душі 
мучеників, що раніше померли, так прийми і мою жертву». Го-
лодні звірі підбігли та впали їй в ноги. Під кінець одна ведмедиця 
вкусила дівчину в ногу і вийшла кров. Коли це сталося, почувся 
голос з неба, який кликав Євтимію до себе. І так свята мучениця 
з молитвою на устах віддала Богу свою чисту і безвинну душу. 

Раптом затряслася земля, захиталося місто, почали валитися 
стіни та падати ідольські храми. Всі люди зі страху повтікали з 
видовища, залишилося тільки тіло святої мучениці. Тоді прийшли 
батьки Євтимії, взяли її тіло та поховали його, дякуючи Богові і 
радіючи, що сподобилися бути батьками такої дочки, яка своєю 
кров’ю уневістилася Небесному Женихові Христу і Царю всіх. 
Сталося це 303 року.

Над могилою святої мучениці Євтимії побудували велику 
церкву, а її мощі Бог прославив багатьма чудами. У цій церкві 
відбувався ІV Вселенський Собор в Халкедоні (451). Отці Собору 
кинули анатему на єретиків Євтихія і Діоскора, які в той час 
баламутили народ і поширювали брехливі чутки про наради 
Собору. Тоді св. Анатолій порадив отцям Собору, що найкраще 
залишити суд за Господом Богом. Тож написали два Символи 
віри: один — затверджений Собором, а другий — з єресями Євти-
хія, який заперечував, що Ісус є правдивий Бог та правдивий 
чоловік. Два листи при багатьох свідках поклали на нетлінне тіло 
св. Євтимії. У присутності всіх отців Собору домовину закрили 
й запечатали царськими печатками. Три дні і три ночі вірні з 
отцями Собору, царем і царицею молилися, щоб Бог засвідчив 
правду. Третього дня при свідках печатки зняли, домовину від-
крили і побачили, що соборовий Символ віри св. Євтимія тримала 
в руці, а єретичний лежав під її ногами. І так усі пізнали, що Бог 
чудесним способом підтвердив правдиву науку Церкви.

Ми також просімо святу мученицю Євтимію, щоб вимолила нам 
ласку, яку сама мала: у терпіннях і труднощах взивати до Ісуса 
Христа, Божого Сина, і тільки від Нього чекати допомоги. Амінь.



520

СВЯТІ МУЧЕНИЦІ
ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ ТА ЇХ МАТІР СОФІЯ

В час правління імператора 
Адріана (117–138) жила у Римі 
одна вдова на ім’я Софія, що 
означає «мудрість». Вона за 
іменем своїм жила у християн-
ській вірі з такою премудрістю, 
яку похваляє ап. Яків, кажу-
чи: «А мудрість, що походить 
згори, найперше чиста, потім 
мирна, поблажлива, примирли-
ва, милосердя та добрих плодів 
повна» (Як. 3, 17). Оця премудра 
Софія, коли жила в чесному по-
дружжі, народила трьох дочок, 
яким дала імена на честь трьох 
Божих чеснот: першу назвала 
Віра, другу — Надія, а третю — 
Любов. Скоро овдовіла і жила 
доброчесно, догоджуючи Богові 
молитвою, постом та милости-
нею. Своїм дітям намагалася 

прищепити любов до Господа Бога. Доньки її росли і добре навча-
лися пророцьких та апостольських книг. Вони разом провадили 
життя у молитві і читанні Святого Письма. Дівчата допомагали 
матері виконувати домашню роботу і були у всьому послуш-
ні. Чутка про них пройшла по цілому Римі. Дізнався про них і 
єпарх Антіох та забажав побачити їх. Запитував їх про багато і 
довідався, що матір Софія та її доньки — християнки. Вони і не 
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приховували своєї віри в Христа, ясно Його перед усіма визна-
вали та прославляли, гидуючи богомерзькими ідолами.

Про все це Антіох звістив імператору Адріану, а той послав 
своїх слуг, щоб прикликати їх до себе. Почувши це, мати з доч-
ками клякнули і почали молитися: «Всемогутній Боже, вчини з 
нами за Своєю волею і не покинь нас, подай нам Свою святу по-
міч, щоб не настрахалося серце наше гордого мучителя, ні його 
страшних катувань, ні гіркої смерті, та щоб ніщо не відлучило 
нас від Тебе, нашого Бога». Після молитви вони встали і пішли зі 
слугами до імператора. По дорозі молилися, вдаючись до помо-
чі Того, Хто повелів не боятися тих, які вбивають тіло, душі ж 
убити не можуть: «Ісусе, віруємо в Тебе! Помнож нашу віру! Ісусе, 
довіряємо Тобі! Ти вірний і виконуєш Свої обітниці. Укріпи нашу 
надію! Ісусе, любимо Тебе понад усе! Хочемо радше вмерти, ніж 
зректися Тебе. Боже, дай нам силу витримати до кінця!».

Мати з доньками, ставши перед імператором, віддали йому 
належну шану. Коли Адріан побачив, що вони без страху сто-
ять перед ним, почав розпитувати Софію про їхній рід і віру. 
Вона відповідала так розумно, що всі, які слухали, дивувалися 
її мудрості. Себе і своїх доньок називала рабами Христа та не 
соромилася того, що вони християни. Мати казала: «Своїх доньок 
я обручила Небесному Нареченому, щоб для Нього берегли своє 
дівицтво». Адріан не хотів більше з нею говорити та відклав суд 
на пізніше. Він послав усіх чотирьох до однієї знатної жінки, 
поганки Палладії, щоб їх вмовила поклонитися божкам.

Мудра Софія використала цей час для утвердження своїх 
дітей, промовляючи: «Мої улюблені доньки, наближається день 
вашого весілля, щоб вінцем мучеництва ви увінчалися з возлю-
бленим Женихом своїм, і з Ним увійшли у пресвітлу Його світ-
лицю. Тепер настав час, щоб ви показали нашому Спасителеві 
свою непохитну віру, безсумнівну надію та нелицемірну любов. 
Знаєте як?». І тут озвалася найстарша Віра: «Так, що самі себе 
принесемо Йому в жертву». Надія додала: «Життя за Життя». 
«І любов за Любов!», — вигукнула наймолодша сестричка Любов. 
Мати підтвердила їхні слова: «Так, мої діти, ви добре запам’ята-
ли мої повчання. Наш любий Ісус Христос — і здоров’я, і невимов-
на краса, і вічне життя наше. Тому не жалійте свого здоров’я 
ні юності, ані не сумуйте, що втрачаєте тимчасове життя 
задля вічного. Знайте, що коли втратите своє життя ради 
Христа, то Він обдарує вас небесним щастям і безконечним 
життям. Навіки вас прославить перед Своїм Отцем та перед 
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ангелами й святими. Вони всі втішатимуться вами і будете 
разом з ними ликувати у небесній славі. Діти, імператор буде 
зваблювати вас ласкавими словами і великими обіцянками. Але 
знайте, що слава, честь, багатство і насолоди цього сві-
ту минуться, як трава і дим. Тому не дайте себе звести 
його улесливими словами ані не лякайтеся лютих мук. Бо 
страждатимете тільки мить, а торжествуватимете 
повіки. Вірю моєму Богові, Ісусу Христу, що Він вас не покине, бо 
Писання каже: “Навіть якби матір забула своє немовля, Я тебе 
не забуду” (див. Іс. 49, 15). Під час мук Божий Син буде з вами. 
Буде дивитися на вас та укріплювати вашу неміч».

Надія сказала: «Так, ми слабкі, але Ісус Христос буде нашою 
силою». Софія продовжувала: «Пам’ятайте, доньки мої, на мій 
біль і труди, які я перенесла при вашому народженні та вихован-
ні. Для мене буде найбільшою радістю, щастям, честю і славою, 
коли побачу, що ви вірно терпите за Христа і Його Святе Ім’я 
визнаєте. Тоді будете моїми справжніми доньками, що слухають 
повчання матері своєї». Ці слова матері розпалили серця дівчат 
і вони зберегли їх глибоко в своїй душі. Одна одну підбадьорю-
вали, щоб усе сказане за допомогою Божою втілити в діло. Так 
готуючись до мучеництва, прожили три дні в домі Палладії.

Третього дня вони були поставлені перед імператором на суд. 
Він думав, що юних дівчат легко схилить до ідолопоклонства, 
тому почав говорити до них підступними словами: «Діти, я вас 
люблю і, наче ваш батько, хочу для вас тільки найкраще. Тому 
раджу вам: поклоніться богам, що володіють всесвітом. Якщо 
послухаєте мене, я прикличу єпархів, ігемонів та всіх визначних 
чоловіків і перед ними зроблю вас своїми доньками. Всі вас будуть 
шанувати і величати. Але коли мене не послухаєте, то загине-
те страшною смертю, а вашу матір на старість приведете 
у нещастя. Я вас не помилую, а страчу. Ваші тіла спочатку 
розшматую, а вкінці кину на поїдання псам. Тому підкоріться 
мені, щоб вам було добре». Сестри йому відповіли: «Наш батько 
не ти, а Небесний Отець, який нас створив і піклується про 
наше життя! Він нас любить! Хочемо залишитися Його дітьми, 
тому бережемо Його заповіді та Йому поклоняємося. На твоїх 
богів плюємо і погроз твоїх не боїмось. Бажаємо радше терпіти 
гіркі муки задля нашого Господа Ісуса Христа, ніж поклонитися 
твоїм богам».

Почувши таку відповідь, Адріан запитав матір Софію, як 
звати доньок і скільки їм років. Вона відповіла, що першу звати 
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Віра, їй 12 років, другу — Надія, їй 10 років, а третю — Любов, 
і їй 9 років.

Імператор дивувався їхній мудрості і почав по одній приму-
шувати до свого нечестя. Спершу закликав старшу, кажучи: 
«Принеси жертву великій богині Артеміді». Дівчина не хотіла, 
тому імператор наказав зірвати з неї одяг та сильно бити. Кати, 
б’ючи Віру, також намовляли її, щоб принесла жертву Артеміді, 
але вона у всіх цих муках мовчала, наче терпіла в чужому тілі. 
Мучителі нічого не досягли биттям, тому почали різати її тіло.

Усі, що дивилися на її катування, дивувалися її терпеливо-
сті і кивали головами. Вони таємно осуджували цареве безум’я 
та лютість, кажучи: «Чим ця дівчина прогрішилася? За що так 
страждає? Наш імператор безумний. Його звіряча жорстокість 
поїдає не лише старих, але й дітей». Після цього принесли залізну 
сітку і розпалили її на великому вогні. На ній дівчина лежала дві 
години, взивала до свого Господа і нітрохи не опалилася. Тоді 
кинули її в казан, повний киплячої олії та смоли, але вона зали-
шилась неушкодженою. Стояла в ньому, мов у холодній воді, та 
співала Богові.

Мучитель вже не знав, що робити з дівчиною, щоб відвернути 
її від Христової віри, тому присудив стратити мечем. Почувши 
це, Віра наповнилася радістю й сказала до своєї матері: «Мо-
лися за мене, моя матінко, щоб я добре закінчила свою дорогу, 
перейшла до бажаного краю і побачила свого любого Господа і 
Спасителя». До сестер, які там стояли, мовила: «Любі мої сестри, 
пам’ятайте, Кому ми себе посвятили на вічну службу. Знайте, 
що ми добровільно стали Ісусовими невістами і від хрещення 
носимо на собі знамення Святого Хреста. Терпімо ж мужньо 
до кінця. Одна нас матір породила, одна виховала і навчила, 
спільну ж хай смерть приймемо. Я буду вам прикладом, щоб ви 
обидві відразу після мене пішли до Ісуса. Він кличе нас до Себе».

Після цих слів Віра обняла свою матір та сестер, поцілувала 
їх і відважно пішла на смерть. Мати Софія анітрохи не сумувала 
за своєю донькою, бо любов до Бога перемогла у ній материнські 
відчуття. Вона знала, що її любу донечку вже чекають відкри-
ті обійми їхнього найдорожчого Господа. Востаннє сказала до 
Віри: «Доню моя, тут на землі нема нічого кращого і ціннішого, 
ніж віддати цілу себе і своє життя Ісусу Христу, Божому Сину. 
Ти добре робиш, що за Христа вмираєш і за Христа свою кров 
проливаєш. Іди до Нього, доню, кров’ю своєю прикрашена. Тоді 
гарною станеш перед Женихом твоїм. Попроси Його за мене та 
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за своїх сестер, хай скріпить їх у терпінні». Тоді усічена була 
св. Віра і пішла до Христа, Бога свого. Матір поцілувала її тіло 
та славила Ісуса Христа, що прийняв її доньку Віру у небесну 
світлицю. «Чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині 
не спало, те приготував Бог тим, що Його люблять» (1 Кор. 2, 9).

Імператор поставив перед собою другу сестру, Надію, і сказав 
їй: «Дитино, прошу тебе, послухай моєї поради. Раджу тобі, як 
батько, поклонись великій Артеміді, щоб ти не загинула, як 
твоя старша сестра. Ти бачила її жорстокі муки, дивилася на її 
гірку смерть. Тож не бажай і ти так само постраждати. Повір 
мені, що жалію твою юність і хотів би тебе собі за дочку мати, 
якщо б ти скорилася моєму наказу». Надія відповіла: «Хіба я не 
сестра тієї, яку ти вбив? Хіба нас не породила і не виховувала та 
сама матір? Хіба я не те саме хрещення мала, що і моя сестра? 
Разом з нею росла, і з одних книг ми навчилися Божих заповідей 
і пізнання єдиного Бога і Господа нашого Ісуса Христа — в Нього 
вірувати і Йому одному поклонятися. Не надійся, щоб я інакше 
думала і бажала, ніж сестра моя Віра. Я готова йти за нею. Тому 
не трудися багато й більше мене не переконуй, бо і так тобі 
нічого не вдасться». За такі слова імператор віддав її на муки.

Слуги били дівчину так довго, що аж самі втомилися. Вона 
мовчала, начеб не відчувала болю. Тільки дивилася на свою ма-
тір, яка там стояла і гаряче молилася до Бога, щоб дав її доньці 
силу у терпіннях. Потім Надію кинули у вогонь, але він її не 
обпалив. Після цього її повісили та обдирали залізними кігтями, 
так що тіло відпадало кусками і кров текла, як вода. При тому 
з її ран виходили прекрасні пахощі, які всі чули. З мучителя, 
який не міг її перемогти, глузувала: «Я з Христовою допомогою не 
печалюсь муками. Солодка мені смерть за мого Господа. Муки 
задля Ісуса мені такі приємні, як райська насолода. Але тебе 
чекає вічна мука у пеклі! Там будеш з бісами, яких шануєш за 
своїх богів!». Такі слова дівчини вельми розгнівали Адріана, і він 
звелів приготувати казан та наповнити його смолою і лоєм, під 
ним запалити вогонь та в киплячий казан кинути дівчину. Коли 
хотіли виконати наказ, казан відразу розтопився і гаряча смола з 
лоєм розлилася та опалила всіх, що стояли навколо. Така чудесна 
Божа сила була з малою мученицею.

Хоч мучитель бачив явні чуда, не хотів пізнати істинного Бога. 
Скувала його серце бісівська тьма та пагубна облуда, і сердився, 
бачачи переможеним себе малою дівчинкою. Він не хотів біль-
ше терпіти такої ганьби, тому наказав відтяти їй голову. Вона, 
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почувши про свою смерть, підійшла до матері і з радістю про-
мовила: «Мир тобі, матінко моя! Поминай в молитвах дитину 
свою!». Мати, обнявши її, цілувала, кажучи: «Донечко моя, Надіє, 
благословенна ти Господом, Богом Вишнім, на Нього надійся і 
крові своєї за Нього не шкодуй, іди до сестри своєї Віри і з нею 
постань перед Спасителем своїм». Востаннє Надія пригорнула 
до свого серця молодшу сестричку, що дивилася на її відважне 
визнання віри, кажучи: «Не залишись тут, сестро наша, хай 
укупі перед Тройцею Святою станемо! Чекаємо тебе!». Тоді пі-
дійшла до мертвого тіла своєї сестри мучениці Віри і з любов’ю 
його обняла. По тому схилила свою голову під меч і була усічена. 
Мати прийняла її тіло і прославила Бога, радіючи з такої доблесті 
обох своїх дочок.

Черга прийшла до третьої дівчинки Любові. Мучитель про-
мовляв до неї улесливо, як до її сестер, щоб зреклася Розп’ятого 
і поклонилася Артеміді, але намарно. Хто ж бо за улюбленого 
Господа свого стати має, як не Любов, оскільки написано: «Любов 
бо, як смерть сильна. Водам великим любові не вгасити, ані рі-
кам її не затопити» (П.п. 8, 6–7). Ні води світських спокус, ні ріки 
страждань не погасили вогню любові до Бога в цій дівчинці. В 
тому пізнавалася її велика любов, що готова була покласти душу 
за любого свого Ісуса Христа. Імператор зрозумів, що лестощами 
не зможе нічого досягти, і почав її мучити. Сподівався різними 
катуваннями відлучити дівчинку Любов від любові Христової. 
Але вона словами Святого Писання відказала: «Хто мене відлу-
чить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи 
голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Все це терплю заради 
Того, Хто за мене помер на хресті» (пор. Рим. 8, 35–37).

Тоді мучитель повелів розтягнути дівчинку на колесі і бити 
палицею. Так її розтягнули, що в дитячому тілі кістки з суглобів 
повиходили. Від биття обагрилася мала мучениця кров’ю. Потім 
сильно розпалили піч. Мучитель надіявся, що цим налякає серце 
дитини і сказав: «Скажи лише це коротке речення: “Велика бо-
гиня Артеміда!”, — і я відпущу тебе». Дівчинка відповіла: «Хай 
згине Артеміда! Великий Бог мій — Ісус Христос!». Імператор, 
дуже розгніваний, відразу наказав кинути її в піч. Любов не че-
кала, але сама швидко увійшла у піч та ходила по середині нео-
палима, як на прохолодному місці, раділа, хвалила і прославляла 
Бога. Раптом з печі вийшов вогонь на поган, що стояли довкола. 
Одних спалив на попіл, інших попік. Навіть самого мучителя, 
доторкнувшись, пошкодив. І втікали люди далеко від печі. У печі 
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між полум’ям було видно й інші світлі лиця, що разом з муче-
ницею величали Христове Ім’я. Коли піч погасла, як із світлиці 
вийшла Христова наречена, світла і здорова. Тоді за наказом 
імператора кати свердлами просвердлили дівчинці кості, але 
Божа благодать укріплювала її в цих муках і тримала при житті. 
Хто ж би зміг витерпіти такі нечувані муки? І чи після такого не 
помер би? Але улюблений її Жених, Ісус Христос, підкріплював 
її, щоб нечестиві були більше засоромлені, а їй примножилося 
заслуг, і щоб в слабкій посудині прославилася Божа сила. Врешті 
мучитель повелів малу мученицю усікти мечем. Дівчинка Любов, 
почувши про наказ, раділа й говорила: «Оспівую і благословлю 
Ім’я Твоє, Господи Ісусе Христе, бо любиш мене, Любов, рабу 
Свою, і дозволив мені з сестрами моїми постраждати за Ім’я 
Твоє». Мати її Софія безнастанно молила Бога за третю свою 
дочку, щоб подав їй витривалість аж до кінця, і казала до неї: 
«Донечко моя, витримай мужньо до кінця, добрим ідеш шляхом, 
і вже плететься тобі вінець і відчиняється приготована світли-
ця. Господь наш Ісус Христос стоїть і чекає тебе. Він дивиться 
з висоти на подвиг твій. Коли під меч схилиш свою голову, Він 
твою непорочну душу прийме й обійме, і з твоїми сестрами на-
повнить тебе миром. Згадайте ж і мене, вашу матір, в Царстві 
нашого Господа, хай милостивий буде до мене і не позбавить 
мене бути з вами та співперебувати у святій Його славі!». І тоді 
св. Любов була усічена.

Після усічення наймолодшої доньки, мучитель відпустив на 
волю їхню матір. Вона, взявши тіла своїх трьох дочок Віри, Надії 
та Любові, поклала їх у ковчег та повезла за місто, де з радісними 
слізьми чесно поховала на високому місці. Сама ж сиділа біля 
їхнього гробу три дні, молячись палко до Бога, і заснула сном 
смерті в Господі. І поховали її вірні на тому-таки місці укупі з 
дочками, з ними ж і в Царстві Небесному навіки ликує, оскільки 
хоч і не плоттю, але серцем страждала за Христа. Сталося це 
137 року.
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ПРЕПОДОБНИЙ ЄВМЕНІЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ,
ЄПИСКОП ГОРТИНСЬКИЙ

У VII столітті в місті Гортині, що 
на острові Кріт, жив преподобний 
отець Євменій. Він догодив Богові 
добродійним життям, йдучи вузь-
ким шляхом, за словами Господа: 
«Входьте вузькими дверима, бо 
просторі ті двері й розлога та до-
рога, що веде до погибелі, і багато 
нею ходять. Але тісні ті двері й 
вузька та дорога, що веде до жит-
тя, і мало таких, що її знаходять» 
(Мт. 7, 13–14). З молодих літ Євме-
ній прагнув любити Господа Бога, 
тому багато часу присвячував 
молитві та читанню Святого Пи-
сання, просячи Духа Святого, щоб 
просвітив його. Зі слів Євангелія 
він зрозумів, що крізь вузькі двері 
може пройти лише той, хто нічого 
не має, хто убогий. Маючи великий маєток, Євменій вчинив за 
словами Христа, сказаними багатому юнакові: «Піди, продай, що 
маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь і 
йди за Мною» (Мт. 19, 21). Тому Євменій залишив усе, щоб іти за 
Христом і Його здобути. Пішов тіснотою убогості, щоб пройти ву-
зькими воротами, що ведуть до вічного життя. Відклав Євменій й 
інший тягар — плоть, коли подвигами, трудами, повстримністю, 
самовідреченням, постом та молитвами вдень і вночі умертвляв 
свої члени, відкидаючи всяке догоджування плоті і сластолюб-
ство. Святий Дух очистив душу й тіло Євменія від пристрастей, 
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і він став Його обителлю. Служачи Господу, серце Євменія все 
більше й більше розпалювалося любов’ю до Христа. Він багато 
молився, і в молитві Господь давав йому розуміння, що боротьба 
з самим собою є найтяжча, а перемога — найславніша.

Коли добродійне життя праведного Євменія засяяло, мов світ-
ло, і було всім на користь, тоді вибрали його єпископом Гортина. 
Казали про нього: «Як свіча на свічнику стояв, паству свою про-
світлював і як сонце Церкву Христову ділами та словами осіяв. 
Спершу сам світлом став, тоді й інших просвітив. Сам в Законі 
Божому повчався, а потім інших навчав. Насамперед сам свято 
жив і так інших освятив». Ім’я Євменій означає «милостивий, 
ласкавий, добрий». Для бідних і сиріт він був справжнім батьком: 
убогим давав все, що вони потребували, засмучених потішав, 
в бідах допомагав, страждаючих силою Божою зцілював. Якось 
змія великого, що кинувся на нього, молитвою умертвив. Але 
ще більшим чудом було те, що змія пекельного, диявола, побив, 
наступивши на нього молитвою, і відігнав його від дорученого 
йому стада Христового.

У той час поширювалась єресь монотелітства. Єретики ствер-
джували, що в Ісусі Христі є лише одна воля — Божа. Тим самим 
заперечували, що Ісус є правдивий Бог і правдивий чоловік. 
Якщо Ісус не був людиною, то не міг нас спасти. Якщо Він мав 
тільки Божу волю, то Його муки і смерть не були добровільні. В 
Гетсиманії Ісус молився: «Отче! Хай не Моя, а Твоя буде воля». Ця 
молитва заперечує твердження єретиків, що Спаситель не мав 
людської волі. Євменій знав, скільки шкоди принесли Церкві 
прибічники цієї єресі. Вони, зловживаючи духовною та світ-
ською владою, переслідували та карали християн, які визнавали 
правдиву віру. Правителі-єретики катували та засуджували на 
заслання пастирів, які, не шкодуючи свого життя, відважно обо-
роняли чистоту Христової віри. Через них постраждали та при-
йняли вінець мучеництва святі Божі ісповідники преподобний 
Максим Ісповідник та святіший отець Мартин, Папа Римський, 
що помер у Херсонесі. Усвідомлюючи свою відповідальність за 
Богом довірене стадо, єпископ Євменій вирушив до Констан-
тинополя, щоб обороняти правдиву віру. Прибувши до столиці 
Візантійської імперії, відважно проголошував, що Ісус Христос — 
досконалий Бог і досконалий чоловік, який має дві волі: Божу і 
людську. Дізнавшись про це, імператор, який був прихильником 
цієї єресі, засудив Євменія на заслання до Теваїди Єгипетської.

Коли Євменій прибув до Єгипетського краю, була тоді там ве-
лика посуха. Люди і худоба терпіли від голоду і спраги. Бачивши 
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велику нужду, яка панувала у цій землі, як другий Ілля він почав 
взивати до Бога: «Господи Ісусе Христе, Ти маєш владу над сила-
ми природи. На молитву Свого вірного раба Іллі Ти відкрив небо 
і зіслав на ізраїльську землю дощ. Тому прошу Тебе, зглянься на 
мою молитву і не погорди цією землею. Згадай святих отців, які, 
живучи в пустелях цього краю, Тобі служили. Їхніми молитвами 
відверни посуху та напій цю землю». Господь вислухав молитву 
Свого слуги Євменія, і по довгому часі посухи послав рясний 
дощ. Угодник Божий, бувши на засланні, прославив Господа 
багатьма чудами. Він оздоровлював хворих, Іменем Господнім 
проганяв демонів, там, де була ворожнеча, приносив мир та 
просвітлював цілий край світлом правдивої віри. Таким чином 
багато єретиків та поган навернулися до Христової Церкви. Бог 
обернув на велике благословення те зло, яке вороги Христа хотіли 
заподіяти Євменію. Сповнивши Божу волю, єпископ Євменій 
помер на засланні. Його мощі перенесли в місто Гортин, де з 
пошаною поховали.

СВЯТА МУЧЕНИЦЯ АРІАДНА

Свята мучениця Аріадна по-
страждала за Христа за царю-
вання імператора Адріана (117–
138). У Фригії в Малій Азії, у місті 
Промісії, був начальником Тер-
тил. Аріадна була його рабинею. 
Вона вірно служила своєму пану, 
стараючись виконувати слова 
ап. Павла: «Раби, слухайтесь у 
всьому панів земних, працюючи 
не лише про людське око, щоб лю-
дям сподобатися, але у простоті 
серця, в Господнім острасі. Усе, 
що тільки чините, робіть від 
душі, як для Господа, а не як для 
людей, знаючи, що приймете від 
Господа нагороду — спадщину в 
Небесному Царстві!».
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З нагоди народження своєї дитини Тертил влаштував свято 
в ідольському храмі. В ньому він приносив жертви і поклонявся 
бісам разом зі всіма своїми домашніми, друзями та сусідами. 
Аріадна залишилася вдома, бо не хотіла увійти в поганське ка-
пище і святкувати зі своїм паном. Про її відсутність сповістили 
Тертилу інші його раби. Розгнівавшись, він наказав привести 
її до себе. Коли привели Аріадну, пан розпитував її: «Чому ти 
не прийшла до храму вшанувати наших великих богів, які по-
дарували мені дитину? Чи ти про це не знала, чи хотіла мене 
зневажити?». Вона відповіла: «Я не хотіла зневажити тебе, 
мій пане. Я — християнка і шаную Ісуса Христа, Божого Сина. 
Вашим ідолам не буду приносити жертви, бо вони не боги, а 
демони. Ті, які їм служать, стануть подібні до них і загинуть 
з ними у пеклі». Почувши таку відповідь, Тертил сказав: «Ти є 
раба і належиш мені. Мусиш виконувати те, що я наказую тобі. 
Котрим богам поклоняюся я, тим повинна кланятись і ти!». Арі-
адна йому на це: «Знай, що у святому хрещенні я стала рабою 
єдиного Бога — Ісуса Христа, який є Господом усіх. Його треба 
слухати більше, ніж людей. Тобі, за Його наказом, я служила 
вірно, завжди виконуючи всі твої повеління. У Нього я просила 
благословення для тебе і твого дому та за Його благодаттю в 
тебе народилася дитина. Він є Бог живий і вічний, а ваші ідоли 
ніщо інше, як діла рук людських. Отож Богу, якому я служу, і 
тобі слід поклонятися». Розлютився Тертил на дівчину і почав 
погрожувати: «Досить твоїх балачок! Як ти дозволяєш собі мене 
повчати?! Ти або добровільно поклонишся нашим богам, або я 
тебе до цього змушу жорстокими муками!». Аріадна відповіла: 
«Не боюся мук і навіть смерті, бо Ісус Христос, мій Господь, 
скріпить мене». Тоді Тертил почав її жорстоко бити, а під час 
того вимагав, щоб пішла в храм і вшанувала ідолів. На це все 
дівчина мала тільки одну відповідь: «Я — християнка, і твоїм 
богам не поклонюся!». Після цього Тертил наказав повісити Арі-
адну і обдирати її залізними кігтями. На кінець кинув у темницю 
і довго морив її голодом. Та Господь навідався до Своєї раби, 
зцілив і нагодував її. Вона з вдячністю славила Господа словами: 
«Дякую Тобі, мій Ісусе, що Ти є постійно зі мною». За якийсь час 
Тертил прийшов подивитись, чи Аріадна ще жива, і знайшов її 
здоровою. Це його дуже здивувало. Він впав на коліна і вигук-
нув: «Великим є ваш Бог, Ісус Христос!». Тоді відпустив дівчину 
на волю, і вона відійшла з того міста.

Однак згодом Тертил, наче другий фараон, затвердів серцем, 
бо не хотів правдиво навернутися. Біс знову оволодів ним, і він 
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пожалів, що просто так звільнив вірну Христову рабу. Взяв своїх 
слуг та гнався услід за нею. Коли Аріадна почула стукіт кінських 
копит, оглянулася і побачила, що за нею женуться. Вона чимдуж 
почала тікати. Коли вороги вже наближались, дівчина прибігла 
до одного місця, де була велика скеля. Зупинилась і всім серцем 
закликала до Бога: «Господи Ісусе Христе, спаси мене від моїх 
ворогів, бо вони сильніші від мене!». В ту мить вгледіла малий 
вхід до печери. Забігла туди і сховалася в скелі. Гонителі впали 
в замішання і розум в них затьмарився так, що одні одних зако-
лоли власними списами. Так від руки їхньої, як птицю від сітки 
птахоловів, визволив Господь Свою рабу. Аріадна служила Богу 
своїми молитвами, доки Він не забрав її праведну душу до Себе.

Молитвами св. Аріадни хай Господь визволить нас від види-
мих і невидимих ворогів, і з нею хай сподобить і нас торжеству-
вати в небесній радості навіки. Амінь.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК ЗОСИМA, ПУСТЕЛЬНИК1

В IV столітті у Кілікійському 
краї владарював нечестивий 
князь Дометіян. Одного дня він 
сів на коня зі своїми слугами і по-
їхав на лови. Проходивши вели-
кою пустелею, горбами і стрімки-
ми місцями, гонив і ловив звірів. 
Уздрів в одному місці віддалік 
безліч звірів і поміж них старого 
чоловіка, що ходив і зі звірами, 
як із людьми, розмовляв. На них 
кинулися ловці, і розбіглися зві-
рі, чоловіка ж того піймали і до 
князя привели. Гадаючи, що то 
волхв, який чарівництва творить 
у пустелі, Дометіян запитав його, 
хто він є і яке ім’я йому. Він мо-
вив: «Християнин я є, а ім’я моє 

1 Його пам’ять вшановуємо 19 вересня (2 жовтня).
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Зосима». Зв’язали його і привели до міста. Сів князь на судищі 
і запитав його, яким чином зачарував звірів, що серед них не-
ушкоджений жив і з ними, як із людьми, бесідував. Відповів 
Зосима: «Живу в пустелі не задля чарівництва, але християнин 
я є і не можу з невірними в місті жити, тож пішов у пустелю, 
зволяючи ліпше жити із звірами, аніж з лихими людьми і воро-
гами Господа мого Ісуса Христа. Маю бо прикладом такого мого 
життя інших святих отців, християн, що від світу відійшли і 
в пустелі жили, їх же намагаюся наслідувати, наскільки можу. 
Бог знає тих, що служать Йому, і думає про них, Він і про мене 
дбає за благістю Своєю: покорив мені на втіху диких звірів, і 
жив я з ними, від Господа втішаючись, на Нього всі сподівання 
свої поклавши». Тоді князь вигукнув: «Чи ти, злий старче, На-
зарянина шануєш? Гаразд, маю йти до Назарету і там тебе 
буду немилосердно мучити. І або Назарянина відречешся, або 
позбудешся життя свого. Так і присутні там назаряни, бачачи 
твої муки, застрашаться».

Тож послав його, закованого, перед собою у Назарет. Згодом 
і сам до Назарету прибув і, призначивши час суду, поставив 
Зосиму й рече: «Визнай своє чарівництво, як ти звірів очаровував 
був». Він же християнином себе визнав. Повелів князь підвісити 
його головою вниз, прив’язати до шиї великий камінь і залізними 
кігтями шарпати його тіло. По тому знову змушував його зізна-
тися, як зачарував звірів. Святий відповів: «Христос, Бог мій, 
Той послав мені звірів на втіху у пустелі». І мовив князь: «Коли 
звірі слухаються Бога твого, повели, хай прийде сюди один звір, 
і ми всі повіримо». Зосима простяг чесні руки свої вгору й по-
молився, кажучи: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, послухай 
раба Твого, пусти сюди лева страшного, хай мені послужить». 
І раптово вскочив страшний лев у місто, і всі, побачивши, роз-
біглися. І підійшов лев до Зосими, щоб підтримати каменя, що 
був прив’язаний до його шиї. Закликав князь із міста, кажучи: 
«Зосимо! Вгамуй звіра, щоб ми тебе відв’язали». Зосима повелів 
звірові бути покірливим.

Князь наказав звільнити святого від вуз і хотів послати його до 
царя. Зосима ж помолився Богу і віддав дух свій, а лев відійшов 
у пустелю. Християни взяли тіло святого і поховали його чесно, 
славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа.
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ
ТРОХИМ, САВАТІЙ І ДОРИМЕДОНТ

Сталося це за прав-
ління імператора Проба 
(276–282). Тоді в Рим-
ській імперії діяв наказ 
про вшанування по-
ганських богів. Відмо-
ва каралася смертю. В 
Антіохії Пісідійській, де 
начальником міста був 
Аттик Єліодор, відбу-
валося поганське свято 
на честь дафнійського 
божка Аполлона. Пога-
ни весь день приносили 
бісам огидні жертви у 
пияцтві та розпусті.

В той час в місто з чужого краю прийшли два незнайомих 
чоловіки — християни Трохим і Саватій. Коли вони побачили, 
що так багато душ осліплені ідолопоклонством, не знають іс-
тинного Бога і знаходяться на дорозі до вічної погибелі, важко 
зітхнули та зі сльозами почали молитися: «Боже, Ти Своїм словом 
з нічого створив світ. Ти створив людину на Свій образ і подобу, 
вдихнувши в порох безсмертного духа. Зглянься з неба і вирви 
цих нещасних з рук диявола». Після молитви вони вказували 
людям на їхній блуд і намагалися відвернути їх від поганства до 
правдивого Бога. Тоді Трохима та Саватія схопили та повели до 
правителя і судді Єліодора, який, побачивши їх, відразу нака-
зав розділити їх один від одного. Спершу поставив перед собою 
Трохима і питав про його ім’я, життя і віру. Він відповів: «Моє 
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ім’я — Трохим. Я народився від вільних і благородних батьків. 
Вони походили із знатного роду. Хоч мої батьки не були рабами 
в людей, але були рабами гріха та ідолопоклонства. Однак коли 
навернулись до Ісуса Христа, Він визволив їх з цього рабства 
і дарував їм справжню свободу і благородство». Суддя спитав: 
«Якої ти віри?». Трохим відповів: «Я вже сказав тобі, але ще 
ясніше почуй: я — християнин, раб Христовий». Суддя сказав: 
«Ти чужинець чи наш громадянин?». Трохим, який вважав себе 
чужинцем на цій землі, сказав: «Я — чужинець і подорожній». 
Знову Єліодор його запитав: «Чи ти читав царський наказ?». Він 
відповів: «Читав, але що мені до того? Між законом Божим 
і законом царським така різниця, як між днем і ніччю».

Через ці слова кат сильно розгнівався і повелів розтягнути 
Трохима на чотири боки та бити палицями. Його так сильно 
били, що аж земля обагрилася від крові. Кат, сподіваючись, що 
зможе прихилити мученика до ідолопоклонства, наказав припи-
нити бити і сказав до нього: «Принеси жертву богам, Трохиме, 
якщо не принесеш, пошлю тебе у Фригію до Діонісія». Діонісій 
був вельми жорстокий мучитель. Трохим відповів: «Для мене не 
має значення, чи від тебе, чи від нього бути вбитим. Бо ви двоє 
маєте один намір — вбивати тих, що навернулися до Христа 
та забажали служити Богові». Мучитель ще більше розгнівався 
і повелів повісити Трохима на дерево та обдирати його тіло до 
костей. Коли його мучили, він тихо і покірно промовляв: «Ісусе 
Христе, поможи мені, рабу Твоєму». Суддя насміхався: «Де твій 
Христос, Трохиме?». Він відповів: «Мій Христос є зі всіма, хто 
вправді прикликає Його Ім’я. Він є зі мною та присутній 
в мені, бо легко терплю такі муки, яких людині терпіти 
неможливо, якщо б не було при ній Божої допомоги». Після 
цих мук вкинули обдертого і скривавленого Трохима у темницю.

Тоді привели на суд Саватія. Єліодор не хотів навіть чути 
слова «християнин», тому запитав: «Не питаю тебе, чи ти хри-
стиянин, але скажи спершу, якого ти сану». Саватій відповів: 
«Для мене, о судде, і сан, і достоїнство, і батьківщина, і слава, і 
багатство є Ісус Христос, Божий Син. Він є живий Бог. Його про-
видіння увесь Всесвіт утримує». Суддя сприйняв цю відважну 
відповідь як зневагу, розгнівався і вдарив Саватія по обличчі, 
кажучи: «Відповідай так, як тебе питають, і перш ніж почну 
тебе мучити, принеси жертву богам!». Та Христовий ісповідник 
тільки висміяв безумство ідолопоклонства. Тоді Саватія підвісили 
і залізними кігтями обдирали тіло так, що вже не залишилось що 



535

обдирати, бо майже все тіло відпало, лише кості висіли. Тому й 
відв’язали його від дерева, і відразу Саватій у тих муках передав 
свою душу в руки Господеві.

Тоді Єліодор знову поставив перед собою Трохима, однак 
не зміг примусити його принести жертву богам. Бачивши його 
відвагу, втратив всяку надію. Послав його до сусіднього Фригій-
ського краю у місто Синаду, що лежить на захід від Антіохії. Там 
мешкав жорстокий Діонісій, правитель того краю. Єліодор напи-
сав до нього листа, сповіщаючи про Трохима, скільки він мук пе-
ретерпів і виявився міцнішим від тих, які його катували. Одного 
Ісуса Христа шанує, а з усіх богів насміхається і ні за що їх має.

По декількох днях вивели Трохима з темниці. Взули йому на 
ноги залізне взуття, яке мало у собі багато гострих цвяхів, і пове-
ли у Фригію. Воїни примушували його йти біля себе: вони їхали 
на конях, а Трохим ішов пішки з проколеними ногами. Кожен 
крок завдавав великого болю в ногах від цвяхів, які розривали 
рани. Так ідучи цим хресним шляхом, він з’єднував свій біль 
з Ісусовим. Йшли вони три дні, і весь шлях обагрився кров’ю 
мученика. Але сам Господь був з Трохимом у дорозі, укріплюючи 
його і готуючи йому небесну нагороду за кожен крок.

Коли прийшли до міста Синади, воїни передали Діонісієві 
Трохима і листа від Єліодора. Він прочитав його і запитав: «То 
це ти Трохим?». Мученик відповів: «Так, я є Трохим, раб Христа, 
істинного Бога. Ті, які вірять в Нього, ніколи не осоромляться». 
Діонісій сказав: «Ти досі в непокорі перебуваєш і прикликаєш сво-
го Христа? Принеси жертву богам, щоб уникнути лютих мук і 
смерті та в мирі прожити свої дні». Мужній Трохим відповів: «Не-
можливо мені уникнути смерті. Бо якщо ти мене не вб’єш, 
і так тіло помре. Ти погрожуєш мені муками і смертю? 
Та я із цілого серця прагну померти за Христа, а страж-
дання у цьому світі готують мені більшу славу в небі».

Коли безбожний суддя побачив відвагу Трохима, сильно роз-
гнівався і повелів передати його різним мукам. Спершу Трохима 
били сирими жилами, потім лили йому в ніздрі оцет, змішаний з 
гірчицею. Після цього підвісили за руки до дерева і різали йому 
боки. З глибоких ран між ребрами виливалися потоки крові. Се-
ред тих мук кат спокушав святого: «Трохиме, лише скажи уста-
ми: “Принесу жертву богам”, — і відразу звільнишся від мук». Та 
страстотерпець у тих болях вигукнув на весь голос: «Мого Ісуса 
не відречусь ніколи!». Кат наказав ще жорстокіше його мучити, 
а святий у муках потиху молився: «Поглянь із небес, Боже мій, і 
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допоможи мені!». Після цих слів кат наказав посипати його рани 
сіллю, а потім свічками обпалювати його ребра. Ані після цього 
не був переможений Христовий воїн. Побачивши, що нічого з 
Трохимом не вдіє, мучитель наказав вкинути його до темниці.

Бачив це все один чоловік, на ім’я Доримедонт. Він був одним 
з перших сенаторів і таємним християнином. Доримедонт часто 
потай приходив у в’язницю, омивав Трохима від крові, обтирав 
струпи чистим полотном, обв’язував рани і всіляко про нього 
турбувався. Вони разом молилися і говорили. Одного разу Дори-
медонт сказав: «Щасливий ти, Трохиме, що терпиш за Хри-
ста. І я би хотів сміливо визнати віру, але мене тримає 
якийсь страх». Трохим спитав його про причину і Доримедонт 
відповів: «Не знаю, що саме Ісус Христос хоче від мене: чи йти до 
правителя і визнати, що я — християнин, чи маю далі таємно 
служити Богові. Але якщо маю йти і визнати віру, боюсь, що не 
витримаю мук і відречусь від Христа. А служачи Богові таємно, 
боюсь, що цим Його зраджую. Не знаю, що мені робити». Трохим 
відповів: «Якщо людина щиро шукає Бога і хоче сповнити 
Його волю, то Бог їй це відкриє». Тоді вони разом молились, а 
після молитви Трохим скріпив Доримедонта словами: «Не бійся! 
Якщо Бог захоче, Сам тебе покличе до мучеництва. А коли по-
кличе, то дасть силу і благодать перетерпіти всі муки. 
Для тебе краще тепер залишатися в такому стані, в якому 
ти є, і в ньому робити для Бога, що можеш. Наш Спаситель 
сказав, що ми маємо бути мудрі, як змії, і прості, як голубки. Ти 
молися і будь мужній. Надійся на Господа». Трохим і Дориме-
донт продовжували молитися і дякували Богу, що Він ніколи не 
покидає Своїх вибраних. Після молитви Божий мир наповнив 
їхні серця. З виразу обличчя Доримедонта було видно, що він 
вже готовий померти за Христа.

За деякий час у місті Синади відбувалось поганське свято, 
зване Діоскорія. Діонісій зі всіма своїми радниками і сенаторами 
приносили жертви богам. Він побачив, що з ними немає Дори-
медонта, і послав по нього, щоб прийшов і з ними поклонився 
богам. Коли слуги сповістили Доримедонту, він зрозумів, що на-
став час визнати свою віру в Ісуса Христа. Прийшов до Діонісія 
і перед усіма сказав, що є християнином і не буде кланятись 
богам. Почувши це, Діонісій наказав посадити його у в’язницю, 
бо не хотів переривати собі свята. На другий день правитель по-
ставив перед собою Доримедонта і сказав: «Зваблений чоловіче, 
що вчора сталося з тобою, що ти відступив від богів і відкинув 
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царське веління? Чи не влаштовує тебе та шана, яку маєш між 
нами?». Доримедонт відповів: «Хто любить істинного Бога, 
нізащо має свою честь і славу. Яка користь понад інших 
виноситись, в дорогий одяг вдягатися і бездушним ідолам 
поклонятися? Таж все це тимчасове й марнотне, відлучає 
від Бога і веде у геєну вогненну».

Суддя, ніби не чуючи цих слів, намагався й далі лестощами та 
погрозами відвернути Доримедонта від Христа. Коли нічого не 
досягнув, звелів підвісити його за руки і залізними розжареними 
рожнами обпалювати йому ребра, кажучи: «Побачу, чи Христос 
прийде допомогти йому». Доримедонт у муках прикликав Ісусове 
Ім’я, чим зранював серце мучителеві більше, ніж той рожнами 
його тіло. Діонісій в ярості наказав мучити його ще сильніше. 
Потім мученику роздирали обличчя залізними гаками і виривали 
зуби. Та й тоді не замовк Доримедонт, а голосно визнавав Хри-
ста і ганьбив ідолів. Після цього кат повелів розпалити вогонь і 
поставити мученика на гаряче вугілля. Та Божий раб і ці муки 
Христовою силою перетерпів. Тоді мучитель наказав відвести 
Доримедонта до в’язниці, а Трохима знову вивести на муки. 
Його повісили і залізними кігтями дерли його тіло, відновлюючи 
попередні рани. Потім розжареними рожнами викололи йому очі 
і знову вкинули до в’язниці.

Діонісій радився зі своїми радниками, як стратити Трохима і 
Доримедонта, бо вони не зважали на всі його муки. Тоді влашту-
вали видовище, де зібралося багато людей, і вивели мучеників 
на поїдання голодним звірам. Тіла їхні були, як суцільна рана. 
Спершу випустили на них ведмедицю, потім леопарда та лева. Та 
звірі, підбігши до мучеників, змінювали свою лють на лагідність. 
Доримедонт, бажаючи швидше вийти з тіла та з Христом жити, 
взяв ведмедицю за вухо і роздратував її, щоб та його швидше 
розтерзала, але вона ніби соромилася його, схилялася і відвер-
тала свою голову. А леопард лизав ноги Трохиму і Доримедонту. 
Кат розгнівався на доглядальника звірів і, погрозивши йому 
смертю, повелів роздразнити їх. Коли він виконував наказане, 
лев кинувся на свого господаря і роздер його. Всі люди, бачачи 
таке чудо, дивувалися й пізнавали силу великого Бога та Спаса 
Ісуса Христа. Один тільки беззаконний мучитель не бажав Його 
пізнати, але покривався більшою темрявою безум’я, ганячи Хри-
ста і називаючи Його рабів чарівниками. Тоді Діонісій повелів 
мечем відсікти мученикам голови. Сталося це 280 року. «Дорога 
в очах Господа смерть богобійних Його!» (Пс. 116, 6).
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СВЯТІ МУЧЕНИКИ ЄВСТАХІЙ ПЛАКИДА,
ЙОГО ДРУЖИНА І ДІТИ

За правління ім-
ператора Траяна (98–
117) у Римі жив слав-
ний і хоробрий воє-
вода Плакида. Мав 
він чеснотливу жін-
ку і двох синів. Хоч 
вони були поганами, 
жили у згоді зі своїм 
сумлінням, бувши до-
брими і милостивими 
до всіх. Однак цього 
не вистачає для спа-
сіння людини. Без 
правдивої віри наші 
добрі діла є мертві. 

Необхідно повірити в єдиного істинного Бога Ісуса Христа та 
охреститися. Тому Бог, який не хоче смерті грішника, вирішив 
і ці заблукані душі привести до Себе.

Одного разу Плакида поїхав на полювання. У лісі пустився в 
погоню за великим гарним оленем й вже мав випустити в нього 
стрілу. Але олень раптом зупинився, вийшов на великий камінь 
і повернувся головою до ловця. Коли Плакида дивився на оленя, 
посеред його рогів з’явився світлий хрест. На ньому був розп’я-
тий Ісус Христос. Плакиду наповнив великий страх. Він почув 
могутній голос, який до нього говорив: «Чому переслідуєш Мене, 
Плакидо?». Немов другий Савло, він впав з коня на землю і лежав, 
наче мертвий. Прийшовши до тями, сказав: «Хто Ти, Господи, що 
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говориш до мене?». Господь йому відповів: «Я — Ісус Христос, Бог, 
що ради людського спасіння прийняв тіло і добровільно переніс 
муки та смерть на хресті. Твої милостині вийшли перед Моє 
обличчя. Тому явився Я тобі, щоб привести на дорогу спасіння і 
зробити Своїм вірним рабом. Бачу, що стараєшся жити згідно 
зі своїм сумлінням, тому хочу тобі дати благодать пізнати 
істину, щоб ти не загинув навіки».

Плакида, вставши з землі, не бачив нікого, але, зворушений, 
промовив: «Вірю Господ и, що Ти — мій Бог, який мене створив. 
Відтепер не хочу поклонятися ніякому іншому богу, окрім Тебе. 
Прошу, скажи що маю робити». І почув голос, який до нього 
говорив: «Іди до християнського священника і прийми від нього 
хрещення. Він тебе наставить на шлях спасіння». Тоді Плакида 
подякував Богу, що дав йому, негідному, благодать пізнати Його. 
Водночас каявся за те, що хоч і в невіданні, служив поганським 
ідолам. Після того з радістю повернувся додому.

Вдома, прикликавши свою жінку, Плакида сповістив їй усе, 
що бачив і чув. Вона сказала, що тієї ночі також почула голос, 
який до неї промовляв: «Ти, твій чоловік й ваші діти завтра 
пізнаєте Мене, Ісуса Христа, істинного Бога, бо Я даю спасіння 
тим, хто Мене любить», — і додала: «Не відкладаймо, але робімо 
наказане нам!».

Плакида одразу звелів шукати, де живе священник. Дізнав-
шись, взяв своїх домашніх та пішов у його дім. Розказав йому 
про видіння, яке бачив, і просив від нього хрещення. Ієрей, 
зрадівши, почав їх навчати правд віри та Божих заповідей. На 
кінець всі були охрещені. При хрещенні Плакиду було названо 
Євстахій, його дружину — Теопистія, синів — Агапій і Теопист.

Наступного дня Євстахій поїхав на місце, де бачив хрест. 
Там він, припавши лицем до землі, молився і дякував Ісусові 
за ласку навернення. Віддавав самого себе і ціле своє життя 
до Його рук. Просив, щоб Святий Дух всім керував, як Він Сам 
захоче йому на користь. Тоді почув, як Господь сказав йому: 
«Євстахію, хочу пізнати твердість твоєї віри й надії на 
Мене і правдивість твоєї любові до Мене. Те все пізнається 
лише в скорботах і бідах. Треба тобі пройти пробами, щоб 
ти виявився достойним Мене і прийняв вінець перемоги з Моєї 
руки». Євстахій відповів: «Господи Ісусе, стою перед Тобою, роби зі 
мною, що хочеш. Я готовий усе прийняти з вдячністю. Ти добрий 
і милостивий, караєш з помилуванням, як батько, виховуючи 
нас. Чи не маю з Твоїх милосердних рук прийняти випробування? 
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Як Твій раб я хочу нести і терпіти те, що на мене накладеш. 
Лише хай буде зі мною Твоя допомога». І знову чув голос: «Чи 
хочеш перенести страждання тепер, чи в останні дні 
твого життя?». Він промовив: «Господи, якщо неможливо 
оминути випробувань, то дай нині перейти ті біди, тіль-
ки поможи, щоб мене не перемогло зло і не відкинуло від 
Тебе». Господь сказав: «Бадьорись, Євстахію, Моя благодать буде 
з тобою, оберігаючи тебе. Коли досягнеш глибокої покори, Я тебе 
прославлю у небі перед Моїми ангелами, а й перед людьми тебе 
вивищу. Бо після багатьох скорбот знову утішу тебе і введу в 
попередній сан. Ти ж радій не через тимчасову славу, але тому, 
що твоє ім’я записане в Книзі Життя».

Повернувшись додому, Євстахій розказав своїй дружині про 
спокуси і терпіння, які вони мають перенести ради Христа. Вона 
сказала: «Нехай з нами станеться Божа воля. Ми тільки молі-
мося до нашого Спасителя, щоб дав нам силу, терпеливість та 
витривалість, аби ми не остигли, а навпаки, ревно та вірно 
служили Ісусові аж до кінця».

За декілька днів прийшла перша проба. З Божого допусту 
ввійшла хвороба у дім Євстахія. За короткий час повмирали 
майже всі його раби, худоба і живність, а ті слуги, які ще жили, 
лежали хворі. Уночі злодії вкрали скарби з їхньої скарбниці. Так 
славний і багатий воєвода став бідняком. У всьому, що сталося, 
Євстахій не прогрішився проти Бога. За все Йому дякував, наче 
другий Йов, кажучи: «Господь дав, Господь взяв. Сталося так, як 
Він захотів. Хай буде Його Ім’я благословенне навіки!».

Святий, бачивши свою убогість, вирішив сховатися від знайо-
мих і жити в чужому краї, де ніхто не буде знати про його славу 
та величність. І так, без всяких перешкод й гамору, хотів служити 
Господу і, трудячись власними руками, заробляти на шматок 
хліба. Радився про те зі своєю жінкою, і вона пристала на те.

Уночі взяли своїх дітей, трохи з майна, що залишилося, і, 
покинувши все ради Бога, вирушили до Єгипту. Імператор Тра-
ян скоро дізнався, що Плакида кудись пропав, і наказав його 
шукати, але не знайшов. Тим часом Євстахій з сім’єю плили на 
кораблі. Його власник був диким варваром. Коли приплили до 
берега, де мали виходити, він, як оплату за перевіз, забрав собі 
жінку Євстахія. Святий найперше протистояв силою, але жор-
стокий розбійник, витягнувши меч, хотів убити його дружину. 
Не було нікого, хто б допоміг Євстахієві. У повному безвиході та 
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безсиллі він впав на коліна перед варваром та з плачем просив, 
щоб не забирав у нього Теопистію. На це варвар з погрозою 
відповів: «Якщо хочеш жити, іди, або тут на місці вб’ю тебе, і 
море стане тобі могилою». Тоді воєвода з двома дітьми зійшов 
з корабля. Хто може вимовити їхній біль, який спричинила роз-
лука з любою жінкою та матір’ю? Вони довго стояли на березі, 
плакали та дивились на корабель, який відпливав, аж поки він 
не зник з-перед їхніх очей. Блаженний утішався тільки тим, 
що це сталося з Божої волі, без якої з ним не може нічого 
відбутися, і що був покликаний у правдиву віру для того, щоб 
терпінням прийти до Небесної Батьківщини. Ще не закінчилась 
друга проба, а вже наблизилась третя.

По дорозі вони дійшли до наводненої та швидкої річки. Там не 
було жодного моста, тому були змушені переходити через воду. 
Батько не міг перенести двох хлопців нараз. Через те залишив 
одного на березі, а молодшого взяв на плечі та переніс на другий 
бік. Та коли повертався за старшим і був посеред ріки, раптом 
почув крик. Піднявши очі, побачив, що прибіг лев, схопив хлоп-
ця і втік у пустелю. За мить Євстахій почув крик другого сина, 
обернувся назад і побачив, як прибіг вовк, взяв хлопця та поніс 
його. Так втратив і тих, які для нього були утіхою та відрадою 
у скорботах. Те, що сам лишився живий і не втопився з п ечалі, 
було чудом. Міцна Божа рука його укріплювала в цих терпіннях.

Вийшовши з річки, сидів на березі і довго плакав. Був впев-
нений, що дикі звірі пожерли його синів. Однак думка, що 
невинні діти спасенні, додавала йому сили. Переживав вели-
кий духовний бій. На нього нападали тяжкі спокуси. Приходили 
думки відчаю і нарікання на Бога: «Господи, чи я повірив в Тебе на 
те, щоб втратити своїх найдорожчих і померти, як найбідніший 
з людей? Чи так Ти показуєш Свою любов до мене?». Та святий 
старався всіма силами переборювати напади спокусливих думок 
і в серці лиш молився: «Нехай буде воля Твоя… нехай буде воля 
Твоя!». За деякий час вирушив далі.

Милосердний Господь, який усім керує, врятував життя обох 
хлопців. Лев відпустив дитину, бо пастухи, побачивши його, 
стали голосно кричати і спустили собак. А вовк, зустрівши мис-
ливців, також кинув дитину. Пастухи й мисливці були з одного 
села. Вони, взявши дітей, виховали їх. Цього всього Євстахій не 
знав, а коли йшов дорогою, знову почалась боротьба, в якій він то 
дякував Богові, то з болю нарікав: «Ісусе, здається мені, що тер-
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плю більше від Йова. Він, хоч втратив свої маєтки і честь, але 
жив у своїй батьківщині. Хоч його діти померли, мав ще якусь 
втіху від своєї жінки і друзів. А я лишився зовсім самотнім. 
Горе мені! Колись був багатий, а тепер я бідний і голий. Колись 
був славний, тепер безчесний. Колись мав багато друзів та слуг, 
а тепер не маю нікого. Але не гнівайся на мене, Господи. Говорю 
це як людина, бо великий біль тисне на моє серце. Тобі віддаюся, 
на Тебе покладаюся! Ісусе, не забудь мене! Не покидай мене!».

Зі сльозами на очах Євстахій прийшов до села Вадисіс, де 
оселився і працював наймитом. Виконуючи працю, яку ніколи 
не знав і до якої не звик, мусів багато впокорятися. Не раз 
терпів приниження і зневагу від людей та слуг господаря, в якого 
працював. Так він прожив 15 років. Протягом цих років випро-
бування у вільний від праці час він тільки молився, постив, чував 
та підносив свої руки і серце до Бога. Його діти жили недалеко 
в іншому селі, але не знали, що є братами. Також Теопистію Бог 
зберіг від варвара. Той, як тільки забрав її у чоловіка, відразу 
захворів, а коли доплив до свого краю, помер. Після його смерті 
вона стала вільною, а на життя заробляла тяжкою працею влас-
них рук. Переносила подібні страждання, як і Євстахій.

Того часу Римській імперії загрожували вороги. Траян був у 
великій печалі і згадав про свого доброго воєводу Плакиду. На-
казав знайти його, бо не було досвідченішого за нього, який зміг 
би вести царські війська на війну. Два посланці таки знайшли 
Євстахія і змусили його повернутися до Риму. Коли господар, 
в якого жив святий, довідався, що в нього працював великий 
воєвода, дуже здивувався та кланявся йому. Усі люди зі села 
збіглись і з пошаною відпровадили Євстахія.

Коли він прибув до Риму, був прийнятий імператором з вели-
кими почестями. Євстахій розповів цареві про все, що сталось. 
Тоді був поставлений в колишній сан, діставши багато маєтків. 
Ціле місто раділо через його прихід. Цар звелів йому, щоб пішов 
на війну проти ворогів і оборонив Рим. Євстахій зібрав багато 
юнаків та чоловіків з цілої імперії і вирушив захищати свою 
землю. Між воїнами були і його сини Агапій та Теопист, проте 
він цього не знав. На війні Плакида з Божою допомогою переміг 
ворогів та звільнив полонені краї.

Повертаючись з військом з походу, Євстахій зупинився в од-
ному селі на перепочинок. Там жила його дружина. Одного дня, 
коли вона працювала в саду, почула, як два вояки розповідали 
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про своє життя. Старший говорив: «Я пам’ятаю, що мій батько 
був великим воєводою у Римі. Не знаю, чому він відплив з ма-
тір’ю та зі мною і моїм молодшим братом до Єгипту. Коли ми 
пристали до берега, вийшли з корабля. Але мати, не знаю чого, 
залишилася на ньому. Пам’ятаю, ми з татом сильно плакали 
за нею. Потім по дорозі ми прийшли до великої річки. Батько 
посадив мене на березі, а молодшого брата переніс на другий 
бік. І коли вже йшов по мене, прибіг лев, схопив мене і поніс у 
пустелю. Пастухи врятували мене від нього і виховали в селі». 
Тоді другий вигукнув: «Ти справді мій брат, бо я пам’ятаю все 
так само, як ти говорив!».

Чуючи це, Теопистія впізнала своїх синів. Не сказавши їм 
нічого, вона вирішила повернутися до Риму і лише там їм від-
крити, що є їхньою матір’ю. Тому пішла до воєводи просити до-
зволу вернутись з військом у рідний край. Прийшовши до нього, 
впізнала в ньому свого чоловіка, але боялася щось сказати. Тому 
пішла додому та молилась Богу, щоб дав їй світло, що робити. 
Після молитви того самого дня знову стала перед воєводою і, 
поклонившись йому до землі, почала питати: «Чи не ти Плаки-
да, що при хрещенні був названий Євстахієм? Чи не ти бачив 
розп’ятого Ісуса посеред рогів оленя? Чи не ти ради Бога залишив 
усе і з жінкою та двома синами пішов у Єгипет? Тоді забрав у 
тебе власник корабля твою дружину, але був скараний Божим 
гнівом і загинув». Євстахій від почутих запитань оторопів і мов-
чав. Теопистія продовжила: «Я — твоя жінка Теопистія! Свідок 
мені Сам Христос Господь, який мене зберіг Своєю благодаттю 
від скверни, і я залишилася чистою». Євстахій, почувши це, ві-
дразу впізнав дружину. Тоді встав і обняв її. З великої радості 
вони довший час плакали. Опісля Теопистія почала розповідати 
йому, як вчора впізнала їхніх синів серед воїнів. Євстахій при-
кликав їх і почав розпитувати, з якого вони роду і де народилися. 
Старший почав розповідати історію їхнього життя. Тоді батьки 
впізнали своїх дітей і всі сповнилися радості. Так наш добрий 
Бог утішив Своїх вірних рабів, бо Він є Той, який умертвляє та 
оживляє, робить убогими і багатими, принижує, але й підносить 
угору (див. 1 Сам. 2, 6–8).

Коли військо повернулось до Риму, на царському престолі 
вже сидів новий імператор Адріан (117–138), який жорстоко 
переслідував християн. В подяку за перемогу над ворогами він 
наказав принести жертву ідолам. Цар зібрався зі всіма своїми 
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вельможами та увійшов до ідольського храму. Тільки Євстахій 
залишився зовні. Тоді Адріан запитав його: «Чому не хочеш з 
нами поклонитися богам? Тобі треба першому подякувати їм. 
Бо вони не тільки зберегли тебе здоровим на війні і дали пере-
могу, але й помогли тобі знайти твою жінку та дітей!». Святий 
відповів: «Я — християнин! Знаю тільки одного Бога, Ісуса 
Христа! Йому поклоняюся та служу! Він мені дарував здо-
ров’я, перемогу і моїх найдорожчих». Сказавши це, Євстахій 
повернувся до свого дому.

Цар розгнівався на нього і думав, як помститися за образу 
своїх богів. Спочатку забрав в нього сан, а тоді поставив Євстахія 
з його сім’єю перед собою на суд. Імператор старався переконати 
їх до ідолопоклонства, але вони не відступили від правдивого 
Бога. Через те було засуджено Христових вірних на поїдання зві-
рам. Коли воєводу з рідними вели на арену, вони не соромилися 
Ісуса Христа, але перед усіма явно сповідували Його святе Ім’я. 
Звірі, яких на них випустили, їм ніяк не пошкодили. Але кат, 
лютіший від нерозумних тварин, звелів розжарити мідного вола 
і кинути в нього святих мучеників. Так вони прославили свого 
Спасителя і перейшли до Небесного Царства. На третій день 
Адріан хотів побачити прах зі спалених. Однак коли відкрили 
вола, побачив їхні тіла цілими та неушкодженими. Ні одна во-
лосина з їхньої голови не згоріла, лиця мали наче живі, сплячі й 
наповнені надприродною красою. Весь люд, що там був, скрик-
нув: «Великий Бог християнський!». І докоряли імператорові, що 
такого заслуженого і потрібного воєводу марно стратив. Цар з 
соромом повернувся до своєї палати, а християни, взявши святі 
мощі, належно їх поховали.

Хай життя цих святих мучеників буде для нас прикладом в 
наслідуванні Христа. Пам’ятаймо слова апостола: «Дякуйте за 
все завжди Богові Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса Христа» 
(Еф. 5, 20).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КОДРАТ, УЧЕНЬ АПОСТОЛІВ

Святий Кодрат народився в 
середині I століття і був учнем 
Христових апостолів. Пізнавши 
правду Євангелія, повністю по-
святив себе проповідуванню Ісуса 
Христа, передусім в Атенах і Маг-
несії1, де був єпископом. Найбіль-
ший опір чинили йому ті погани, 
які займалися віщуванням, магі-
єю і викликанням духів — демо-
нів. В якому місті чи селі не про-
повідував, завжди проявлялася 
ця сила темряви, яка з великою 
ненавистю протистояла святому. 
Часто був переслідуваний, битий 
камінням, палицями, але все це 
терпів разом з Ісусом заради спа-
сіння тих безсмертних душ, які 
були рабами гріха і демонів.

В місті Магнесія, де святий 
жив і навертав до Христа бага-
тьох поган, був один запеклий ворожбит на ім’я Димедор. Він 
видавав себе за бога і дивував люд своїми фальшивими чудами. 
Святого Кодрата називав брехуном і обманцем, який зводить 
люд вірити в якогось Ісуса Христа, який давно помер. І цим йому 
вдалося відвернути від Христа тих, які нещодавно навернулися 
та повірили в Ісуса, якого проповідував Кодрат.

1 Магнесія — стародавнє місто на узбережжі Егейського моря в Тессалії, 
Греція.
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Святий із болем в серці молив Бога, щоб дав йому перемогу 
над обманом Димедора, яким він знову втягнув людей у раб-
ство сатани. Однієї ночі, коли він переживав біль над погибеллю 
безсмертних душ і з довірою віддавав це безсилля Ісусові, по-
чув голос: «Сину мій Кодрате, чого ти такий сумний?». Кодрат 
відповів: «Господи, Tи сам добре знаєш біль мого серця, як пла-
чу над тими, які були навернулись до Тебе, отримали в Тобі 
життя вічне, а тепер через Димедора, який служить сатані, 
повернулися на дорогу погибелі». Ісус йому відповів: «Кодрате, 
вже багато поган навернулось до Мене через тебе і через чуда, 
які ти вчинив в Моєму Імені. Не бійся, за два дні ти матимеш 
боротьбу з Димедором і переможеш його в Моєму святому Імені, 
і через це ще більше поган увірують в Мене».

Коли настав ранок, Кодрат розказав своїм учням, що йому 
з’явився Господь, і переповів, що Він говорив, а потім додав: «Діти 
мої, будемо тепер постити і молитись разом до Господа. Він 
нам дасть силу перемогти ворожбита Димедора і його чаклун-
ство, яким зводить братів, і цим покажемо, що він є посланцем 
диявола. Клякнімо тепер перед Христом. Він нас чує і бачить, 
навіть коли ми не бачимо Його нашими очима. Він є між нами. 
Якщо залишимося у вірі, Він не залишить нас. Очистьмо 
свої душі від всякого гріха, і Бог від нас не відступить».

Два дні Кодрат разом зі своїми учнями готувався молитвою 
і постом, а в п’ятницю, в день, коли Ісус Христос переміг ди-
явола, пішов разом з ними на головну площу міста. Там почав 
голосно проповідувати. Коли він приводив людей до покаяння, 
нараз об’явився Димедор і почав висміювати Кодрата та хулити 
Ісуса Христа. Настала велика тиша, люди не знали, що відбува-
тиметься далі. Кодрат в дусі молився, а потім голосно сказав: 
«Люди міста Магнесії, ви сьогодні будьте нашими суддями. Про-
голошую вам, що я повірив в живого та істинного Бога. Сьогодні 
силою Ісуса Христа ви побачите, що Димедор є слугою диявола. 
Він обманює вас своїми чарами, щоб ви навіки були засуджені 
у пеклі». А Димедор з погордою відповів: «Звідки маєш таку 
дерзкість говорити про Ісуса Назаретського, сина теслі, який і 
сам був теслею і походив з Юдеї? Знай, Кодрате, люди Магнесії 
ще мають розум, вони не дурні». Потім він обернувся до людей 
і сказав: «Люди Магнесії, ви думаєте, що Бог може народитися? 
Може бути розп’ятий?». Коли він так говорив, багато казали: 
«Добре ти говориш, Димедоре». Кодрат відповів: «Хай будуть про-
кляті твої слова, сказані проти Христа. Ти насмілився хулити 
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Того, Хто своїм словом створив весь видимий і невидимий світ; 
Того, Хто з пороху земного створив весь рід людський; Того, Хто 
заради нашого спасіння зійшов із небес, став людиною та Своєю 
смертю відкупив нас від вічної погибелі. Знай, сину диявола, що 
тільки Божа терпеливість зберігає тебе при житті». Потім 
святий обернувся до народу і сказав: «Бога ніхто не сміє споку-
шати. Але Бог вислуховує того, хто Його любить з цілого 
серця! Тому що ви нині випробовуєте Бога і мого Господа Ісуса 
Христа, Він виконає через мене чудо, щоб навернути тих, які 
проти Нього згрішили. Якого знаку ви хочете?». Знову в народі 
настала велика тиша. Люди почали перешіптуватись між собою. 
Аж хтось викрикнув: «Проба вогнем! Хто зайде у великий вогонь 
і вийде з нього живим і неушкодженим, той має правду». Ворож-
бит Димедор, вчувши таке, вжахнувся, але відповів: «Якщо цього 
хоче народ, то нехай так буде, я не боюся». Кодрат не хотів, щоб 
Димедор загинув у вогні, а лише бажав його покаяння. Та бачив-
ши, що народ не відступить від своєї думки, сказав: «Димедоре, 
я перший піду у вогонь. Знаю, що він мені не зашкодить, бо зі 
мною є Ісус Христос. А тебе прошу, схаменися і покайся, Бог дає 
тобі останній шанс». Та Димедор затявся і не хотів поступитись.

Тоді люди зібрали велику гору дров, розклали його на площі, 
полили смолою і підпалили. Тріскіт від горіння був такий силь-
ний, що аж страшно було підходити до вогню. Кодрат підніс очі 
до неба і сказав: «Господи Ісусе, прослав сьогодні Своє Ім’я, аби 
ці люди повірили і пізнали, що Ти є істинний Бог і немає іншого 
крім Тебе. Збережи мене, Твого раба, як Ти зберіг цілими від вогню 
трьох юнаків за царя Навуходоносора». Тоді святий перехрестив-
ся та сміло увійшов аж до середини вогню. Весь натовп, який 
дивився, затамував подих, бо бачив, що святий стоїть у вогні 
і прославляє свого Бога. Коли святий вийшов із вогню, всі не 
могли вийти з дива. Тим більше був здивований і переляканий 
Димедор, бо надіявся, що Кодрат згорить живцем, але жодна 
волосина на його голові не обгоріла.

Тепер всі очікували, що буде далі. А Димедор почав висміюва-
ти Кодрата і говорив до людей, що їм доведеться придумати ще 
інше випробування, бо і він вийде цілим з вогню. Але як тільки 
цей безбожник почав підходити до багаття, нараз його одежа 
загорілася, і він почав кричати та катулятися по землі. Народ, 
бачивши, що з ним сталося, викрикував: «Геть із ним! Виженіть 
із міста того брехуна, який тримав нас в обмані! Є лиш один 
істинний Бог, якого Кодрат проповідує». Розгніваний натовп 
гнав Димедора аж за місто, так що ледве вдалося йому втекти.
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Після цієї події все місто Магнесія навернулося до Христа. 
А ті, що відпали, знову покаялися і зі сльозами приходили до 
святого та просили прощення за свій гріх. Кодрат прийняв їх, 
як люблячий батько, простив їхню зраду і помолився за них, аби 
вже ніколи не відпали від Ісуса, але витримали у добрій вірі до 
кінця. Люди в Магнесії справді розкаялися та зреклися ідоло-
поклонства, магії, віщування і астрології. На площах спалювали 
окультні книги, розбивали статуетки ідолів, нищили талісмани, 
привселюдно відрікалися всіх форм окультизму. Так був зла-
маний корінь гріха, і Святий Дух сильно діяв через покаяння 
навернених. Той, хто розійшовся з поганством, отримав силу 
зненавидіти всяку розпусту та нечистоту. Молодь міста, яка 
раніше жила лише для того, щоб насолоджуватись грішним жит-
тям та забавами, стала прикладом чистоти та вірності Ісусові. 
Хлопці радикально боролися за чисте серце, дівчата знищили 
свої дорогоцінні прикраси і спалили нечистий одяг. Також вони 
відреклися поганської музики, яка відкривала їхнє серце духу 
бунту, нечистоти і ненависті. Чутка про це рознеслася по всіх 
навколишніх містах і селах. Молоді дівчата та хлопці вирішили 
цілковито посвятити своє життя Ісусові. Багато з них відправ-
лялися в інші міста і там проповідували Ісуса, навертали поган 
і навіть ставали мучениками.

Коли св. Кодрат бачив таке пробудження, дякував Ісусові, 
що Він обернув його великий смуток та біль у велике щастя і 
радість. Кодрат заснував у місті багато християнських спільнот, 
які були центрами духовного життя. Склав для них молитовну 
програму — таку, яку мала спільнота перших християн в Єру-
салимі. Вони щонеділі збиралися на молитву та ламання хліба 
(св. Літургію), а також слухали апостольську науку з уст святого 
і підбадьорювали один одного у братній спільноті. Серед тижня 
збиралися по домах у малих спільнотах, де молилися і свідчили, 
що Господь цього тижня зробив у їхньому житті. Так громада 
вірних трималася посеред поганського світу, а новонавернені ще 
більше вкорінювались в Ісусі Христі. Вони були одним серцем 
та однією душею.

Кодрат часто відправлявся на місію до навколишніх міст і 
там навертав поган до Христа. Та деякі погани, які не прийма-
ли Євангелія, зненавиділи Христового проповідника, розпочали 
переслідування і шукали нагоди, щоб його вбити. Одного разу 
святого сильно побили камінням і гадали, що він умер. Та Божа 
сила зберегла Кодрата живим. Тоді вони знову змовилися проти 
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нього. Напали на нього гуртом, зв’язали і вкинули в темницю за 
містом. Там святого морили голодом. Він з радістю терпів голод 
і молив Бога за спасіння поган, які ще не пізнали Христа Госпо-
да. Врешті, зазнавши нових катувань від невірних, св. Конрад 
передав свій дух Господу, для якого жив і працював. Погани 
радувались зі смерті мученика, однак його смерть додала відваги 
усім християнам, і вони з ще більшою ревністю проповідували 
спасіння в Ісусі Христі. Помер святий приблизно 130 року. Хри-
стияни з великою пошаною і вдячністю за одержаний через нього 
дар вічного життя перенесли його тіло до Магнесії і поховали в 
гробі, на якому відбувалися численні чуда і зцілення.

СВЯТИЙ МУЧЕНИК МАВРИКІЙ ФІВАНСЬКИЙ
І СПІВМУЧЕНИКИ1

Діоклетіан (284–
305), ставши імпера-
тором Римської імпе-
рії, обрав собі співп-
равителем Максиміана  
286–305), якому дав 
друге ім’я Геркулій. 
Максиміан перебував 
у Мілані і правив захід-
ною частиною імперії. 
Діоклетіан перебував у 
Нікомидії і правив схід-
ною частиною імперії.

У 286 році Макси-
міан Геркулій на чолі 
війська вирушив у 
південну Галлію. Він 
хотів придушити повстання багаудів2, які, спонукані жорстокі-
стю імператорської влади, виступили проти римлян. Діоклетіан 

1 Його пам’ять вшановуємо 22 вересня (5 жовтня).
2 Озброєні групи місцевих селян, які повстали проти податкової та 
соціальної політики Римської імперії.
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послав Максиміану на допомогу Фіванський легіон з Верхнього 
Єгипту. Він переважно складався з ревних християн. Його очо-
лював воєначальник Маврикій і воєводи Ексуперій та Кандид, 
які давали своїм воїнам приклад не лише військової дисципліни 
та хоробрості, але й живої віри та любові до Ісуса Христа.

Максиміан з великими труднощами перетнув Альпи й отабо-
рився біля підніжжя гір у долині ріки Рони біля міста Октодура1. 
Одного дня він наказав принести жертви богам. Воїни повинні 
були дати клятву біля ідольських вівтарів, що воюватимуть проти 
багаудів і переслідуватимуть у їхній країні передусім християн 
як ворогів держави і римських богів.

Фіванський легіон уже швидко наближався до головного ім-
ператорського табору, але як тільки дізнався, який наказ Мак-
симіан віддав усій армії, змінив напрямок своєї подорожі, обій-
шов табір і пішов вниз ущелиною Агаун до Женевського озера. 
Імператор розгнівався і наказав воїнам легіону негайно повер-
нутись, приєднатися до решти війська і принести разом з ним 
жертви богам. Але Фіванський легіон відмовився підкоритися 
наказу, а його командири Маврикій, Ексуперій і Кандид сказа-
ли Максиміану, що обійшли табір, щоб не бути примушеними 
до поганських жертвоприношень, оскільки вони християни і 
залишаться християнами аж до останнього подиху. Правителю 
вони готові служити вірно і хоробро, борючись з ворогами, але 
не можуть приносити жертви ідолам і не будуть переслідувати 
своїх братів-християн.

Максиміан розлютився, назвав їх неслухняними і, згідно з 
військовим законом, наказав вбити кожного десятого воїна легі-
ону. Наказ було виконано, але інших воїнів це не залякало. Вони 
вирішили, що краще всі помруть, ніж підкоряться імператору. 
Опісля Максиміан знову наказав стратити кожного десятого ле-
гіонера. Маврикій, Ексуперій і Кандид заохочували воїнів бути 
терплячими та витривалими, кажучи: «Стійте твердо і кріпіться 
в Господі! Глядіть, ваші брати вже перемогли і стоять перед 
Божим престолом. У них в руках пальмове віття, а на голові — 
мученицькі корони. Ми окроплені їхньою кров’ю. Наслідуймо їхню 
християнську мужність і несхитність у святій вірі! Ми присягали 
віддати життя за оборону нашої батьківщини, тож тим більше 
не вагаймося пожертвувати ним заради Царства Христового!».

1 Сучасне місто Мартіньї у Швейцарії.
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Підкріплені цими словами, воїни зневажали смерть, а коли 
знову їхніми рядами пройшов меч-губитель, вони прославляли 
своїх загиблих побратимів як святих Божих мучеників. Тоді на-
діслали Максиміану листа, в якому було написано: «Імператоре, 
ми твої піддані, але найперше — слуги Божі. Ми обіцяли служи-
ти тобі тілом, кров’ю і життям, але Богу належимо серцем і 
душею. Будемо слухати тебе, як і раніше, якщо твої накази не 
суперечитимуть волі Божій. Як пошлеш нас у бій з ворогом, з ра-
дістю підемо, і або переможемо, або чесно загинемо. Але ніколи 
не будемо приносити жертви мертвим ідолам чи переслі-
дувати наших невинних братів у вірі, яких ми зобов’язані 
захищати. Якщо хочеш, щоб ми залишилися тобі вірними, не 
заважай нам бути вірними Богу, бо Йому ми присягнули вірність 
раніше, ніж тобі. Коли наші товариші невинно стікали кров’ю за 
Христа, наша віра не захиталася. Ми не звертаємо свою зброю 
проти тебе, але не можемо вбивати нею наших одновірців!».

Однак жорстокого і кровожерливого Максиміана не пом’як-
шили ці слова. Він з люттю наказав оточити весь Фіванський легі-
он та вирубати там усіх до останнього воїна. Так святі мученики 
Маврикій, Ексуперій, Кандид та всі підлеглі їм воїни-християни 
віддали своє життя за Господа. Було їх понад 6 000 чоловіків. 
Сталося це 286 року.

На місці, де було вбито Фіванський легіон, у швейцарському 
регіоні Вале, був побудований храм на честь св. Маврикія та 
співмучеників. На початку VI століття біля нього був заснова-
ний відомий монастир, навколо якого виникло сучасне місто 
Санкт-Моріц. Також багато інших стародавніх храмів у Швей-
царії, північній Італії, південній Франції та Рейнській області 
посвячені св. Маврикію, а багато з них зберігають останки му-
чеників зі знаменитого Фіванського легіону.

Слід зазначити, що деякі історики посилаються на давньо-
грецькі записи, згідно з якими на початку IV століття християнин 
Маврикій Апамейський1 з 70 воїнами був замучений імператором 
Максиміаном у сирійському місті Апамея на річці Оронт. Однак 
цього Маврикія-воїна не слід плутати з вищезгаданим полковод-
цем Маврикієм, який разом з усім своїм легіоном був убитий за 
Христа в Галлії (на території сучасної Швейцарії).

1 Пам’ять святого мученика Маврикія Апамейського Церква вшановує 
22 лютого (7 березня).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФОКА,
ЄПИСКОП СИНОПСЬКИЙ

Святий Фока був родом з міста Си-
нопи в Понті, що на південному березі 
Чорного моря. Батьки його називалися 
Памфил і Марія. Фока ще в дитинстві 
зрозумів, що Господь Ісус помер на 
хресті за його гріхи. Ця правда прони-
кла його серце, і він так сильно полюбив 
свого Спасителя, що бридився навіть 
найменшим гріхом. А коли згрішив, то 
гірко плакав і жалував, що зранив свого 
Господа. Частою молитвою він розпалю-
вав свою любов до Спасителя і втікав від 
гріха, який би міг легко її загасити. Коли 
на молитві усвідомлював, скільки Ісус 
за нього витерпів, говорив: «Мій Боже, 
люблю тебе!». Одного разу, після такої 
молитви, в глибині душі почув Ісусову 
відповідь: «І Я тебе люблю».

Змалку Фока провадив просте скромне 
життя, намагаючись жити Євангелієм. 
Слухав батьків і виконував свої буденні 
обов’язки. Не нарікав на складні ситуа-
ції чи несправедливі картання. Молився, 

каявся за свої гріхи і за все дякував Богові. Коли хтось просив 
допомоги, допомагав. В малих речах з любові до Ісуса зрікався 
своєї волі. Коли відчував втому і вичерпаність, як фізичну так 
і духовну, думка про терпіння Христа додавала йому сили і до-
помагала в боротьбі.
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Так живучи, Фока осягнув великої святості, і коли став дорос-
лим мужем, був висвячений на єпископа свого міста. На березі 
моря він мав невеликий дім з городом, де вирощував овочі і з 
праці своїх рук годував нужденних, а часто і перехожих. Задля 
поширення Божого Царства Господь через Свого раба робив 
численні чуда. Фока оздоровляв недужих, виганяв злих духів і 
навернув до Христа багатьох поган не лише в Синопі, але й в 
Амасії та Амисі. Святий ревно трудився для повірених йому душ 
і чинив багато діл милосердя. Він був прикладом для своїх вірних 
у слові та житті і часто навчав, як наслідувати Ісуса Христа в 
буденному житті.

Одного разу, зібравши вірних, навчав їх так: «Дорогі у Хри-
сті, ми живемо в час переслідування, коли рікою ллється 
кров християн. Але кожен християнин покликаний до 
мучеництва, якщо не фізичного, то духовного. Померти 
за Христа є легше, ніж жити для Нього. Бо, помираючи за 
Христа, помираємо один раз, а правдиво живучи для Нього, 
помираємо щодня. Все є марнота. Все промине. Єдине, що 
має вартість для вічності, — це відношення до нашого Го-
спода Ісуса. Довірмося Йому у всьому, що нас чекає. А коли ми 
слабкі, то тим більше маємо Йому довіряти, бо написано: “коли 
я слабкий, тоді я сильний”. Наш Бог є з нами. Він постійно до нас 
говорить, але часто ми не чуємо Його. Ми повинні серйозно з Ним 
рахуватися. Відкриймо Йому свої серця. Почуймо Його голос. Він 
хоче діяти через нас і нашу віру. Скажімо Йому сьогодні: “Ісусе, 
довіряю Тобі”. Брати і сестри, початок зроблений, коли ми по-
вірили. У небі нас чекає вічна слава. Ходімо разом до боротьби, 
яка призначена нам. Ісус буде з нами. Він нам допомагатиме. 
Він наш Провідник, що йде перед нами. Він сам буде боротися 
за нас. Мужньо ідімо вслід за Ним. І ніхто хай не боїться 
мучеництва. Будьмо готові віддати своє життя за Христа!».

По недовгому часі Бог об’явив йому, що має за Нього постраж-
дати і ділом скріпити слова, які говорив до людей, щоб дати їм 
приклад. За царювання Траяна (98–117) Фока був взятий на 
муки. Після того, як відмовився поклонитися ідолам і мужньо 
визнав Христа, його тіло шматували залізними гаками. Та в Ісусі, 
що зміцнював його, мученик переміг муки. Він не жалів свого 
тіла за свідчення Христове, як і Христос не жалів Себе, коли 
помирав за наші гріхи. 

У цих муках пролунав голос з неба, який укріплював муче-
ника. Навколо нього з’явилось ангельське воїнство у великому 
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світлі, але затверділий кат приписував це чарам. Потім Фоку 
поклали на розжарену сковороду, яка одразу вистигла. На кі-
нець його кинули у негашене вапно. І так помолившись, передав 
свій дух у Божі руки. Сталось це 117 року. Його тіло, яке було 
знайдене у вапні ціле і неушкоджене, вірні чесно поховали. При 
гробі святого діялося багато чудес.

СВЯТИЙ ПЕТРО-КАЯННИК, КОЛИШНІЙ МИТАР
(прощення і ціложиттєве покаяння)

У VI столітті, за правління імператора Юстиніана (527–565), в 
африканському краю жив митар на ім’я Петро. Він був головою 
над усіма митарями і мав великі багатства. Хоч був охрещений 
та називав себе християнином, для Бога був духовно мертвий, 
бо не любив ні Його, ні ближніх. Був лінивий, нестриманий та 
шукав тільки забави. Не постив, не молився, а до церкви ходив 
дуже рідко. І хоч померлі батьки ще змалку вчили Петра моли-
тися і дякувати за все Богові, та гріх поступово настільки його 
затуманив, що вже не бачив в цьому ніякої потреби. Він був 
немилосердний до інших, бідних зневажав, а тим, хто в нього 
просив милостиню, ніколи не давав. Про смерть і Божий суд 
зовсім не думав.

Якось жебраки і убогі, сидячи на вулиці, почали прославля-
ти Бога і доми милостивих за їхні милостині, а немилостивим 
докоряли. Дійшла черга до Петра, що був немилостивий та ще 
й гнівливий, і питали жебраки один одного, чи прийняв хтось 
колись з рук Петра якусь милостиню. І всі казали, що ніхто нічого 
від нього ніколи не отримав. Тоді встав один з бідняків і сказав: 
«Що мені дасте, коли я піду і попрошу в нього милостиню?». І 
вдарили об заклад між собою, що жадібний митар йому нічого 
не дасть. Жебрак пішов, став біля воріт Петрового дому і став 
чекати господаря.

Коли митар повертався з міста, саме надійшов з пекарні слу-
га, несучи свіжий хліб. Жебрак поступив до Петра, вклонився 
і почав з лементом просити милостиню. Петро розгнівався, що 
той йому надокучає, схопив хлібину, жбурнув нею у жебрака і 
увійшов додому. Той зрадів і, прийшовши до своїх товаришів, 
сказав: «З самих його рук прийняв я цей хліб».
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За декілька днів митар розхворівся і був при смерті. У ви-
дінні він бачив себе, ніби стоїть на якомусь суді. З одного боку 
були страшні смердючі чорні потвори, які його оскаржували, а 
з другого стояли дуже гарні і світлі мужі, які намагались його 
захистити. Петро почув суворий голос Судді: «Дай звіт за своє 
життя!». Він був настільки переляканий, що не міг промовити 
ні слова. Тоді демони почали складати на одну шальку терезів 
кожне погане діло, слово і думку Петра, які він зробив від ди-
тинства. Він побачив усі гріхи, і ті, про які давно забув. Ангели 
нічого не знаходили, щоб поставити їм на противагу, і казали 
один одному: «На жаль, нічого тут не маємо». Та один з них 
сказав: «Справді нічого не маємо, крім рідких відвідувань церкви 
та цієї одної хлібини, яку він дав убогому декілька днів тому». 
Гидкі потвори почали сміятися і казали: «Вага цих діл рівна вазі 
повітря. До церкви він ходив через свою гордість, щоб перед людь-
ми показатися, а хліб цей, кинутий в лице жебраку, є наслідком 
гніву». А один з них додав: «Ці діла додають вагу нашій стороні». 
Та світлосяйний ангел захищав Петра: «Коли ходив до церкви, все 
ж таки виконував заповідь, а цим хлібом, хоч і неволею даним, 
втамував голод жебрака. Написано бо: “Все, що ви вчинили од-
ному з моїх братів найменших, ви Мені вчинили”». Після цього 
чорні потвори вибухнули гнівом та обуренням і один з них ска-
зав: «Але також написано: “Якщо я роздам все моє майно і тіло 
моє віддам на всепалення, а любові не маю — нема мені з того 
ніякої користі”». А інший додав: «Не мають вартості його діла, 
бо не сподіяні в Бозі». Тоді світлі мужі опустили голови, не маючи, 
що більше сказати. В цю мить Петро зрозумів, що зараз буде за-
суджений, і то справедливо. Але враз почув блаженний жіночий 
голос, від якого гидкі потвори затуляли свої вуха: «Сину, заради 
Твоїх страждань, дай йому останній шанс і не дозволь, щоб 
навіки загинула душа, за яку Ти так дорого заплатив». У 
відповідь пролунав голос: «За діла свої він має прийняти спра-
ведливу кару, але на твоє прохання, Мамо, даю йому останній 
шанс». Тоді світлі мужі сказали до митаря: «Іди, убогий Петре, 
думай про те, що бачив, і зміни життя, щоб навіки не загинути».

Петро, опритомнівши, був наляканий до смерті. Одразу по-
чав оплакувати свої гріхи, обіцяв Богові виправити своє життя 
і дякував своїй Небесній Заступниці за останній шанс, який 
для нього випросила. Наступного дня, хоч ще не почував себе 
здоровим, пішов до одного священника на ім’я Макарій. Поспо-
відався зі всього життя і розказав, що вчора з ним сталося. Вони 
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вели довгу бесіду, і вкінці Петро спитав: «Отче, а що означають 
слова, які сказав один з ангелів: “Все, що ви вчинили одному з 
моїх братів найменших, ви Мені вчинили”?». Макарій відповів: 
«Це слова нашого Господа Ісуса Христа, які записані в Євангелію. 
Вони навчають, що кожен християнин зобов’язаний помагати 
нужденним, а зокрема рідним у вірі. Також маємо молитися 
за людей, підтримувати їх, жертвувати за них свої тер-
піння і нести їм слово правди». Петро з вдячністю мовив: «З 
цієї розмови завдяки Божій благодаті і твоїм відповідям я багато 
зрозумів. Передусім те, що сенсом людського життя є любити 
Бога і спасти свою безсмертну душу. Але ще тривожить мене 
одна річ. Після суду, на якому я побачив всі свої гріхи від дитин-
ства, думка про справедливий засуд не дає мені спокою. Що маю 
робити?». Отець запитав: «Жалієш за скоєні гріхи?». — «Жалію, 
отче». — «Обіцяєш виправитись?». — «Так, з Божою допомогою, 
отче». Тоді священник продовжив: «Ти щиро визнав усі свої 
гріхи, і милостивий Бог тобі все простив. Але каятися 
за своє минуле ти повинен аж до смерті. Сподіяні кривди 
людям зможеш надолужити милостинею і добрими діла-
ми». Петро відповів: «Дякую тобі, отче. Помолись до Господа 
за мене, щоб решту свого життя я міг гідно Йому послужити». 
Тоді Макарій з Петром спільно помолилися. Після того від митаря 
відійшов увесь неспокій, а його серце сповнив глибокий мир.

Невдовзі Петро роздав свої маєтки і звільнив усіх рабів. За-
лишив при собі тільки одного раба, якому сказав: «Збережи та-
ємницю, яку скажу тобі. Якщо не збережеш, то продам тебе по-

ганам». Раб відповів: 
«Все, що накажеш, 
мій пане, зроблю». 
Сказав Петро: «Ході-
мо в Єрусалим, щоб 
поклонитися свято-
му Гробу Господньо-
му, а потім продаси 
мене там комусь як 
свого раба». Раб від-
повів: «Іти з тобою в 
Єрусалим я повинен 
як твій раб, а прода-
ти тебе, мого пана, 
не зроблю того». Та 
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Петро сказав: «Якщо ти мене не продаси, то я тебе продам 
варварам у тяжке рабство». І змушений був раб це зробити. 
Прибувши в Єрусалим, продав свого господаря чоловіку на ім’я 
Зоїл за 30 золотих. Зробив це Петро задля Христа, який задля 
людей понизився і став рабом. І почав Петро служити в Зоїла, 
виконуючи роботу, якої не знав раніше. Виконував кухарську 
службу, вичищав гній, часом у винограднику копав землю та 
іншими важкими працями й терпіннями мучив своє тіло, без-
мірно його упокорюючи. Інші раби його часто били і зневажали, 
та він це терпів мовчки, прощав і молився за них. Все це робив з 
любові до Ісуса, знаходячи відраду у своєму терпінні в Його ра-
нах, роздумував про Христові муки та з’єднував з Ним свій біль.

Якось в Зоїла зупинилися двоє чоловіків з Африки, з краю, 
де жив колись Петро. Вони мандрували до Єрусалиму, щоб по-
клонитися святим місцям. Побачивши Петра, впізнали його і 
розповіли господарю, ким є його раб. Також хотіли забрати його 
у свій край. Але Петро так полюбив терпіння задля Ісуса, що не 
бажав ніякого визнання і почестей, тому вибіг з хати і почав 
тікати. Коли добіг до воріт, сказав слузі, який був глухонімий 
від народження: «Тобі кажу: в Ім’я Ісуса Христа відчини двері 
швидко!». Глухонімий відповів: «Так, швидко відчиняю». З цими 
словами відчинив ворота і Петро поспішно вийшов. А той слуга 
відтоді почав чути і говорити. Бачили це господар дому та його 
гості і прославили Бога, зрозумівши, що Петро є великим Божим 
рабом, тож і не наздоганяли його. А Петро, уникаючи людської 
слави, втік до Царгорода, де згодом відійшов до Господа.
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ЗАЧАТТЯ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ,
ПРЕДТЕЧІ ГОСПОДНЬОГО — 

(див. 5 (18) вересня)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЕММЕРАМ РЕГЕНСБУРЗЬКИЙ

Святий Еммерам був голов-
ним проповідником у Баварії після 
св. Руперта Зальцбурзького. Він на-
родився в Пуатьє у Франції у знатних 
і багатих батьків. Прийнявши духов-
ний стан, невдовзі був висвячений 
на єпископа-місіонера і багато років 
працював у своїй батьківщині та око-
лицях. Там проповідував Боже слово 
і чинив діла християнського мило-
сердя усім, хто потребував допомоги.

Серце Еммерама палало святою 
ревністю за спасіння людських душ 
і бажанням поширювати світло Хри-
стової віри у тих краях, які ще були 
вкриті темрявою поганства. Тому він 
вирішив відправитися в Паннонію1, 
де над Дунаєм жили дикі поганські 
племена аварів, щоб навернути їх до 
Христа або здобути мученицький ві-
нець. Покинувши батьківщину, ма-

1 Прикордонна провінція Римської імперії, що обмежена з півночі й схо-
ду Дунаєм. Територія сучасної західної Угорщини, Хорватії і Словенії.
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єтки, родичів і друзів, він з кількома супутниками вирушив у 
подорож. Дорогою зустрів священника, який знав аварську мову 
і служив йому перекладачем.

Він подорожував глибокими лісами аж до Дунаю, а потім 
відвідав столицю Баварії Регенсбург, де його люб’язно прийняв 
герцог Теодо I. Побожний правитель відразу побачив святість 
прибулого єпископа і забажав, щоб той залишився у його країні. 
Тому відмовляв Еммерама їхати в Паннонію і описав нездоланні 
перешкоди, які йому доведеться зустріти на цьому шляху. За-
певняв, що за теперішніх обставин навіть найревніша спроба 
навернути аварів закінчиться невдачею. Розповідав, що його 
попередники, герцоги Баварії Тассіло I 596 року та Гарібальді II 
612 року зазнали нищівної поразки від аварів і були змушені до-
рого заплатити за мир. Крім того, прибережні землі на ріці Енжі 
спустошені та безлюдні і там можна зустріти лише хижих звірів. 
Врешті герцог додав, що навіть якщо християнському проповід-
нику вдасться проникнути на територію жорстоких аварів, там 
не буде надії на успіх, а ці жорстокі погани його негайно вб’ють.

Теодо попросив Еммерама присвятити себе плідній праці у Го-
сподньому винограднику в Баварії. Він сказав йому, що врожай 
багатий, а робітників мало. Віра баварців ще досі слабка, їхня 
мораль не підпорядковується християнському закону і поганство 
ще не викорінене з народу.

Єпископ Еммерам не міг опертись проханню герцога і, вба-
чаючи в цьому Божу волю, залишився в Баварії. Він одразу 
ж приступив до праці. По містах, селах і замках з невтомною 
ревністю почав навчати людей Христової віри і вести на шлях 
благочестя. Викорінював у народі забобони та поганські звичаї, 
і його праця принесла рясні плоди. Красномовний, побожний і 
добросердний проповідник з нездоланною силою притягував 
людські серця до Христа, здобувши безмежну повагу й любов 
усіх людей краю. Бачивши це, герцог Теодо щиро радів.

Так єпископ Еммерам плідно працював у Баварії три роки. 
Коли він пізнав, що кінець його життя близький, звістив герцогу, 
що поїде до Риму, щоб вшанувати могили апостолів. Теодо нама-
гався переконати святого єпископа не залишати Баварію, але мар-
но. Врешті він з великим жалем відпустив його. Мешканці Реген-
сбурга зі сльозами проводжали єпископа довгий відрізок дороги.

Тим часом дочка герцога Ута таємно закохалася в сина судді 
на ім’я Сигібальд. Він спокусив її, і коли вона вже не могла при-
ховувати свого гріха, зі страху перед батьком вигадала страшну 
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брехню. Гадаючи, що Еммерам вже далеко за горами і що його 
неможливо наздогнати, сказала батьку, що він є винуватцем її 
падіння. Герцог повірив цьому неправдивому звинуваченню і, 
нажаханий, спалахнув страшним гнівом. А брат Ути Ламберт 
негайно сів на коня і, дихаючи помстою, погнався за єпископом.

На третій день він наздогнав його в Гельфендорфі між Мюн-
хеном і Айблінгом. Еммерам та його супутники якраз перебували 
на молитві. Ламберт з гнівом накинувся на святого і, кидаючи 
неправдиві звинувачення, почав погрожувати смертю. Еммерам 
спокійно вислухав ці лжесвідчення і погрози, вагомо заперечив 
їх і закликав Бога бути свідком його невинності. Тоді сказав: «Я 
їду до Риму, хто має на мене якусь скаргу, хай представить її 
там, і я відповім».

Але Ламберт не зважав на слова єпископа, у гніві повалив 
його на землю і наказав своїм воїнам відтягнути його до комори 
й прив’язати до драбини. Тут невинного Еммерама жорстоко 
мучили. Воїни викололи йому очі та відрізали руки й ноги. Після 
цього кривавого злочину Ламберт з воїнами відійшов. Тоді су-
путники святого знайшли його ще дихаючим. Вони перев’язали 
його закривавлене тіло і поклали на віз, бажаючи відвезти до 
церкви в сусідньому Ашгаймі. По дорозі, однак, помітили, що 
мученик уже вмирає. Його поклали на землю, і там Еммерам 
передав свій дух Богові 22 вересня 652 року. Його знівечене тіло 
було поховано в церкві Ашгайма.

Звістка про жорстоку смерть улюбленого проповідника на-
повнила всю баварську землю жахом і жалем. Уту, винуватицю 
мученицької смерті Еммерама, сильно мучило сумління. Незаба-
ром вона зізналася батькові у своєму злочині, а також викрила, 
хто був її спокусником. Горе герцога Теода було безмірним. Він 
позбавив Уту спадщини і відправив її до Італії, де вона невдовзі 
померла. Свого сина Ламберта, вбивцю святого єпископа, послав 
у Паннонію на війну проти аварів, а спокусник Ути, Сигібальд, 
ледь врятувався від гніву герцога втечею з країни.

Щоб спокутувати жахливий злочин, скоєний проти невинного 
єпископа, Теодо перевіз його тіло з Ашгайму до Регенсбурга і 
славно поховав у церкві св. Георгія за міськими воротами. Віру-
ючі часто просили св. Еммерама про заступництво. Незабаром на 
його честь були побудовані храми в Гельфендорфі, де він прийняв 
мученицьку смерть, і в Ашгаймі, де деякий час спочивало його 
тіло. При церкві св. Георгія в Регенсбурзі 697 року герцог Теодор II 
заснував монастир бенедиктинців, а стару церкву згодом пере-
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будували у великий собор св. Еммерама, куди були перенесені 
останки цього мученика. Монастир св. Еммерама прославився в 
баварській церковній історії і тим, що аж до св. Вольфганга (924–
994) усі його абати були водночас єпископами Регенсбурга.

Бог прославляв св. Еммерама багатьма чудами і його гріб став 
відомим місцем паломництва.

СВЯТІ СІРАКУЗЬКІ МУЧЕНИКИ:
АНДРІЙ, ІВАН, ПЕТРО ТА АНТОНІН

Ці святі мученики постраждали за Христа, коли в Африці воло-
дів жорстокий емір Ібрагім ІІ, що тримався магометанської віри. 
Під час захоплення та руйнування сицилійського міста Сіракузи 
(868 року), Ібрагім вивів звідти до Африки деяких християн, 
серед яких був Андрій, Іван та двоє його синів: Петро і Антонін. 
Цих двох малолітніх юнаків він наказав навчати арабської мови 
та наук. Коли вони стали підростати, Ібрагім так полюбив їх за 
мудрість і доброчесне життя, що назвав Антоніна своїм родичем, 
а Петру дав звання скарбника. Вони спершу потай сповідува-
ли християнську віру, але потім не могли приховати цього від 
правителя. Дізнавшись, що хлопці вірують у Христа, він сильно 
розгнівався, велів закувати їх у залізні колоди і бити сукуватими 
ціпками. Мучителі довго били Антоніна, а потім посадили на осла 
і, прив’язавши міцними ременями, возили його містом, завда-
ючи ударів і обсипаючи всілякими зневагами. Святий Антонін 
все це терпів і дякував Богові. З Петра кати зірвали одяг і довго 
били палицями по всьому тілі. Після цього мучеників ув’язнили. 
Через деякий час володар наказав вивести їх звідти і накласти 
на них важкі дерев’яні дошки, так що тіла святих мучеників 
обагрилися кров’ю, а бедра й коліна цілком роздробилися. Так, 
звершивши свій мученицький подвиг, вони відійшли до Господа.

Потім привели їхнього батька Івана. Ібрагім схопив його лівою 
рукою за шию, а правою встромив ніж у гортань. Тоді святий 
мученик передав дух Богові над тілами своїх дітей. Ібрагім нака-
зав розвести велике багаття і на ньому спалити тіла мучеників. 

Тоді привели до володаря християнина на ім’я Андрій, що був 
уже похилого віку. Жорстокий мучитель спершу довго мучив його 
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голодом і спрагою, а потім, сівши на коня і взявши списа, налетів 
на мученика і встромив йому в груди спис. Тоді Андрій став го-
лосно прославляти Бога. Ібрагім вдруге налетів на святого і про-
низав його між плечима. Спливаючи кров’ю, блаженний упав на 
землю, після чого йому усікли мечем голову. Сталося це 886 року.

СВЯТІ ПОЛІКСЕНІЯ І КСАНТИПА,
УЧЕНИЦІ АПОСТОЛІВ

Свята Поліксенія була 
родом з Іспанії. Вона жила 
в І столітті за часів святих 
апостолів і була їхньою уче-
ницею. Від народження та 
в юності Поліксенія була по-
ганкою. Разом зі своєю стар-
шою сестрою Ксантипою, 
дружиною правителя тієї 
країни Прова, діва Поліксе-
нія почула про Божественне 
вчення Христа Спасителя від 
ап. Павла, коли він пропові-
дував в Іспанії. Ксантипа і 
Пров тоді увірували в Христа 
і охрестилися, але Поліксенія 
ще залишалася поганкою.

Після того Поліксенію 
спіткало нещастя. Один без-
чесний чоловік насильно ви-

крав її і відвіз до Греції. Але Господь, милосердний і всесильний 
заступник беззахисних і невинних, зберіг юну дівчину неушко-
дженою і перешкодив злочинним задумам безбожного викра-
дача, обернувши все на користь Поліксенії. Під час плавання її 
звільнили і вона прибула до грецького міста Патри. Тут почула 
проповідь ап. Андрія, прийняла від нього хрещення і під його 
проводом утверджувалась у Христовій вірі. Була свідком і його 
мученицької смерті на хресті. Кончина святого апостола так 
вплинула на Поліксенію, що вона сама забажала проповідувати 
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Божественне вчення Христа Спасителя. Невдовзі після смерті 
ап. Андрія місто Патри відвідав св. Онисим. Дізнавшись, що він 
вирушає на проповідь в Іспанію, св. Поліксенія з радістю повер-
нулася на свою батьківщину, щоб там проповідувати Євангеліє.

В Іспанію Поліксенія прибула разом зі своєю подругою Реве-
кою, з якою разом була охрещена. Свята почала ревно поши-
рювати християнство серед своїх земляків, які ще перебували в 
темряві поганства. До неї приєдналася і її сестра Ксантипа. Осо-
бливо часто вони проповідували у багатолюдному місті Толедо.

Решту свого життя, майже 40 років, св. Поліксенія присвятила 
цьому самовідданому служінню, подаючи тим, які увірували в 
Христа, приклад благочестивого життя. Плодом її апостольської 
праці було те, що багато поган в Іспанії навернулося і утвер-
дилось в християнстві. 109 року, на свято Різдва Христового, 
св. Поліксенія в мирі завершила свій земний шлях і, зберігши 
чистоту і вірність своєму Небесному Обручнику, з радістю ві-
дійшла по вічну нагороду.

Преподобна Євфросинія Олександрійська
(див. ст. 570)
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СВЯТА РІВНОАПОСТОЛЬНА
ПЕРВОМУЧЕНИЦЯ ТЕКЛЯ

Святі отці Григорій Бо-
гослов, Григорій Ніський, 
Іван Золотоустий, Амвро-
зій, Іван Дамаскин та інші 
називають св. Теклю пер-
вомученицею, бо вона одна 
з перших постраждала за 
Христа Спасителя.

Святі апостоли Павло 
і Варнава, проповідуючи 
Євангеліє, 48 року при-
йшли в Іконію, що знахо-
дилась в Лікаонії у Малій 
Азії. Там перебували в домі 
Онисифора (2 Тим. 1, 16), 
і в його домі та в синагозі 
проповідували Христа. Тоді 
багато людей навернуло-
ся до Бога (Діян. 14, 1–3). 
Була між ними і 18-літня 

дівчина Текля, яка одна з перших повірила їхнім словам. Вона 
була дочкою знатних і заможних батьків, які заручили її з ба-
гатим юнаком на ім’я Тамір. Він походив зі славного роду і був 
одним з перших громадян у місті.

Здібна та розумна від природи, Текля не вірила поганським 
байкам, що світом керують боги, які самі між собою не мають 
єдності. А те, що сліпа доля керує людським життям, здавалося 
їй ще більшим безглуздям. Також думка про те, що людина живе 
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тільки для того, щоб вкінці померти, так і не осягнувши праг-
нення щастя і справедливості, видавалася їй нестерпною. Якраз 
тоді у їхнє місто прийшов ап. Павло, який не лише мав людську 
мудрість, але й об’явлену Богом мудрість Євангелія. В словах 
цього святого мужа Текля знайшла те, чого так довго прагнула: 
розв’язання всіх загадок життя, ясність у всіх сумнівах, мир після 
душевного неспокою. Тепер нараз їй все стало ясно: не безпо-
мічні і пристрасні боги керують світом, а вічний і безконечний 
Бог, який створив світ з нічого. Не сліпа доля керує людським 
життям, а Боже провидіння, люблячий Небесний Отець, який 
турбується про кожного з нас. Смерть — це не кінець життя, 
а перехід до вічності, до нового життя в Ісусі Христі у Божому 
Царстві, де буде наповнене прагнення щастя і справедливості. 
А коли Павло, не лише силою свого переконання, але й в Дусі 
Святому говорив про Ісуса Христа, Божого Сина, який з любові 
до нас став людиною і помер на хресті, ці слова пройняли дівчину 
до глибини душі і розпалили в її серці святу любов до розп’ятого 
Спасителя. Вона твердо вирішила, що стане Ісусовою ученицею.

Апостол Павло говорив про велике щастя тих, які з любові до 
Ісуса посвятили Йому своє життя. Говорив, яка в тому велика за-
слуга і яка користь такої жертви для спасіння безсмертних душ. 
Слухаючи це навчання апостола, Текля цілковито пожертвувала 
себе Небесному Нареченому, посвятила Йому ціле своє серце і 
навіть чути не хотіла про одруження. З цього моменту дівчина 
покинула земного нареченого та всі світські насолоди і вирішила 
служити Христові в чистоті до кінця свого життя. Господь при-
йняв її посвяту і повів, як і ап. Павла, дорогою хреста і терпіння.

Текля ходила до дому Онисифора, де слухала навчання Павла. 
Та коли її мати Теоклія довідалася, що донька повірила у Христа 
Ісуса і слухає слів Писання, з гнівом прийшла, докоряла й обра-
жала апостолів, а доньку силою забрала додому. Дізнавшись про 
намір дочки посвятити своє життя Христу, мати прикликала на-
реченого Теклі і разом з ним почала переконувати її відмовитися 
від такого бажання. Текля свідчила їм про спасіння в Христі та 
вічне життя, до якого покликані всі, хто увірує і прийме Ісуса, 
Божого Сина. Та Теоклія з Таміром навіть слухати цього не хо-
тіли. Наречений почав ніжними словами ласкаво говорити до 
дівчини, але бачив, що все даремно. Текля відвернула від нього 
своє лице і не лише не хотіла з ним говорити, але й поглянути на 
нього. В той час душевними очима вдивлялася в свого Небесного 
Нареченого, якого носила у серці, і подумки з Ним розмовляла.
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Тамір, бачачи, що Текля його відкидає і вже не прихильна до 
нього, як колись, сильно плакав. Матір розлютилась, почала бити 
Теклю і тягати її за волосся, а тоді замкнула в кімнаті і морила 
голодом. Однак згодом, переможена любов’ю до дочки, плакала, 
обнімала і цілувала Теклю, благаючи зі сльозами, щоб не відвер-
талася від багатого, знатного і всіма шанованого нареченого. 
Часто до них додому приходив і Тамір та вмовляв Теклю. За час 
свого ув’язнення дівчина вже сама відмовлялася від їжі і багато 
молилася. Бачачи, що нічого не допомагає, мати знову почала її 
бити, а Тамір пішов до начальника їхнього міста, скаржачись на 
Павла: «Один подорожній, який увійшов у місто, чарівництвом 
зваблює людей. Він відводить від вшанування наших богів і на-
вчає вірити в якогось розп’ятого юдеями Христа. Цей чарівник 
звабив і мою наречену Теклю, яка раніше мене дуже любила, а 
тепер і поглянути на мене не хоче і наче від прокаженого тікає».

Префект прикликав Павла і спитав його, звідки він та що 
тут у місті робить. Апостол, за своїм звичаєм, почав звіщати 
Євангеліє та проповідувати Ісуса Христа. Тоді префект відклав 
суд на інший час, а Павла, зв’язавши, посадив у в’язницю, щоб 
потім його ретельніше допитати. Коли Текля почула, що Павло 
ув’язнений через неї, тайно вночі прийшла до темниці, зняла з 
себе намисто та золоті прикраси і дала їх сторожу, щоб впустив її 
до апостола. Увійшовши всередину, Текля з радісними сльозами 
впала перед Павлом і обцілувала його кайдани. Тоді розповіла, 
як страждала від матері і нареченого, і що в цих терпіннях ще 
більше скріпла її віра і любов до Христа. Павло тішився великою 
мужністю дівчини, благословив її та похвалив за віру і витри-
валість. Назвав її своєю першою донькою, яку породив через 
проповідь Євангелія, і став повчати її, як батько дитину: «Може 
ти ще не до кінця усвідомлюєш, який привілей отримала від 
Ісуса і як Він тебе нагородив. Втратити цей шанс — повністю 
належати Йому — було б найбільшою трагедією, яка могла 
б тебе спіткати. Ти отримала ласку обрати найвищий 
і найчистіший ідеал, який не закінчується з цим жит-
тям, а триває вічно. Ти отримала таке ж покликання, 
як і Христові апостоли. Кожному з них Ісус сказав: “Іди 
за Мною”, — і вони залишили все та пішли за Ним. Через 
їхній послух поширилася Христова віра і безсмертні душі 
спасаються. Будь витривала на цій дорозі аж до кінця, навіть 
ціною мученицької смерті».
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Коли Теоклія побачила, що її дочка зникла, разом з Таміром 
стали її шукати, аж поки не знайшли у в’язниці біля Павла. Вони 
вивели її звідти і повідомили про те префекта. Тамір вимагав, 
щоб апостола стратили. Правитель поставив перед собою Павла, 
та не знайшовши в ньому провини, гідної смерті, велів його по-
бити і прогнати з міста. Тоді ап. Павло з Варнавою, Онисифором 
та деякими іншими братами був змушений покинути Іконію. 
Але відійшов не тільки через префекта, Теоклію і Таміра, але й 
через інших, які хотіли його вбити за проповідь Божого слова 
(Діян. 14, 1–6). Вийшовши з Іконії, вони зупинились недалеко від 
міста на одному пагорбі, бажаючи довідатись, що буде з Теклею. 
Там декілька днів молились і постили за дівчину, щоб Господь 
укріпив її і подав Свою милість.

Префект довго напоумляв Теклю, щоб була слухняна матері 
і повернулася до свого нареченого, та вона нічого йому не від-
повідала. Тоді Теоклія відреклася від своєї дочки і вимагала від 
князя, щоб спалив її на приклад іншим, які не слухають своїх 
матерів і зреклися віри в богів своїх предків. Суддя вмовляв дів-
чину, щоб підкорилася велінню матері, але нічого не досягнувши, 
засудив її на спалення. Коли принесли багато сухих дров, сіна 
і хмизу та все поскладали у великий стіг, хотіли вивести Теклю 
на верх. Вона ж, не чекаючи, зробила на собі хресне знамення і 
сама з радістю вступила в полум’я, бажаючи бути спаленою не 
матеріальним вогнем, а вогнем любові до Христа. Але в ту хвилю 
пролився сильний дощ з градом, який загасив вогонь, а префект 
та всі люди порозбігалися з того видовища, щоб не намокнути 
від великої зливи. Текля вийшла з вогню зовсім неушкоджена, 
покинула матір і пішла, бажаючи знайти свого духовного отця. 
Недалеко від міста її побачив учень Павла, який йшов купити 
хліба, і привів Теклю на пагорб, де вони перебували. Побачивши 
її живою і здоровою, всі втішилися та дякували Богові, що зберіг 
Свою рабу цілою і неушкодженою.

Апостол Павло з Варнавою, проповідуючи Євангелію, пішли 
в Антіохію Сирійську. Ішла за ними і Текля. Один же з перших 
мужів міста, на ім’я Олександр, побачивши вроду Теклі, забажав 
взяти її собі за дружину і довго їй надокучав, але вона постійно 
тікала і ухилялася від нього. Олександр був молодий і багатий 
та жив за всіма нечистими поганськими звичаями. Одного дня, 
побачивши Теклю в місті, кинувся їй на шию. Вона закричала: 
«Не чіпай мене, рабу Божу, я нареченого свого відреклася, то ж чи 
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маю тобі піддатися?». З цими словами, подерши на ньому одяг, 
вирвалася з його рук і засоромила Олександра перед всіма. Він 
розгнівався на неї, а коли дізнався, що Текля християнка, повів 
її до судді. Той, довідавшись, що вона чужинка, довго схиляв 
її вчинити волю Олександра. Коли побачив, що Текля непосту-
плива і стоїть на своєму, примушував її відректися від Христа. 
А коли вона і тут не скорилася, суддя засудив її на поїдання 
звірам з двох причин: вірить у Христа і нехтує одруженням. 
Видовище мало відбутися наступного дня, тому Теклю передали 
під нагляд одній жінці з царського роду на ім’я Трифена, щоб 
вмовила її відректися від Христа і одружитися з Олександром. 
Під час перебування в її домі Текля провела з Трифеною цілу ніч 
у духовній бесіді. На другий день Теклю вивели на видовище. 
Подивитися на страту зійшлося багато людей. Спустили на неї 
звірів, та ні один її не торкнувся. Вони були перед мученицею 
наче покірні вівці. Тоді одні люди почали прославляти Бога, якого 
Текля всюди проповідувала, а інші казали, що вона чарівниця. 
Суддя також назвав Теклю чарівницею, тому звелів наступного 
дня віддати її ще лютішим звірам, яким довший час не давали 
їсти. А до завтрашнього дня знову передав Теклю Трифені, яка, 
побачивши її живою, дуже зраділа.

Коли настав ранок, знову повели дівчину на поїдання звірам, 
яких умисно не годували. Трифена, яка вже повірила свідчен-
ню Теклі і навернулася до правдивого Бога, йшла вслід за нею і 
плакала, що добру та святу дівчину без провини передають на 
смерть. Коли випустили на неї голодних і роздратованих диких 
звірів: левів, тигрів і ведмедів, вони посхиляли перед нею свої 
голови. Одна левиця підійшла до святої і, вклонившись, лизала їй 
ноги. Бачило це багато людей і почали взивати сильним голосом: 
«Великий Бог, якого Текля проповідує!». Тільки ката не заторк-
нуло це чудо, і він наказав кинути дівчину в яму, наповнену 
отруйними зміями і скорпіонами. А коли вона і звідти вийшла 
неушкодженою, всі, хто це бачив, дуже дивувалися.

Тоді кат звелів привести двох сильних биків, а Теклю прив’я-
зати до них і одночасно припекти тварин розжареним залізом, 
щоб бігли в різні сторони. Але як тільки припекли биків і вони 
розбіглися, мотузки, якими була прив’язана мучениця, розірва-
лися, наче павутина, і Текля залишилася на своєму місці, не за-
знавши ніякої шкоди. Аж тоді здивований суддя почав пізнавати 
Божу силу, що була з дівчиною. Він прикликав Теклю і сказав 
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до неї: «Хто ти? І яка сила з тобою, що нічого тобі зашкодити 
не може?». Вона ж лишень відповіла: «Я — раба Бога живого». 
Злякався князь Бога, що вберіг Теклю від усілякої шкоди, і дав 
такий наказ: «Теклю, рабу Божу, відпускаю вільною».

Текля пішла в дім Трифени, і була там велика радість че-
рез її звільнення. Дівчина деякий час перебувала в тому домі, 
проповідувала Євангеліє і багатьох привела до Христової віри. 
А розшукавши ап. Павла, прийняла від нього благословення і 
оселилася в пустинному місці на одній горі поблизу Селевкії1 
при ріці Каликаднус, де жила у пості та молитвах. Згодом про це 
довідалися люди і почали приходити до неї. Її молитвами вони 
зцілялися, а свята навчала їх вірити в Господа Ісуса Христа. 
Текля жила на тому місці багато років, доживши до глибокої 
старості, і багатьох людей наставила на шлях спасіння.

Згодом місцеві знахарі і чарівники сповнилися гніву та заз-
дрості на Теклю, бачачи, що люди з хворобами і бідами не йдуть 
до них, а до неї, а вона їм без винагороди допомагає. Тоді найня-
ли розбійників, щоб побили святу. Коли ті наблизились, вона за-
питала: «Чого хочете, діти?». Розбійники почали ображати Божу 
рабу і лихословили її. Текля зрозуміла їхній злий намір і почала 
втікати. Вони ж погналися за нею і вже майже наздоганяли. 
Бачачи, що не втече, була бо вже немолода літами, праведниця 
закликала до Господа Ісуса, благаючи про порятунок. Тоді поба-
чила перед собою вхід в печеру і забігла туди. Так печера стала 
для неї захистом і одночасно гробом для її тіла, бо там передала 
свою душу в Божі руки, маючи вже 90 років.

Свята Текля за час свого ангельського життя на горі просла-
вилася чудами і багатьох навернула до Христа, через що й зветь-
ся рівноапостольною. Гріб св. Теклі відразу після її смерті став 
місцем паломництва, сюди приходили на молитву люди з усіх 
сторін. Біля її мощей відбувалися численні оздоровлення, а над 
її гробом невдовзі звели церкву, руїни якої збереглися і донині.

1 Сучасне місто Сіліфке в Туреччині на узбережжі ріки Гексу
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ПРЕПОДОБНА ЄВФРОСИНІЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА

У V столітті в місті Олександрії жив багатий чоловік знатного 
роду на ім’я Пафнутій. Він мав благочестиву побожну жінку, яка, 
однак, була неплідна, тому обоє перебували у великій печалі. 
Сумуючи через бездітність, завжди молилися Богові, щоб Він 
благословив їх дитиною. Постили і молились, творили численні 
милостині вбогим, церквам та монастирям, а також обходили 
прочанські місця, просячи дістати від Бога жадане.

Якось пішов Пафнутій в один монастир, бо чув, що в ньому 
живе святий ігумен. Бесідуючи з ним і бачачи його святість, 
чоловік оповів йому свою печаль через бездітність і просив його, 
щоб помолився за нього і його дружину. Тоді Господь вислухав 
їхні молитви і поблагословив подружжя донечкою. Батьки вель-
ми раділи її народженням, приносячи Богові велику подяку. У 
святому хрещенні дівчинку назвали Євфросинією, що означає 
«радісна». Пафнутій часто приходив в той монастир, бо мав до 
ігумена велику пошану заради його корисних бесід та молитов.

Коли дівчині виповнилося 12 років, померла її матір. Пафнутій 
сам виховував та навчав свою доньку Божественного Писання, а 
вона своїм розумом і знанням дивувала всіх, які її знали. Тому бага-
то шляхетних і багатих громадян намагалися взяти її своїм синам у 
подружжя. Та Пафнутій відповідав: «Як захоче Господь, так і буде!».

Коли Євфросинії виповнилося 18 років, батько заручив її з 
одним дуже чесним юнаком. Навіть встановили час шлюбу. Між 
тим Пафнутій зі своєю дочкою пішов з дарами в монастир до ігу-
мена, що став йому любим батьком, і каже до нього: «Плід твоїх 
молитов — мою дочку — я привів до тебе, святий отче, щоб ти 
помолився за неї. Хочу її заміж віддати». Ігумен благословив її і, 
сівши, розмовляв з Пафнутієм про користь душі, дівчину навчав 
цнотливості і багато їй сказав про чистоту та смирення, про страх 
та любов Божу. Вона, як добророзумна, все це записала в своєму 
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серці. За порадою ігумена Пафнутій з дочкою три дні перебували 
в монастирськім домі для гостей. Дівчина увесь час слухала чи-
тання та церковний спів і, дивуючись богопосвяченому життю, 
казала подумки: «Блаженні ці люди: тут, як ангели, живуть, а 
після смерті з ангелами у небі поселяться». І наповнювалося її 
серце Божою ревністю, щоб наслідувати їхнє святе життя. Коли 
відходили додому, Євфросинія, припавши до ніг ігумена, про-
сила: «Молю тебе, отче, помолися за мене, хай Бог спасе мою 
душу!». Ігумен благословив її, мовлячи: «Боже, Ти знаєш людину 
ще до її народження. Ти Сам потурбуйся про рабу Свою, хай спо-
добиться честі співперебувати з усіма, котрі добровгодили Тобі».

Євфросинія, запалена Божою любов’ю, вирішила покинути 
цей грішний світ і у святій чистоті жити для Христа. Однак бо-
ялася, щоб батько цьому не спротивився, бо була єдиною його 
утіхою і він хотів залишити їй усе своє майно, якого мав багато.

В монастирі наблизився день пам’яті засновника тієї обителі, 
тому ігумен запросив добродія Пафнутія, щоб разом сотворити 
його пам’ять. Коли батько на декілька днів від’їхав, донька ви-
рішила таємно покинути дім. Думала, що коли піде в жіночий 
монастир, батько знайде її і забере додому. Тому, приготувавши 
себе довгою молитвою, одяглася в чоловічий одяг і пішла в чо-
ловічий монастир, щоб ніхто про неї не довідався.

Відійшла з дому пізно ввечері і сховалася в одному місці, 
а зранку, коли її батько вже покинув монастир, підійшла до 
монастирських воріт, постукала і сказала ворітникові, що вона 
євнух з палати намісника і хоче говорити з ігуменом. Коли ігумен 
вийшов, Євфросинія припала до землі і поклонилася йому. Він 
піднісши її, помолився і почав питати: «Чому прийшов до нас, юна-
че?». Євфросинія відповіла: «Я, отче, був у палатах намісника єв-
нухом і почув Божий голос, от і прийшов сюди, щоб з вами жити». 
Сказав ігумен: «Якщо ти готовий зрікатися себе, бути покірним 
і слухняним, то залишайся з нами». Потім він запитав юнака, як 
він називається, а Євфросинія відповіла, що її ім’я Ізмарагд. Ігу-
мен її прийняв і віддав під опіку старенькому монахові Агапітові.

Коли Пафнутій повернувся додому, не знайшов своєї дочки 
і почав питати рабів та рабинь, де Євфросинія. Але ніхто не 
знав. Слуги шукали її по шляхах, в сусідніх домах та на березі в 
кораблях. Обійшли багато жіночих монастирів, полів і пустинь, 
гір і печер, шукаючи Євфросинію, але не знайшли її і, засмучені, 
повернулися додому. Батько переживав велику журбу і біль, бо не 
міг знайти свою доньку і не знав, що з нею сталося. І плакали за 
нею всі як за померлою. В той час Ізмарагд (а насправді Євфро-
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синія) почав служити Богові молитвою і постом. І вже невдовзі 
брати дивувалися строгості його життя і пізнали, що цей юнак, 
який обійшов чеснотами старих літами затворників, вибраний 
Богом. По деякому часі ігумен дозволив йому жити на самоті, 
так що ні з ким, крім старця Агапіта, він не бачився.

Перебуваючи в печалі, Пафнутій пішов до монастиря і, впав-
ши до ніг ігумена, сказав: «Не знаю, де моя донька і що з нею 
трапилось: чи викрали її, чи сталось з нею якесь нещастя». По-
чувши це, чернець збентежився, покликав всіх братів і сказав: 
«Помоліться, брати, до Господа, щоб було нам відкрито, що ста-
лося або де перебуває донька нашого друга і добродія Пафнутія». 
Брати постили і молились цілий тиждень, але не отримали від 
Господа ніякого об’явлення. Тоді ігумен почав втішати батька 
Євфросинії: «Знай, що без Божої волі ні одна птаха не падає на 
землю, не те, що твоя донька. Без Його веління нічого не відбу-
вається. Можливо, твоя донька вибрала кращу частку і через 
те Бог нам про неї нічого не відкрив. Якщо б з нею сталась якась 
біда, то Господь би нам це об’явив». Після цих слів Пафнутій 
утішився в своєму горі та, дякуючи Богові, пішов додому. Він 
кожного дня щиро молився та допомагав бідним і нужденним.

Через якийсь час Пафнутій знову відвідав монастир і просив 
про молитву: «Молися за мене, отче, бо не можу перестати су-
мувати за моєю донькою. Коли згадую про неї, то збільшується 
рана мого серця і відновлюється біль душі». Бачивши таку тугу 
батька за своєю донькою, ігумен потішав його і згадав про мо-
наха, який би міг його розрадити. Він сказав Пафнутію, що в 
монастирі є молодий, але чеснотливий монах Ізмарагд. Після того 
вони пішли до його келії, щоб спільно помолитися та щоб батько 
знайшов утіху в словах святого затворника. Коли Євфросинія 
побачила свого батька, впізнала його і її очі сповнились слізьми. 
Щоб батько не впізнав її, заслонила каптуром своє лице. Після 
спільної молитви Ізмарагд утішив Пафнутія і казав, щоб він від-
давав свій біль Пресвятій Богородиці, бо Вона є нашою матір’ю 
і не залишить нас в біді. Ще казав, що потрібно все приймати 
в покорі і за все дякувати Богу. Підбадьорившись від бесіди з 
Ізмарагдом, Пафнутій дякував ігумену за те, що познайомив його 
з таким святим монахом і, сповнений радості, пішов додому.

Прожив Ізмарагд у тому монастирі 38 років. Жив побожно, 
зберігаючи монаше правило й ревно молячись Богові. Старень-
кий Пафнутій часто навідувався до того монастиря, а одного 
разу йому сказали, що монах Ізмарагд умирає. Пафнутій поспі-
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шив до його келії. Коли увійшов, побачив, що Ізмарагд лежить 
дуже хворий і є при смерті. Через те старенький сильно засму-
тився і почав плакати. Ізмарагд, бачачи це, почав заспокоювати 
Пафнутія: «Смерть — це перехід до нового життя, перехід 
у вічність. Ми всі колись помремо, головне — бути гото-
вим до того дня. Тому прошу тебе, залишися в монастирі три 
дні та перебувай зі мною на молитві». І перебував Пафнутій у 
монастирі, і весь той час старався якнайревніше молитись за 
спасіння своєї душі і спасіння душ інших, а особливо просив за 
Ізмарагда. Коли настав третій день, Бог відкрив Євфросинії, що 
вона сьогодні відійде у вічність. Тоді преподобна прикликала до 
себе батька і сказала йому: «Тому що ти ревно молився до Бога і 
просив, щоб побачити свою доньку, Він вислухав твої молитви. 
Я — Євфросинія, твоя донька, яку ти так довго шукав. Задля 
Божої любові я залишила тебе, мій батьку, весь свій спадок і 
нареченого, та прийшла сюди, утаївши своє єство. Але прошу 
тебе, не дай, щоб хтось інший споряджав моє тіло, а тільки ти 
сам це зроби. Ще ж прошу: виконай обітницю мою, яку я дала 
отцеві обителі цієї. Коли просила, щоб мене прийняли сюди, ка-
зала, що маю багато майна і його принесу в цю обитель. Зроби 
це, мій батьку, і віддай те, що залишилося, обителі цій. І молися 
за мене». Це були останні слова святої діви. Почувши їх, старець 
скрикнув і з плачем припав до ніг доньки. На шум збіглися мона-
хи. Тоді Пафнутій усе їм розповів, і всі разом стали славословити 
Господа, дивного у святих Своїх.

Лише тепер засяяли повним блиском усі чесноти преподобної 
Євфросинії. Один монах у цьому монастирі був сліпий на одне 
око. Він прийшов до мощей святої і, доторкнувшись їх, відразу 
прозрів. Бачачи таке чудо, брати величали Господа нашого Ісуса 
Христа і святу рабу Божу Євфросинію. Після похорону святої 
діви її батько, який вже майже все своє майно роздав бідним, 
церквам і монастирям, частку, що залишилась, приніс до мо-
настиря, в якому перебувала Євфросинія. Виконавши заповіт 
доньки, сам прийняв монаший постриг і в тій самій келії, де 
померла преподобна Євфросинія, прожив ще 10 років. Досяг-
нувши великої святості, переставився у вічність і був похований 
біля гробу своєї дочки. Церква зачислила його до лику святих і 
вшановує пам’ять св. Пафнутія 15 лютого.

(Зображення цієї святої див. на ст. 563)
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ПРЕПОДОБНИЙ ЯКІВ, ЄПИСКОП НІСІБІЇ1

Святий Яків народився в 
кінці ІІІ століття у місті Ні-
сібія2, що було на кордоні 
Римської імперії та Персії, яка 
тоді платила римлянам дани-
ну. Дійшовши зрілого віку, 
він вибрав усамітнене життя 
і оселився високо в горах.

У той час нерозумні люди 
поклонялися ідолам і твори-
ли бездушним стовпам бо-
жественні почесті. Істинне 
богошанування зневажали і 
ненавиділи тих, які наверта-
лися з їхнього безумства до 
правдивої віри. Тоді св. Яків, 

покинувши пустелю, пішов у Персію, бажаючи бачити ново-
насаджений сад святої Церкви і, наскільки можливо, допомогти 
примножити правдиву віру. Коли він ішов, трапився йому по 
дорозі потік. Якісь дівчата, що там прали, насміхались над його 
словами і над Богом. Тоді на його слово потік висох так, що ані 
краплі води в ньому не знайшлося, а чорне волосся дівчат зразу 
в сивину перетворилося. Бачивши те, вони злякалися і, побігши 
до граду, всім те сповістили. Мешканці, бачивши чудо, що ста-
лося, ішли до св. Якова і дуже його просили, щоб знову повернув 
їм висохлу воду. Святий помолився до Господа, і потекло знову 
джерело, як і перше, і потік наводнився. Ще просили люди свя-
того, щоб і доньок їхніх сивину в чорність і передчасну старість 
знову у юність перетворив. Святий питав, де вони є. А тому, що 
не знайшлися і ні одна не прийшла з каяттям, Яків пізнав, що 
не є Божа воля за них молитися, тому й залишив їм їхню сивину.

Прийшовши в місто, Яків побачив, як перський суддя видав 
неправедний суд на неповинного чоловіка. Засмутився через 
таку несправедливість і викрив безбожність судді. Ще й велико-
му каменю, що поблизу лежав, звелів розбитися і розсипатися в 
порох. Ті, що це бачили, сповнилися Божим страхом, а непра-

1 Його пам’ять вшановуємо 13 (26) січня.
2 Сучасне місто Нусайбін на кордоні Сирії та Туреччини.
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ведний суддя, пізнавши свій гріх, розкаявся: змінивши перший 
присуд, видав другий — праведний. Через такі чудесні діяння 
мешканці його рідного міста Нісібії обрали його єпископом. Хоч 
він не хотів, відмовлявся і втікав від такого сану, віруючі при-
мусили його прийняти. Хоч змінив пустельне усамітнене життя 
і у місті оселився, не змінив своєї їжі і одежі. Хоч місце було 
інше, та устав життя той самий. Перебував у постах і молитві та 
працював ще більше, ніж спершу, бо думав про сиріт і вдовиць, 
заступався за скривджених і помагав усім, наставляючи на чес-
ноти. Був-бо від Духа Святого обдарований багатьма дарами.

Коли йшов він у якесь село, приступили до нього жебраки і 
просили милостині на поховання мертвого, що лежав при дорозі. 
Мертвий той не був насправді мертвим, але вдавав це. Бо ті же-
браки, побачивши, що йде єпископ, одному з-поміж себе веліли 
вдавати мертвого, щоб таким підступом випросити у єпископа 
більше подаяння. Святитель дав їм належну милостиню і за мер-
твого помолився, щоб відпустилися йому гріхи і душа його з пра-
ведними спочила, та й пішов далі. Коли відійшов святий, друзі 
вдаваного мерця веліли йому встати, але він не вставав — бо вже 
справді помер і лежав бездушний. Бачили жебраки, що брехня 
їхня стала правдою, побігли вслід за святим і, падаючи до ніг його, 
розповіли про свій гріх. Причиною брехні назвали свою бідність 
і просили, щоб пробачив їм і померлого до життя повернув. Свя-
тий єпископ з вірою помолився, і сталося чудо — мертвий ожив.

У 325 році єпископ Яків був присутній на І Вселенському 
Соборі в Нікеї. Після смерті імператора Костянтина 337 року, 
перський цар Сапор II напав на місто Нісібію і поставив облогу. 
Йому вдалося зруйнувати міські стіни за допомогою річкової те-
чії. Однак за молитвами єпископа Якова Бог чудом зберіг місто. 
Зненацька появилися мухи, укуси яких настільки були люті, що 
ні люди, ні коні їх не могли терпіти — полошилися, розривали ву-
здечки і втікали. Для персів комарі й мухи були вельми тяжким і 
нестерпним злом, гіршим від тисяч озброєних воїнів. Бачив злий 
цар, що труди його даремні і силу його воїнства комарі та мухи 
перемагають, був у розгубленні і бентезі. Ще бачив на мурах міста 
Божого чоловіка — єпископа Якова, що там ходив. І думав, що 
то цар, бо здалося йому, що у порфиру царську одягнений, а на 
голові царська корона блистить. І розгнівався на своїх слуг, які 
сказали, що нема царя у місті, і скарав їх на смерть. Відступив-
ши від міста, втік у свою землю, гнаний мухами та комарами.

Святий Яків прожив до глибокої старості, в покорі служачи 
Богу і Христовому стаду, а 350 року спочив у Господі.
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СВЯТИЙ АПОСТОЛ І ЄВАНГЕЛИСТ
ІВАН БОГОСЛОВ

Святий Іван Богослов був 
сином рибалки Заведея. Його 
мати називалася Саломія. Він 
був одним з учнів Івана Предте-
чі. Про свою першу зустріч з Ісу-
сом пише сам апостол у своєму 
Євангелії. Коли Іван Хреститель 
засвідчив про Ісуса, що Він — 
Агнець Божий, Іван разом зі сво-
їм братом Яковом пішли за Ним 
і залишилися того дня в Нього. 
Після тієї зустрічі Іван прагнув 
стати учнем Христа, що неза-
баром і сталося. На заклик Спа-
сителя він покинув все, що мав 
(Мт. 4, 21–22). Ісус Христос наз-
вав Івана та його брата Якова 
«Боанергес», тобто «Сини грому» 
(Мр. 4, 17). Як грім чути дале-
ко, так було чути серед народів 
їхню проповідь Божого слова.

Іван був наймолодшим між апостолами і возлюбленим учнем 
Господа. Святий Григорій Ніський пояснює: «Іван завдяки своїй 
великій чистоті став гідний вищої і більшої любові». 

У важливих ситуаціях Ісус брав з собою Івана, Петра і Якова. 
Вони були з Ним під час оздоровлення тещі Петра, воскресіння 
дочки Яіра, під час преображення, і тоді, коли Божий Син обли-
вався кривавим потом в Оливному саду. Петра й Івана Господь 
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послав, щоб приготували останню вечерю. Під час тієї вечері 
Іван сидів найближче до Спасителя і «схилився Йому на груди» 
(Ів. 21, 20). Святий Іван Золотоустий каже: «Від Христа Іван по-
черпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому зі 
смертних людей».

Коли Ісус Христос умирав задля нашого спасіння, то Іван, 
єдиний з апостолів, стояв разом з Божою Матір’ю під хрестом, 
чим доказав свою велику любов до Ісуса, а також і те, що є Його 
правдивим учнем. На Голготі він пережив смерть разом з Хри-
стом, своє безкровне мучеництво. Там він прийняв від Спасителя 
Його останній заповіт з хреста. «Коли Ісус побачив Матір і біля Неї 
учня, що стояв, а його ж любив Він, то мовив до матері: “Жінко, 
ось син твій!”. А тоді і до учня мовив: “Ось мати твоя!”. І від тієї 
хвилі учень узяв її до себе» (Ів. 19, 26–27). У грецькому оригіналі 
використовується термін «eis ta idia» (eis — в, ta idia — власний), 
тобто «в себе, до свого власного». В цей історичний момент Іван 
прийняв Марію не тільки для того, щоб опікуватися Нею, він 
духовно прийняв Її до глибини свого єства, там, де людський 
дух відділюється від душі. Тут йшлося про наповнення Божої 
обітниці: «Дам вам нове серце» (Єз. 36, 26). Цим новим серцем є 
нова Єва, нова жінка — Пресвята Богородиця.

Коли Марія Магдалина в неділю зранку сповістила апостолам, 
що тіла Ісуса у гробі нема, Петро з Іваном побігли до гробу, але 
Іван прибув туди першим. Він, побачивши порожній гріб та 
полотно, яке лежало на своєму місці, відразу повірив у Христове 
воскресіння (Ів. 20, 8). Під час ловлі риби на Генезаретському 
озері Іван перший впізнав Ісуса, який стояв на березі, і сказав 
до Петра: «Це Господь!» (Ів. 21, 7).

Апостол Іван був свідком Господнього вознесіння, а після 
зіслання Святого Духа разом з Петром проповідував у Єруса-
лимі Христа. Тоді виникла потреба зберегти у письмовій формі 
свідчення про життя нашого Спасителя. Це завдання апостоли 
довірили Івану та Матею. Після кількох днів молитов і праці було 
написано два окремі Євангелія. Євангеліє від Івана називають 
пневматичним, тобто духовним. Воно оповідає про високі і сяючі 
вершини таїнств віри. Через те євангелиста Івана зображують з 
орлом, бо орел літає високо над землею. В своєму Євангелію він 
подає докази Христового Божества і того, що Ісус — обіцяний 
Месія. Кожен, хто повірить в Нього, отримує у Його Ім’я вічне 
життя (Ів. 20, 31). Без написаного слова всесвітня місія, на яку 
Господь послав апостолів, була б неможлива. Дуже швидко поча-
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ли б поширюватись різні неточності й перекручування. А також 
навернені євреї з діаспори потребували живе джерело Христової 
науки, щоб могти наслідувати Ісуса в своєму житті та свідчити 
про Нього іншим.

Про подальше життя апостола нам оповідають Діяння Апо-
столів та церковна Традиція. Петро з Іваном після оздоровлення 
кривого були ув’язнені фарисеями (Діян. 3). Згодом вони разом 
пішли до Самарії, щоб покласти руки на тих, кого навернув і 
охрестив диякон Филип (Діян. 8).

Апостол Іван жив у Єрусалимі, де віруючі мали одне серце й 
одну душу і де в них було все спільне (Діян. 2, 42–45, Діян. 4, 32–
34). Духовною матір’ю цієї Церкви була Мати Ісуса. Іван прийняв 
Її під хрестом від умираючого Спасителя не лише для себе, але 
й для всієї Церкви. Мати Ісуса переставилась до неба в той час, 
коли апостоли зібралися в Єрусалимі на перший Церковний 
Собор 49 року.

Наступні відомості про ап. Івана черпаємо з позабіблійних 
джерел. Після апостольського Собору (Діян. 15) він відправився 
до Малої Азії. Місія Івана почалась з важких випробувань. Ко-
рабель, на якому він плив зі своїм учнем Прохором, розбився. 
Апостол провів декілька днів та ночей у морі. Тільки Божим 
чудом лишився живим, бо велика хвиля викинула його на сушу. 
Чудесним способом врятувався і Прохор.

Апостол Іван проводив місію в різних частинах Малої Азії. Її 
початок в одному азіатському місті був пов’язаний з особливою 
подією. Власницею місцевих лазень була заможна жінка Роман-
на. У цих лазнях був демон, який щороку задушував одного чоло-
віка, що там мився. Цю владу демон отримав через те, що коли 
будувалися лазні, у їх фундаменти погани, за порадою жерців, 
живцем закопували хлопця і дівчину1.

1 До сьогодні в Південній Америці, наприклад в Болівії, на міському рин-
ку продають малих висушених лам, яких люди, бажаючи побудувати 
будинок, закопують в фундамент як жертву демону Пачамамі. Але при 
зведенні фундаментів висотних будинків вже недостатньо принести 
Пачамамі в жертву тварину. Місцеві шамани з допомогою сильнодію-
чих наркотиків — опіатів, позбавляють свідомості якогось бездомного 
або нічого не підозрюючого іноземця, а потім заживо закопують його 
в фундамент як ритуальну жертву демону Пачамамі. Недійсний папа 
Бергольйо 2019 року інтронізував цього демона в базиліці св. Петра 
у Ватикані. Це знак зради Христа і глибокого відступництва. Це була 
гидота спустошення на святому місці (див. Мт. 24, 15).
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Одного дня злий дух убив в лазні хлопця, який звався Домн 
і був сином міського префекта Діоскорида. Коли батько це діз-
нався, помер від скорботи. Чутка про це розійшлась по цілому 
місті. Тоді апостол своєю молитвою воскресив мертвого Домна. 
Романну, власницю лазень, наповнив жах. Апостол почав свід-
чити їй про Ісуса і вона прийняла правдиву віру. Тоді воскресив 
і Діоскорида та прогнав з того місця демона. Всі троє, Діоскорид, 
Домн і Романна, повірили у Христа та охрестилися. На всіх людей 
напав страх й вони дивувалися тому, що сталось. Апостол жив 
у домі Діоскорида і тут утверджував у вірі новонавернених та 
навчав їх християнського життя.

Коли погани святкували празник нечистої богині Артеміди, 
апостол став голосно докоряти їм, що замість Бога шанують біса. 
Розгніваний натовп почав кидати в нього камінням. Христовий 
учень підняв руки до неба і раптом земля, де вони стояли, так 
сильно розігрілася, що 200 мужів відразу впали мертвими. Подіб-
но Бог колись покарав Кораха, Датана та їхніх спільників, яких 
поглинула земля (див. Чис. 16, 31 і наст.). Люди, побачивши це, 
почали каятися. Тоді Іван з вірою помолився, і мертві ожили. 
Всі, що були там присутні, повірили в Ісуса Христа та прийня-
ли святе хрещення. Так під час своєї місії ап. Іван виконував 
Христовий наказ: «Бісів виганяйте, хворих зціляйте, мертвих 
воскрешайте» (Мт. 10, 8).

Біс, який перебував у храмі Артеміди, бачив, що люди на-
вертаються від темряви до Світла, тому хотів знищити Боже 
діло. Він взяв на себе подобу воїна, сів собі біля дороги і гірко 
плакав. Хто проходив попри нього, питав, звідки він і чому так 
плаче. Демон казав: «Я сторож в’язниці в Кесарії Палестинській. 
Мені було віддано під варту двох чародіїв, Івана та Прохора, 
засуджених на смерть за зло, яке вони скоїли. Але за допомогою 
своїх чарів вони вночі втекли з темниці. Тепер князь хоче мене 
погубити, та я впросив його, щоб дозволив мені їх знайти». Де-
мон навіть показав грамоту, яка свідчила про це, і мішок золота, 
який обіцяв дати тому, хто вб’є Івана. Ці слова викликали в на-
роді бунт. Люди накинулися на Івана і його учня та повели їх до 
храму Артеміди. Однак апостол помолився до Господа і наказав 
ідолу, щоб в Ім’я Ісуса Назарянина впав, нікого не поранивши. 
Такі великі чуда зробив Бог руками апостола, і багато людей 
повірило в Ісуса Христа.

Після того ап. Іван проводив місію в Ефесі та його околицях 
аж до 94 року. Тут спершу в 55–56 роках проповідував Христа 
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ап. Павло. Коли Павло був ув’язнений, замість нього трудився 
в Ефесі його учень Тимотей. Якби в той час у Ефесі вже був 
ап. Іван, Павло згадав би його в своєму посланні до Тимотея. Про-
те Павло жодним словом не згадує ап. Івана. Тому він міг прибути 
до Ефесу лише після 67 року. З 2 і 3 глави книги Одкровення 
дізнаємося, що Іван опікувався сімома церквами: Ефеською, 
Смирнською, Пергамською, Тіатирською, Сардинською, Філа-
дельфійською та Лаодикійською. До кола його учнів належали 

також св. Полікарп і св. Ігнатій 
Антіохійський.

Згодом, 94 року, апостола схо-
пили і привели у Рим на суд до 
імператора Доміціана (81–96). Тут 
його побили за сповідування Хри-
ста і подали чашу, повну смертель-
ної отрути. Однак отрута йому не 
зашкодила, за Господнім словом: 
«Коли вип’єте щось смертоносне, 
не пошкодить вам». Врешті апо-
стола кинули в котел з киплячою 
олією. Однак, за волею Божою, він 
і звідти вийшов без жодної шкоди. 
Бачачи це, імператор вже не від-
важився далі його мучити і засу-
див на вигнання на острів Патмос, 
поблизу берегів Малої Азії, в Егей-
ському морі. Туди апостола супро-
воджував його учень Полікарп.

Під час плавання Іван охрестив 
усіх, які плили з ним на кораблі. 

Його молитвами Бог творив великі чуда: з моря повернув утопле-
ного хлопця і воскресив його, молитвою зупинив бурю, уздоровив 
воїна з хвороби шлунка, а морську воду перемінив на прісну.

Коли доплили до Патмосу, Івана з Полікарпом прийняв до себе 
в дім Мирон, зять ігемона того острова. У нього був син Аполонід. 
Він мав в собі біса, який провіщав майбутнє. Всі вважали його 
за пророка. Коли Іван входив у дім Мирона, Аполонід втік в інше 
місто. Звідти послав батькові лист, в якому писав, що Іван ча-
рівник і своїм чаруванням вигнав його з дому, тож він не може 
вернутися, поки чужинець не буде вбитий. Мирон поспішив до 
ігемона, свого тестя, і розповів про все, що сталося. Той схопив 
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Івана і хотів кинути його звірам. Але апостол попросив правите-
ля, щоб дозволив йому послати до Аполоніда свого учня з листом. 
Ігемон не боронив. Апостол написав Аполонідові таке: «Я, Іван, 
апостол Ісуса Христа, Сина Божого, наказую нечистому духу, 
що живе в Аполоніді: в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа вийди з 
Божого створіння і ніколи вже не повертайся, а перебувай поза 
островом у безводних місцях!».

Коли Полікарп прийшов до хлопця з таким посланням, біс 
зразу вийшов. Юнак став здоровий і повернувся назад. Тоді 
найперше побіг у в’язницю до Івана, упав йому до ніг і дякував 
за те, що він звільнив його від нечистого духа. Прийшовши до-
дому, розповів усім, як до нього ще в дитинстві ввійшов демон і 
що то він йому порадив втекти від апостола, збрехавши, нібито 
Іван хоче його вбити. Почувши це, Мирон зі своїми рідними уві-
рували в Господа Ісуса і охрестилися. Потім навернулися також 
ігемон Лаврентій зі своєю дружиною Хрисписою та сином і усіма 
рабами. Він навіть зрікся влади, щоб могти вільніше служити 
Богу. Іван прожив три роки в домі Мирона, проповідуючи Боже 
слово, і робив там багато знамень силою Ісуса Христа: зціляв 
хворих, проганяв бісів, молитвою розвалив храм Аполлона і ба-
гатьох охрестив.

Протягом свого життя Христовий апостол не раз мусів бороти-
ся зі слугами диявола, які намагалися його морально та фізично 
знищити. Одним з них був чародій Кинопс. Він жив у пустелі 
із нечистими духами, слухався їх і вони слухалися його. Була у 
ньому велика сатанинська сила, і всі жителі острова мали його 
за бога. Поганські жерці вельми розгнівалися на Івана за те, що 
він знищив храм Аполлона і всіх людей навернув до Христа. 
Тому просили чарівника, щоб помстився за безчестя їхніх богів. 
Декілька разів чародій посилав демонів, щоб убили Христового 
апостола, але Іван іменем Ісуса Христа зв’язував бісів та прога-
няв з острова. Коли про це дізнався Кинопс, розлютився, встав і 
пішов до міста. Там за допомогою чарів начебто воскресив трьох 
померлих (насправді це демони взяли на себе їхню подобу). Люди 
кричали: «Великий ти, Кинопсе, і немає більшого від тебе!», а 
Івана мало не побили до смерті. Ворожбит у своїй гордості хотів 
ще більше принизити апостола та показати свою силу. Він став 
невидимим у увійшов в море. Іван помолився, щоб Господь по-
карав його. Тоді Кинопс втратив диявольську владу і втопився. 
Люди три дні чекали чародія на березі моря, не відаючи, що він 
утопився. Деякі від спраги та голоду аж зомліли і навіть померло 
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троє дітей. Тоді ап. Іван почав свідчити про Ісуса, воскресив 
мертвих і зцілив хворих. Так всі присутні повірили й охрестились.

На Патмосі Іван Богослов написав Одкровення — єдину про-
рочу книгу Нового Завіту. Вона надзвичайно актуальна для нас, 
християн останніх часів. В ній говориться про майбутню долю 
Христової Церкви і про переслідування, які на неї чекають. Апо-
стол описує жорстоку боротьбу віруючих з антихристом і його 
прибічниками, яка після декількох поразок закінчиться перемо-
гою Церкви та другим Христовим приходом.

У 96 році замість Доміціана, якого вбили, на престолі сів до-
брий імператор Нерва (96–98), який дав свободу всім засудженим 
за Христову віру. Тоді ап. Іван повернувся зі заслання в Ефес, 
де далі служив для добра Церкви. Живий апостольський дух не 
пригасав ані в його старечому віці. Святий постійно горів по-
лум’яною любов’ю до Христа-Спасителя, а також до безсмертних 
душ. Проповідував їм правду і беріг від небезпек, невтомно й 
безстрашно служачи їм в духовних потребах. Вже тоді постали 
єресі ебонітів та гностиків, що заперечували Божество Ісуса 
Христа, вважаючи Його звичайною людиною. Святий Іван палав 
ненавистю до фальшивих учень, бо вони нищили суть спасін-
ня, дарованого нам в дорогоцінній Крові нашого Господа Ісуса 
Христа. Боровся проти єресей словом і пером. На схилі літ він 
написав три послання, в яких обороняв основну правду віри: 
що Ісус є правдивий Бог і єдиний Спаситель.

В Ефесі Іван перестерігав єретика Керинта і погрожував йому 
Божою карою. Відома також подія, яку згадує св. Климент Олек-
сандрійський, про навернення юнака, що був охрещений і відда-
ний під опіку єпископу, але потрапив між розбійників і став їхнім 
ватажком. Апостол Іван через покаяння привів його до Бога.

Улюблений Христовий учень Іван пережив усіх апостолів, був 
свідком зруйнування Єрусалиму — звершення Божого суду над 
невіруючим юдейським народом. Дожив апостол і до тих часів, 
коли Церква Божа поширилася по цілій Римській імперії та да-
леко за її межами. За правління імператора Траяна (98–117), 
попрощавшись з учнями, апостол мирно закінчив своє життя. 
Божественний Учитель нарешті прийшов до Свого любого учня і 
взяв його до святого Небесного Єрусалиму, славу якого дав йому 
пізнати вже тут, на землі, на острові Патмос.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК КАЛІСТРАТ І СПІВМУЧЕНИКИ

Святий Калістрат був родом із 
Карфагену. Служив воїном у полку 
воєводи Персентина. В його полку 
тільки він був християнином, а всі 
інші перебували в темряві поганства. 
Святу віру передав йому його бать-
ко, а батькові — дід, на ім’я Неокор, 
який служив у воїнстві ще за Понтія 
Пилата. Він став свідком страждань 
Господа нашого Ісуса Христа у Єру-
салимі і бачив всі чуда, які відбува-
лися під час Його смерті та воскре-
сіння. Тоді він навернувся і повірив 
у Христа. А коли прийняв хрещення 
від апостолів, повернувся до свого 
дому і навернув усіх домашніх. Він 
розповідав їм про Ісуса Христа все, 
що сам своїми очима бачив і що чув 
від апостолів. Той скарб віри, який 
неможливо вкрасти, прийняв і Ка-
лістрат. Сам також навертав, кого міг, і таємно проповідував 
Ісуса Христа. Через те вояки підозрювали його і ретельно за ним 
наглядали, щоби довідатися, чи справді він є християнином.

Коли Калістрат був зі своїм воєводою у Римі, стало відомо про 
його християнську віру, бо він, за своїм звичаєм, щоночі ставав 
і таємно довго молився. Якось однієї ночі, коли так молився, по-
чули деякі воїни, які спочивали поблизу, що він часто прикликає 
Христове Ім’я, і з цього зрозуміли, що він дійсно християнин. В 
молитві Христовий воїн піднімав руки вгору і повільно, з вели-
кою пошаною промовляв Боже ім’я Єгошуа, бо знав від свого 
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батька і діда, що саме так Христа називала Пресвята Богородиця 
та апостоли. Під час цієї молитви цілковито відкривався Богові, 
думкою тримався Божого Імені, а вірою усвідомлював Його силу, 
що перед Ним «мусить приклонитися кожне коліно на небі і на 
землі» (Флп. 2. 10). І хоч яким би не був важким день і скільки 
би клопотів не приніс, після молитви Калістрата завжди напов-
нювала Божа сила і готувала його серце до останньої найважчої 
битви — відкрито визнати свою віру і постраждати за неї.

Наступного дня про віру Калістрата сповістили воєводі Пер-
сентину, який відразу прикликав ісповідника Божого і спитав: 
«Чи правда, що говорять про тебе твої друзі?». Він відповів: «Не 
знаю, що про мене говорили, знаю лише, що нічого поганого я не 
зробив». Персентин звелів воїнам повторити сказане, а вони ще 
додали: «Лише накажи йому, владико, щоб приніс жертву богам, 
і зразу довідаєшся, хто він і яка його віра». Воєвода звелів Калі-
стратові, щоб приніс богам жертву і поклонився їм. Калістрат 
відповів: «Я поклоняюся тільки єдиному істинному Богові, 
який з нічого створив Всесвіт і створив людину на Свій 
образ. Боги, яких ви шануєте, зробили людські руки. Вони 
не боги, а демони, як і Святе Писання навчає: “Всі боги 
поган — демони. Та ідоли поган — срібло і золото, діло рук 
людських”. З Писання я навчився вірити в Бога, що живе 
на небі, і Йому приношу жертву хвали. Чи через це на мене 
доносять, що шаную правдивого Бога, а не багатьох оманливих 
богів? Годилося б їм доносити, якби знали, що я недобре служу 
у воїнському чині, боязкий і втікаю від лиця противника. Я ж ні 
в чому такому не провинився. Чому слухаєш наклепників і на 
суд мене приводиш через те, що моя віра не така, як ваша?».

На ці слова воєвода відповідав з гнівом: «Нема тепер часу на 
риторську багатомовність, це час важких мук і лютих кар, які 
скоро приймеш, якщо не покоришся і не принесеш жертви богам, 
яким і сам цар поклоняється. Хіба не знаєш, що я жорстокий і 
можу настрашити вже самим голосом і поглядом?». Калістрат 
відповідав: «Твоя лють і скрегіт зубів, хоч наводять страх, проте 
тимчасовий, але існує вічний страх і скрегіт зубів. Його боюся і 
сама лише згадка про нього страшить мене».

Чуючи це, воєвода вже не міг стриматися від люті. Наказав 
розтягнути Калістрата за руки та ноги і бити. Мученик мужньо 
терпів і молився: «“Поставили безбожні сильце на мене, та я від 
заповідей Твоїх не відхилився”. І не дай, щоб я був посміховиськом, 
але укріпи мене, Господи. Подай мені силу витримати ці муки і 
укріпи дух мій». Кат наказав припинити муки і сказав до нього: 
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«Це початок нагороди за твій непослух, Калістрате, раджу тобі 
виконати наказане, щоб ти уникнув більших мук, які тебе че-
кають. Клянуся богами, якщо не підкоришся царевому велінню, 
то кати розшматують твоє тіло на частини і пси лизатимуть 
твою кров, а плоть твою з’їдять леви». Калістрат відповів: «По-
кладаюся на Бога живого, що Він визволить мене з пащі лева і 
спасе душу мою, яка єдина в цьому полку знає істинного Бога. 
На Нього уповаю, що Він не тільки мене одного, але й інших з 
цього полку до Себе візьме, давши їм пізнати Себе».

Ці слова ще більше розгнівали воєводу, і він звелів розкласти 
на землі гостре череп’я і по ньому волочити Калістрата, додаю-
чи біль до болю зраненому тілу. Коли Христовий воїн терпів ці 
муки, Персентин наказав вкласти йому у гортань лійку і лити 
воду, наче в шкіряний міх. Коли це зробили, кат сказав: «Якщо 
не принесеш жертву богам, Калістрате, зразу кину тебе в море, 
бо боюсь, щоб інших воїнів ти не звабив». Мученик відповів: «Ти, 
беззаконнику, турбуєшся, щоб не зменшилось стадо батька 
твого диявола, я ж уповаю на Бога, що наверну їх до Христа і 
утверджу в істинній вірі. А посеред цього міста збудую церкву». 
Воєвода розпалився гнівом та сказав: «Нечестивцю і проклятий! 
Смерть над твоєю головою, а ти хочеш будувати церкву і ба-
гатьох до свого Бога привести?!». Після цього наказав принести 
шкіряний міх, поклав у нього мученика та кинув його в море. А 
сам стояв на березі, бо хотів бачити, як мученик втопиться. Міх 
той, з Божої волі, наштовхнувся в морі на гостре каміння і розі-
рвався. Два дельфіни взяли Калістрата на свої спини і обережно 
винесли на берег. Тоді мученик радісно заспівав: «Прийшов я на 
морську глибину і не втопився, бо Господь почув мою молитву 
і з глибини витягнув мене чудесно. Роздер Ти веретище моє і 
підперезав мене веселістю» (Пс. 69).

Коли Калістрат так співав радісним голосом, багато воїнів ди-
вувалися і прийшли до нього, припали йому до ніг, просячи, щоб 
визволив їх від бісівської зваби і привів до Христа, свого Бога. 
Було їх 49 чоловік, що говорили: «Ось ми пізнали, що твій Бог — 
великий і правдивий, бо тебе чудесно визволив з морської гли-
бини». Блаженний мученик відповів: «Господь мій, Ісус Христос, 
не відганяє тих, що до Нього приходять, бо говорить: “Прийдіть 
до Мене всі втомлені і обтяжені, і Я облегшу вас”». Коли він це 
сказав, простягнув свої руки до неба та почав молитись: «Госпо-
ди, що на небі живеш і на покірних споглядаєш, зглянься на це 
мале стадо і збережи його від усілякого зла та охороняй його від 
диявола і від мучителя Персентина, бо Ти єдиний славний наві-
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ки». Воєвода побачив, що відбувається, здивувався і мовив: «Цей 
чоловік повний чародійства, бо з моря вийшов неушкодженим і, 
як обіцяв, звабив моїх воїнів». Тоді сказав до мученика: «Я зруйную 
твоє чародійство, Калістрате! Скоро ти довідаєшся, хто такий 
Персентин, служитель великих богів, і хто Розіп’ятий, якого ти 
шануєш і на якого марно надієшся». Тоді сів на судилище і звелів 
усіх навернених воїнів сильно бити, розбиваючи їм суглоби. Вони 
всі одноголосно взивали: «Господи Ісусе Христе, будь нашим по-
мічником і дай нам до кінця витримати! Задля Тебе ми страж-
даємо. Збережи нашого учителя Калістрата, щоб від нього ми 
досконаліше пізнали Тебе, єдиного Бога». Коли лють Персентина 
трохи стихла, мучитель наказав зупинити катування і вести вої-
нів-мучеників до темниці, поки не придумає, що з ними робити. 
Охопив його великий смуток, що полк його на 50 воїнів зменшив-
ся. А Калістрат в темниці розповідав воїнам про Бога, почавши 
від створення світу та гріха Адама, аж до Христового воплочен-
ня і Його відкупительної смерті та воскресіння. Розповів їм про 
страшний Суд, про майбутнє життя, про нагороду для праведних 
та кару для грішних у пеклі. Так укріпив їх до мученицької смерті.

Наступного дня воєвода сів на судилище, вивів з темниці всіх 
воїнів разом з Калістратом і почав грізно говорити: «Скажи мені, 
Калістрате, і ті, що з тобою, чи принесете жертву богам, щоб 
звільнитися від важких мук? Чи далі перебуватимете в бунті?». 
Мученик відповів: «Я за себе відповідаю, що не відступлю від 
Господа мого аж до смерті. Ці ж нехай самі за себе говорять. 
Питай їх і почуєш, що тобі скажуть». Воєвода сказав до них: 
«Ви, обманені, що скажете?». А вони мовили: «Ми — християни, 
визнаємо єдиного Бога, що створив небо і землю, віримо в Нього 
та в Його Єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і у 
Святого Духа». Коли воїни це сказали, воєвода наказав їх сильно 
бити. Потім звелів зв’язати їм руки і ноги та вкинути в озеро, що 
було поблизу. Коли їх мали втопити, Калістрат молився до Бога: 
«Господи, нехай ця вода стане для Твоїх рабів купіллю хрещення, 
щоб вони могли успадкувати життя вічне». Коли їх зв’язаними 
кинули у воду, раптом їхні пута розв’язалися. І стояли у воді, 
радіючи зі свого хрещення. Тоді було видно вінці перемоги, що 
спускалися з неба, і почувся голос, що говорив: «Бадьорися, Калі-
страте, зі своїми братами і йди з ними спочити у вічних оселях».

Після того голосу настав великий землетрус. Поблизу стояв 
ідол одного поганського бога, який від того землетрусу впав і роз-
сипався на порох. Інші воїни, які чули голос і побачили землетрус, 
навернулись до Бога. Було їх 135. Але Персентин їм вже нічого не 
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робив, бо боявся бунту і збентеження в полку, лише перших 49 із 
Калістратом звелів знову вкинути до темниці. У ній воїн Христо-
вий говорив до своїх братів у вірі: «Ось, браття, Ісус зі Своєї добро-
ти дарував вам святе хрещення, за яке належиться подяка Бо-
гові. Встаньмо і помолімось до Нього». Всі разом встали і піднесли 
руки та очі до неба. А Калістрат молився: «Господи Ісусе, Ти хочеш, 
щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Ти вирвав 
нас із пащі лева і покликав до життя вічного. Вчини нас гідними 
померти за Тебе, Бога нашого, і дай нам прийти до Тебе непороч-
ними і чистими та поклонитися Тобі, благословенному навіки».

Коли настала ніч, Персентин послав воїнів з мечами і вони 
всіх повбивали. Так всі разом прийняли мученицьку смерть за 
Христа. А ті 135 воїнів, які повірили в Ісуса, взяли їхні святі тіла і 
чесно поховали. Над їхніми гробами збудували церкву. Так збуло-
ся слово св. Калістрата, яке сказав до Персентина: «Посеред цього 
міста збудую церкву». У ній прославилось ім’я Господа Бога і Спа-
са нашого Ісуса Христа, Йому хай буде слава навіки віків. Амінь.

БЛАЖЕННА ЕЛЕОНОРА ПРОВАНСЬКА1

Елеонора, дочка прован-
ського графа Рамона Беренге-
ра V, вийшла заміж за короля 
Англії Генріха III (1216–1272). 
Подружжя було щасливим. 
Елеонора була побожною, 
чеснотливою і доброю. Вона 
уміла підтримати і втішити 
свого чоловіка в труднощах, 
які йому довелося зазнати від 
бунтівної знаті. Коли 1272 року 
король помер, Елеонора поки-
нула гамір світу і відійшла до 
монастирської самоти, де про-
жила ще 19 років як скромна 
монахиня, служачи Богу по-

1 Її пам’ять Західна Церква вшановує 21 лютого.



588

стом і молитвою. 1291 року з миром переставилась до Господа, 
залишивши добрий приклад християнського богоугодного життя.

СВЯТИЙ ІЛАРІЙ, ПАПА РИМСЬКИЙ1

Папа Іларій керував цер-
квою в 461–468 роках. Перед 
тим він був архидияконом 
папи Лева І. Як папський ле-
гат підтримував і захищав 
правовірного Константино-
польського патріарха Флавіа-
на в боротьбі з монофізитами, 
а також брав участь у IV Все-
ленському Соборі.

Ставши папою, був зму-
шений вирішувати супереч-
ки між єпископами Галлії та 
Іспанії, оскільки одні з них 
прагнули поширити свою 
владу за рахунок інших. Він 

писав єпископам: «Господь не очікує від нас, що ми відважно по-
ширюватимемо владу, але що відважно здобуватимемо душі».

В той час імператорський вельможа Філотей підтримував 
різні секти і тогочасні єретичні течії. Коли одного дня римський 
імператор Антемій (467–472) славно прямував до базиліки св. Пе-
тра, папа чекав його біля дверей. Натовп замовк, з нетерпінням 
очікуючи вітальної промови. Папа сказав: «Імператоре, підтри-
мувати єресі — це гріх, а цей гріх чинять твої підвладні. Не на-
близишся до гробниці св. Петра, поки не пообіцяєш, що твої люди 
ніколи не будуть підтримувати єретичні вчення». Імператор, 
здивований цією безстрашністю, пообіцяв.

Вірно послуживши Богові і зміцнивши Христове стадо, Іла-
рій відійшов до Господа 468 року і був похований у базиліці 
св. Лаврентія.

1 Його пам’ять Західна Церква вшановує 28 лютого.
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СВЯТИЙ МУЧЕНИК В’ЯЧЕСЛАВ,
КНЯЗЬ ЧЕСЬКИЙ

Святий В’ячеслав наро-
дився 903 року у форте-
ці Стохов як старший син 
чеського князя Братисла-
ва I (915–921) та його дру-
жини Драгомири. Він був 
дуже здібний і кмітливий. 
Спочатку його виховувала 
бабуся св. Людмила. Учи-
ла його страху Божого, на-
ставляла у християнських 
чеснотах і подбала про те, 
щоб під керівництвом свя-
щенника Павла Каїча він 
вивчив слов’янську мову 
усно та письмово.

В’ячеслав усім серцем вірив у Бога, а тому мав справжню 
християнську любов до ближнього. Він допомагав бідним, го-
дував голодних, дбав про сиріт і підтримував Божих слуг. Радо 
прислуговував священнику під час Святої Літургії і сам готував 
хлібні жертовні дари (просфори). Спадкоємцю престолу також 
було необхідно знати латинську мову та обряд, який був пошире-
ний у західних країнах, тому його послали до Будецького замку, 
де священник Вінсент навчив його латинських книг.

Коли 921 року помер князь Вратислав, усі люди країни зі-
бралися і обрали В’ячеслава князем. Але він був ще неповноліт-
нім, тож 2 роки замість нього правила його мати Драгомира. 
А 923 року В’ячеслав зайняв княжий престол. Було йому тоді 
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20 років. Хоч Чехія була тоді на межі загибелі, В’ячеслав своєю 
хоробрістю і мудрістю врятував цілісність і незалежність держа-
ви. З самого початку свого правління відзначався миролюбністю, 
щирою побожністю і християнською покорою. Через це деякі 
вельможі помилково вважали, що він не має такої відваги, як 
його батько Вратислав.

Святий князь, хоча й зійшов на престол, дотримувався побож-
них звичаїв, які полюбив ще з юності. Особливо любив готувати 
своїми руками просфори — жертовний хліб. У той час в Чехії ще 
не було викоренене поганство і багато вельмож приносили жер-
тви ідолам. Святий В’ячеслав, як батько-князь християнського 
народу, відкидав ідолопоклонство і, навпаки, прислуговував 
священнику під час Святої Літургії.

Згодом Злінський князь Радислав почав зводити інтриги про-
ти молодого князя і шкодити його землям. В’ячеславові нічого 
не залишалося, як рушити в бій проти гордого ворога. Під Жи-
томержем назрівала битва. Але тут проявилася людська відвага 
і батьківська любов молодого князя до підданого народу. Йому 
стало жаль невинної крові, яка мала б пролитися з обох боків 
через непокірного Радислава. Як справжній батько свого наро-
ду і християнський герой, він без вагань наразив на небезпеку 
власне життя, щоб пощадити невинну кров. На очах обох військ 
він викликав Радислава на лицарський поєдинок, переможець 
якого згодом став би головним князем в Чехії. Гордий Радислав 
прийняв цю пропозицію лише тому, щоб не зазнати сорому че-
рез свою відмову. Але розпочатий поєдинок одразу закінчився 
перемогою В’ячеслава. Радислав побачив на шоломі В’ячеслава 
сяючий хрест, а біля молодого князя ангелів, які погрожували 
непокірному воєводі. Вражений страхом, він скочив з коня, впав 
на коліна і благав у В’ячеслава пробачення. Святий князь про-
бачив йому і сказав: «Іди з миром додому і задовольняйся своїм, 
я ж від тебе нічого не хочу».

Одного разу німецький імператор Генріх І Птахолов (912–936) 
влаштував спільну зустріч правителів і запросив також князя 
В’ячеслава. Але В’ячеслав залишався в Господньому храмі і всі 
були змушені чекати його приходу. Імператор був цим роздра-
тований і наказав нікому з присутніх не віддавати В’ячеславу 
шани, коли той увійде. Але як тільки побачив В’ячеслава, сам 
негайно зійшов з престолу, пішов йому назустріч, віддав йому 
шану і посадив на почесне місце біля себе. Всі присутні диву-
валися такій пошані, а опісля запитали імператора, чому він 
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раптом передумав. Імператор відповів: «Я не міг вчинити інакше, 
бо як тільки В’ячеслав увійшов, я побачив у нього на чолі сяючий 
хрест, а біля нього двох ангелів». Генріх був настільки вражений 
цією появою, що запропонував святому свою скарбницю, щоб 
вибрав з неї коштовності, які йому сподобаються. Але князь узяв 
лише правицю святого мученика Віта.

Святий В’ячеслав сяяв найпрекраснішими чеснотами, живою 
вірою, надприродною любов’ю до Бога, палкою побожністю, дів-
ственною чистотою, самозреченням, покорою, справедливістю, 
миролюбністю і невтомною дбайливістю про дочасне і вічне 
благо свого народу. Однак побожне життя князя В’ячеслава не 
подобалося багатьом вельможам і боярам. Багато з них були 
або поганами, або поверхневими християнами, які прагнули 
непогамованого життя і тому хотіли позбутися В’ячеслава. Та-
кож брат В’ячеслва, Болеслав, князь Пшевський, приєднався до 
змовників, бажаючи заволодіти престолом. Він був запальний і 
властолюбний. Змовники переконали його, що він більш здібний 
володар, ніж В’ячеслав, і не соромилися оманливо стверджува-
ти, що В’ячеслав зазіхає на його життя. Болеслав схилився до 
їхнього злочинного задуму і 27 вересня запросив брата до міста 
Болеслава1, де мали вшановували пам’ять посвячення церкви 
св. Косьми і Дам’яна. Князь В’ячеслав, хоча й знав про приго-
товану змову, прийняв запрошення і вирушив зі своєю свитою 
до Болеслава. Вночі довго і побожно молився, співаючи псалми, 
доки, втомлений, не заснув.

Тієї ночі зібралися змовники, запросили Болеслава і радилися: 
«Він піде на ранкову службу, тоді його спіймаємо». Коли вранці 
задзвонили на утреню, В’ячеслав сказав: «Слава Тобі, Господи, 
що дав мені цей ранок». Він взувся, умився і пішов до храму. 
Болеслав же наказав священникам не пускати В’ячеслава всере-
дину. Тому, побачивши князя, священник зачинив двері храму. 
Болеслав поспішив за В’ячеславом. Той побачив його і привітав-
ся: «Будь здоров, брате!». Болеслав махнув мечем, та В’ячеслав 
перехопив меч і сказав: «Як недолуго чиниш, брате, щоб мене 
поранити», і повалив Болеслава на землю зі словами: «Хай ніко-
ли не станеться, щоб моя рука осквернилась братньою 
кров’ю». Тоді повернув йому меч і поспішив до храму. Болеслав 
скрикнув: «Друзі, друзі, де ви є? Погано ви помагаєте своєму пану 

1 Місто названо в честь князя Болеслава, який збудував там свій замок. 
Сучасна назва Брандис-над-Лабою-Стара-Болеслав.
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в біді!». І враз з’явився цілий 
натовп з мечами і списами! 
Змовники Честа і Тіра пора-
нили В’ячеслава. Дружинник 
Гнєвса підскочив і вдарив його 
мечем. Тоді В’ячеслав віддав 
свою душу Богові зі словами: 
«Хай Бог простить тобі, 
брате!». Сталося це 28 верес-
ня 929 року. Кров мученика, 
яка обагрила стіну храму, про-
тягом довго часу неможливо 
було стерти. Вчинивши бра-
товбивство, Болеслав поспі-
шив до Праги, щоб захопити 
князівський престол. Однак 
незабаром злякався свого жах-
ливого злочину і схилив своє 
зачерствіле серце до покаяння. 
Безперечно, св. В’ячеслав за-
ступався перед Богом за свого 

брата, бо його покаяння було щирим. Князь Болеслав І став од-
ним із найкращих чеських правителів, хоча за попередні вчинки, 
а особливо за вбивство брата, залишився в історії з прізвиськом 
Жорстокий. Свій жаль з приводу братовбивства Болеслав вира-
зив і тим, що свого сина, який народився під час горезвісного 
Болеславського святкування і якого в народі прозвали Страхква-
сом (страшний бенкет), пообіцяв віддати на службу Богу, кажучи: 
«Якщо цей мій син залишиться живим, я з цілого серця пожер-
твую його Богу на духовну службу, щоб усе своє життя служив 
Христу за мій гріх і за людей цієї землі». Потім Страхквас став 
монахом у Регенсбурзькому монастирі св. Еммерама, прийнявши 
ім’я Крістіан. Так само і наймолодша донька Болеслава Млада 
прийняла монаший постриг і була першою настоятелькою жі-
ночого монастиря св. Юрія у Празі. Як і її брат Крістіан, який 
став монахом, вона каялася за гріх свого батька.

На початку березня 938 року розкаяний Болеслав послав 
до міста Болеслава своїх священників і слуг, щоб вийняли тіло 
св. В’ячеслава з гробу і перевезли його до Праги. Він вийшов йому 
назустріч до потоку Рокитниці біля Лібна і з жалісним плачем 
прийняв тіло святого мученика, яке священники перенесли до 
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Празького Граду і 4 березня поклали у храмі св. Віта з правого 
боку від вівтаря святих апостолів.

Чеський народ вшановував князя В’ячеслава відразу після 
його смерті як святого і Христового мученика, а також як свого 
могутнього захисника і заступника перед Богом. Це побожне 
вшанування святого князя підтверджувалося чудесами, якими 
Бог прославив його гріб. До могили святого В’ячеслава приходили 
паломники з Чехії та далеких країв у пошуках Божої допомоги 
в різних потребах.

ПРЕПОДОБНИЙ КИРІЯК САМІТНИК1

Преподобний Киріяк наро-
дився в середині V століття і був 
родом з Коринту. Його батько 
Іван був священником і служив 
у катедральному храмі. Матір 
називалася Євдоксія. Єпископ 
Коринту Петро був їхнім роди-
чем. Побачивши побожність 
та віру юнака, поставив його 
читцем у церкві. Киріяк пиль-
но вчитувався у святі книги і 
багато роздумував над Святим 
Писанням і таїнствами святої 
віри. Читаючи життя святих, 
горів духом. Забажав насліду-
вати їх і цілковито посвятитися 
Богові. Думаючи про це, однієї 
неділі увійшов у церкву і чув під 
час читання Євангелія Христо-
ві слова: «Коли хто хоче йти за 
Мною, хай зречеться себе само-
го, візьме свій хрест і йде слідом за Мною». Ці слова справили 
сильне враження на Киріяка, начеб були звернені саме до нього. 
Не сказавши нікому ні слова, він вийшов з церкви і пішов до 

1 Його пам’ять вшановуємо 29 вересня (12 жовтня).
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берега моря, де сів на корабель і відплив до святої землі. Було 
йому тоді лише 18 років.

В Єрусалимі відвідав святі місця, а після того прийшов до 
св. Євтимія1, який збудував в пустині монашу лавру. Євтимій 
прийняв його ласкаво, бо бачив у ньому монаше покликання, і 
через деякий час одягнув у монашу рясу. Потім послав його над 
Йордан до св. Герасима2, щоб там під його проводом навчався 
монашого життя. Святий Герасим, побачивши юного Киріяка, 
звелів йому жити у спільному монастирі і навчатися послуху. В 
цей час Господь часто вчив молодого Киріяка чесноти покори. 
Одного разу, коли він мав служіння на кухні із старшим братом, 
з необережності розбив миску. Старший брат побачив це і на-
поумив його. Через деякий час Киріяк знову, нехотячи, розбив 
глечик. Старшого брата це сильно роздратувало і він з гнівом 
насварив його.

Киріяк, бувши ще молодий, не зміг знести цієї справедливої 
критики, бо на все дивився зі свого погляду. Він образився на 
брата, хоча й розумів, що той насварив його справедливо, але не 
міг простити, що брат зробив це так строго. Між ними настало 
таке велике напруження, що не могли дивитися один на одного. 
Ще й до того диявол почав підкидати Киріякові різні думки се-
бежалю: «Я це зробив нехотячи, тому я невинний, а він вилив на 
мене всю злість. Він мав би мене за це перепросити». Коли він 
зустрічався з братом, відразу пригадував його помилки. Киріяк 
старався боротися з цими спокусами, відкидаючи їх. А якщо 
побачив, що вже відкрився їм, відразу каявся. Однак усвідом-
лював, що це було лише зовнішньо, без сили, що він насправді 
не хотів відмовитися від своєї правди і зробити крок покори до 
свого брата. Дух брехні щораз посилював відчуття безвиході, 
начеб спільне життя було непосильним тягарем. Тоді він впав 
з болем під хрест, виливав своє серце перед Божим обличчям 
і просив у Нього помочі. Молився і до Пресвятої Богородиці: 
«Мамо! Прошу, заступися за мене у свого Сина. Дай вихід в цій 
ситуації, дай ласку відкритості і справжньої покори, щоб я не 
замкнувся у власній правді. Ти бачиш, що цей дух цілковито 
відлучив мене від брата і я не маю сил зробити крок до прими-
рення. Дай, щоб задля Ісуса я зробив цей крок віри, крок 
до примирення. Тоді вся гіркота і образливість втече від нас і 

1 див. I том книги «Мученики та інші святі», 20 січня (2 лютого), ст. 132.
2 див. I том книги «Мученики та інші святі», 4 (17) березня, ст. 404.
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між нами знову буде братня любов. Ти — повна благодаті і Твій 
любий Син завжди Тебе почує».

Коли Киріяк так молився, йому нагадалася наука, яку їм ко-
лись говорив св. Герасим: «Лукавий шукає будь-яку причину, 
через яку зміг би розбити відносини між людьми. Так дух брехні 
нищить єдність у спільноті. Він хоче, щоб браття були закриті 
в собі і не відкривалися одні перед одними. Тоді напруження росте 
і вкінці це приводить до того, що монахи покидають монастир. 
Тому треба робити так, як каже Господь Ісус: “Якщо твій 
брат має щось проти тебе, то піди та помирись перше з 
твоїм братом” (Мт. 5, 23–24). Отже я маю піти першим, 
хоч і є невинним. Це може здаватися несправедливо, але якщо 
я так впокорюся, то брат отримає світло і наші взаємні відно-
сини налагодяться».

Святий почав дякувати за світло та просив сили, щоб зроби-
ти цей крок віри. Ще того самого дня пішов до старшого брата 
і перепросив його. Божа благодать доторкнулася і брата, який 
побачив, що також вчинив неправильно. Вони визнавали свої 
провини перед Богом і один перед одним. Відтоді мали душев-
ний спокій, а особливо Киріяк зрозумів, що не може залишатися 
відокремленим у своїй фальшивій правді, а мусить все віддати 
Ісусу до світла та зробити крок правдивої покори — визнати 
свою помилку і примиритися з братом.

Так преподобний Киріяк дозрів у покірного і слухняного мона-
ха — Ісусового учня. Він охоче виконував усі служби в монастирі, 
вдень працював, а вночі молився. І лише пройшовши таким 
необхідним очищенням у спільноті, з благословення настояте-
лів відійшов на самоту. Згодом свій досвід духовної боротьби з 
гріхом у собі, зі світом і дияволом передавав молодим монахам. 
Він прожив 109 років і упокоївся в Господі 557 року.
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ПРЕПОДОБНИЙ ХАРИТОН ІСПОВІДНИК1

Преподобний Харитон похо-
див з Ликаонського краю з міста 
Іконії. Він провадив чеснотливе 
християнське життя і був при-
кладом для інших. Імператор 
Авреліан (270–275) видав у всі 
краї безбожний наказ: змушува-
ти християн до ідолопоклонства, 
а тих, що не коритимуться — уби-
вати. В той час Харитон удосто-
ївся стати Христовим ісповідни-
ком. Його, як першого з християн 
в Іконії, що виділявся християн-
ськими чеснотами, взяли на суд. 
Начальник міста запитав: «Чому 
великим богам не поклоняєшся, 
перед якими цар і всі люди схи-
ляють свої голови?». Харитон від-

повів: «Всі боги поган — демони, які колись через свою гор-
дість хотіли уподібнитись Богові, за що з неба до глибин 
пекла були скинені. Нині ж безумні і зваблені люди хочуть 
їх шанувати наче богів. Проте і вони, і ті, що їм поклоня-
ються, скоро загинуть і, як дим, щезнуть. Через те я їм не 
поклоняюся, а вірю в істинного Бога, Йому служу і поклоняюся. 
Він є Творцем всього та Спасителем світу, який живе повіки». 
Суддя сказав: «Через свою першу грубу відповідь ти став достой-
ним смерті, бо посмів ображати безсмертних богів, а нас, що їм 
поклоняємося, безумними і обманеними назвав. Вже за це треба 
1 Його пам’ять вшановуємо 28 вересня (11 жовтня).
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стяти твою безумну голову мечем. Але тому, що боги наші 
довготерпеливі і нешвидкі до помсти за свою образу, через те і 
я, наслідуючи їх, потерплю тобі і не зразу тебе страчу. Може 
помудрієш і принесеш з нами жертву тим, яких сьогодні обра-
жаєш, і так випросиш прощення за гріх, який посмів вчинити».

Харитон відважно відповів: «Якщо ідоли ваші є богами, то 
погано робиш, коли терпиш те, як я їх безчещу. Бо кожен по-
винен за честь свого Бога стояти і ревність за нього виявляти. 
Знай же точно, що ніяка мука не відкине мене від живого Бога і 
не схилить до шанування нечистих ідолів. Я — учень блаженної 
Теклі, первомучениці, яка в нашому Іконійському місті засяяла 
подвигом мучеництва. Вона була наставлена великим учите-
лем апостолом Павлом, з ним же і я говорю сьогодні: “Хто мене 
відлучить від Христової любові? Горе, чи утиск, чи пересліду-
вання, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч?” (Рим. 8, 35)». 
Суддя намагався переконати святого: «Якщо б боги наші не були 
богами, як ти кажеш, то не дали б нам щасливого життя, ані 
багатства, ані слави, ані здоров’я». Харитон мовив: «Обманюєш 
себе судде, думаючи, що все маєш від твоїх брехливих богів. Вони 
ноги мають, та не ходять, руками своїми не рухають, очима не 
бачать і язиком не говорять. Вдар їх мечем або обпали вогнем — 
чи спротивляться тобі або чи скажуть, що їх болить? Нічого 
від них не почуєш, бо життя в собі не мають. Як можуть убогі 
ідоли комусь щось дати, коли самі нічого не мають, крім 
власної погибелі? А біси, які за ними ховаються, навіть 
над свинями влади не мають без Божого допусту. Всі до-
бра, які маєш, ти отримав від істинного Бога, але будуть 
вони тобі на засуд, бо не використовуєш їх для Божої сла-
ви. А те, що ти називаєш щастям, насправді є нещастям. 
Правдиве щастя дає тільки Ісус Христос, Син Божий, яко-
го ти зневажаєш. Він є правдивий Бог і вічне життя. Тому 
питаю: як можеш бути щасливим, відкидаючи Його?».

Після цих слів суддя розгнівався і з лютістю закричав. Одразу 
повелів розтягнути Харитона хрестоподібно на чотири сторони і 
нещадно бити жилами. Під час мук, які святий мужньо терпів, кат 
запитав його: «Чи принесеш жертву безсмертним богам, Хари-
тоне, чи більші для тіла свого хочеш прийняти рани?». Мученик 
відповів: «Якщо б можна було мені тисячократно померти 
за мого Господа, я б радо погодився, ніж тимчасово жити і 
демонам поклонятися». Били Харитона так, що тіло відпадало 
від костей, кров текла рікою і ціле його тіло було суцільною раною. 
Кати перестали його бити, бачачи, що він ледь живий, і думали, 
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що вже скоро помре. Тоді взяли і занесли Харитона до темниці, 
бо сам не міг ні йти, ні говорити, тільки ледве дихав. У в’язниці 
Бог повністю зцілив мученика від ран. А коли він вдруге був 
виведений на суд і показав велику сміливість, кат ще більше роз-
гнівався і повелів свічками обпалювати його тіло. І настільки був 
печений, що ціле його тіло наче перемінилося на попіл. У муках 
Харитон дякував Богові, а потім знову був вкинений у темницю.

У той час імператор Авреліан був убитий своїми наближеними. 
Після нього сів на престолі Тацит (275–276), який розумів, що смерть 
його попередника була Божою карою за переслідування христи-
ян. Тому по всіх краях свого володіння видав наказ дати христи-
янам свободу. Була тоді правовірним велика радість: випускалися 
в’язні, вигнанці поверталися з заслання, єпископи, священники і 
миряни виходили з пустинь і печер, в яких ховалися, щоб в без-
пеці служити Літургію. Тоді й Харитон-ісповідник був випущений 
на свободу, хоч був нерадий, бо більше хотів померти за Христа, 
ніж лишитися живим. Та Бог захотів продовжити його життя на 
користь багатьом, щоб не сам один, але з багатьма добровільними 
мучениками, як батько з дітьми, прийшов до Небесного Царства.

З того часу св. Харитон відрікся світу і всього, що у світі, взяв 
свій хрест і почав жити монашим життям. А щоб мати Ісусові 
страждання завжди перед очима, пішов до Єрусалиму. По дорозі, 
близько Єрусалиму, на нього напали розбійники, які, не маючи що 
в ісповідника забрати, зв’язали його самого, завели у свою печеру 
і хотіли вбити. Та перед тим ще поспішно повернулися на дорогу, 
шукаючи людей, які б там ішли, щоб напасти на них розбоєм. 
Тим часом св. Харитона залишили лежати зв’язаного у печері. Як 
колись у муках та путах, так само і тепер Харитон дякував своєму 
Спасителеві і був готовий прийняти всіляку смерть. Коли святий 
молився і повністю віддавався Божій волі, за Божим допустом, у 
печеру заповз змій, знайшов посудину з вином, пив з неї і отруїв 
вино своєю отрутою. Повернувшись, розбійники були дуже спраг-
лі і всі по черзі пили з тої посудини, після чого попадали на землю 
і в болях повмирали. Так Господь покарав їх за грішне життя.

Святий Харитон з Божою допомогою звільнився від пут і 
знайшов у печері багато золота, яке розбійники за багато років 
назбирали розбоями. Тоді роздав його вбогим, церквам і мо-
настирям, а з решти, що залишилася, на тому місці біля печери 
збудував лавру1. Була вона розміщена за дев’ять кілометрів від 

1 Це була знаменита Фаранська лавра (Ваді Фара), перший монастир в 
Юдейській пустелі.
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Єрусалиму. В самій печері облаштував церкву і зібрав братів. 
Слава про святе життя Харитона розійшлася по всьому тому 
краю. Багато приходило до святого і приймали від нього постриг. 

Святий Харитон частим словом підбадьорював братів у на-
слідуванні Христа. Одного разу, зібравши їх, святий навчав їх 
того, чим і сам жив. Він казав: «Передусім пам’ятайте, що 
основою монашого життя, як у монастирі, так і поза ним, 
є молитва. І знову повторюю: центром життя людини, 
яка йде за Богом, має бути щоденна внутрішня молитва. 
Вона має бути нашим вогнем любові до Бога. На ній треба від-
давати Ісусові свої терпіння, турботи, страхи і переживання. 
Всі терпіння та переслідування нам мають послужити до рев-
ної молитви. Під час мук та великих терпінь тільки молитва 
додавала мені силу мужньо все терпіти і за все Богу дякува-
ти. Якщо Йому дякуємо і готові з відданістю прийняти всіляку 
смерть, Він сам заступиться за нас. Тому тепер, в час спокою, 
на молитві, брати, використовуйте кожну хвилину. Відкиньте 
усі турботи і клопоти та обома руками вірою тримайтесь Ісу-
са. Молитва — це сильна зброя проти спокус і велика охорона. 
Пекло добре знає, якою сильною є молитва, тому всіма 
можливими способами намагається відвести нас від неї. 
Брати, не переможе і не уникне гріха той, хто достатньо не 
молиться. Скажу ще більше: хто не молиться, не осягне вічного 
спасіння. Будьте людьми молитви, любіть молитися, давайте 
приклад молитви і вірте в те, що ваші молитви будуть вислу-
хані. Тут є час праці, зусилля і боротьби. У небі буде час нагороди 
і відпочинку. Пам’ятаймо, що життя коротке, і не марнуймо 
його. Не піддаваймося обману диявола, витрачаючи час намарно 
і занедбуючи основу нашого життя, якою є молитва».

Брати отримували велику користь від слів свого учителя і 
наставника, а приклад його святого життя і їх спонукав до свя-
тості. Харитон був досконалий в чеснотах і монаших подвигах, 
любив піст, був стриманий, працю мав за відпочинок, а вбогість 
беріг як багатство. Був він милостивий і гостинний, милосердний 
і братолюбний, лагідний, мовчазний і відкритий для всіх. Для 
братів завжди мав мудре слово, яким навчав їх дороги спасіння.

Після молитви велів виконувати працю, уважно пильнуючи, 
щоб жодна година не минула без діла, щоб диявол не побачив 
ченця без роботи і не зловив його у свої тенета, бо лінивство і 
неробство — початок гріхопадіння. Вчив не виноситись вгору і 
берегтись марнославства. Покору, любов, терпіння, лагідність та 
всі інші монаші чесноти здобувати, як коштовний скарб, і ним 
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збагачуватись. Чистоту берегти, як зіницю ока, убогість любити, 
а послуху наставнику триматися аж на смерть.

Коли наближався час смерті ісповідника, він скликав братів 
з трьох монастирів, які заснував, і сказав їм: «Настав час мого 
відходу, як відкрив мені Господь. Ви, діти, дбайте про своє спасін-
ня, щоб уникнути пасток диявола і світу та по смерті стати 
достойними прийняти від Бога вінець слави за вашу безкровну 
мученицьку смерть». Вони плакали і казали: «Чом залишаєш нас, 
своїх дітей, батьку наш і учителю?». Харитон відповів: «Господь 
наш Ісус Христос обіцяв бути з вами нерозлучно аж до кінця віку 
і не покине вас. Він ваш Отець і Учитель. Він знає кожного з вас 
і ніколи вас не залишить. Якщо знайду в Нього ласку, просити-
му, щоб ніхто з вас не був засуджений і щоб вас усіх Він зібрав 
до однієї кошари в Його Царстві». Тоді поблагословив їх і віддав 
свою святу душу в руки Господні. Сталося це 350 року. Всі отці 
пустелі за ним плакали і достойно його поховали.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ ІПАТІЙ ТА АНДРІЙ1

Ці святі походили з Лідії. Ще бу-
дучи дітьми, обоє навчалися книг 
в одному монастирі і прикрашали 
себе всілякою добродійністю, все 
більше зростаючи у вірі. Досягши 
дорослого віку, Іпатій прийняв на 
себе іноче життя, щоб перебува-
ти в безмовності, служачи Богові. 
Андрій на користь людських душ 
став клириком. Був ревним про-
повідником Божого слова, навча-
ючи людей у Божій церкві. Оби-
два мали велику повстриманість, 
смиренномудрість і нелицемірну 
любов до Бога. Про їхнє чеснот-
ливе життя довідався ефеський 
архиєпископ, прикликав їх до 

1 Їхню пам’ять вшановуємо 21 вересня (4 жовтня).

Святий Андрій
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себе і, діставши користь від їх-
ньої бесіди, вельми їх полюбив. 
Тож поставив Іпатія єпископом 
Асуанської Церкви, кажучи: «Не 
годиться такому світильнику 
під посудом в пустелі приховано-
му бути, але на свічнику святи-
тельства хай просвічує Церкву 
Божим ученням», а Андрія свя-
щенником учинив. І були ці два 
пресвітлі світильники у Церкві 
Божій, просвічуючи її премудрим 
ученням та чистим життям.

По тому, коли Лев Ісавря-
нин (717–741), грецький цар, 
підняв гоніння на святі ікони і 
по всьому царстві звелів вики-
дати ікони із храмів Божих, щоб 
ніхто їм не поклонявся, тоді ці 
святі учителі, Іпатій та Андрій, багато говорили супроти іконо-
борців, навчаючи людей, щоб не слухали царевого безбожного 
повеління. Почув про них цар і звелів привести їх до себе, довго 
переконував і примушував відмовитись від вшанування святих 
ікон, але не міг захитати міцних стовпів Церкви. Зачинив їх тоді 
у темниці, довго тримав і всяко намагався привести до своєї 
однодумності в єресі. Також звелів їх нещадно бити, по тому з 
голів їхніх шкіру з волоссям здер і бороди, смолою помазавши, 
запалив, і святі ікони на головах їхніх спалив. Вони усе це до-
блесно терпіли і живі залишилися силою Божою. По тому серед 
міста волочити їх звелів звіроноровний Лев, бо ім’я, як і норов 
його, були звірині, і волочені були святі містом на посміх усім. 
Нарешті закололи їх, ніби овець, і так душі свої в руки Божі від-
дали, померши мученицькою смертю за правдиву віру в Христа 
730 року. Чесні їхні тіла кинули псам на їжу, але вірні їх, таємно 
взявши, поховали з належною честю.

Святий Іпатій
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГРИГОРІЙ, 
ЄПИСКОП ВЕЛИКОЇ ВІРМЕНІЇ, І З НИМ 37 ДІВ

Велика Вірменія1 — перша в 
світі держава, в якій християнство 
було проголошене офіційною релі-
гією. Сталося це 301 року за царя 
Тиридата Великого (287–330). Ві-
рменія називає св. Григорія своїм 
просвітителем, а також першим 
святим і покровителем.

Святий Григорій походив з Пер-
сії і народився у поганській родині. 
Його батько Анак, один з великих 
бояр у перській землі, був родичем 
царів Вірменії і Персії. Він, за до-
рученням перського князя, убив 
вірменського царя Хосрова ІІ. Вми-
раючи, цар звелів вбити Анака з 
усією родиною, і воєводи негайно 
це зробили. Залишилися живими 
тільки двоє його малих синів, яких 

в годину небезпеки сховав хтось з родичів. Один з них був взятий 
у Персію, а другий, Григорій, був відісланий у Римську державу, 
де виріс і перебував в Кесарії Каппадокійській. Там Григорій 
повірив у Христа, охрестився та був вірним рабом Ісуса. З часом 
він одружився і народилося в нього двоє синів: Ордан і Аростан. 
Григорій виховував їх у християнській вірі. Коли вони виросли, 
Ордан став священником, а Аростан — пустельником. Григорієва 

1 Велика Вірменія — стародавня вірменська держава, що існувала з 
190 р. до Р. Х. до 428 р. після Р. Х.
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жінка померла невдовзі після народження дітей. Тоді блаженний 
почав ще більше служити Богові та присвячувати час молитві.

Після смерті вірменського царя Хосрова його син Тиридат 
перебував на чужині і служив у римському війську. Він воював 
на війні проти готів і переміг їхнього князя. Через це римський 
імператор возвів його на батьківський престол та поставив ца-
рем у Вірменії. Коли Григорій почув про нового царя, пішов до 
нього на службу. Знав, що його батько вбив батька Тиридата, 
але тримав це в таємниці. Він вірно служив цареві та покутував 
за гріх свого батька. Тиридат полюбив Григорія, бачачи, що той 
йому з відданістю служить. Однак коли довідався, що є христи-
янином, почав його ненавидіти.

Одного разу цар звершував своє мерзенне ідолопоклоніння і 
хотів, щоб Григорій разом з ним приніс жертву ідолам, але той 
відмовився і сказав: «Вірую в Господа Ісуса Христа! Немає 
іншого правдивого Бога ні на небі, ні на землі, крім Нього. 
Спасіння і вічне життя є тільки в Ісусі Христі!». Чуючи 
ці слова, Тиридат наказав сильно мучити Григорія. На початку 
йому розкрили рот і вклали між зуби дерево, щоб не міг говорити. 
Тоді прив’язали до його шиї великий соляний камінь та повіси-
ли ногами вгору. Так мученик терпів сім днів, а восьмого дня 
його жорстоко били зверху палицями. Потім розпалили вогонь і 
наступні сім днів Григорія, що висів стрімголов, морили димом. 
Так висячи, мученик славив Ім’я Христа і прикликав Його на 
допомогу. Також, наскільки це було можливо, навчав людей, що 
там стояли, вірити в одного істинного Бога. Мученик говорив: 
«Погляньте на мене, як терплю за Ісуса. Я втратив заради 
Нього все, бо Він помер за мене і дає мені вічне життя. Чи 
ви готові постраждати за своїх богів? Що вони зробили для вас? 
Подумайте над цим і зрозумійте, що єдиним правдивим Богом 
є Ісус Христос». Після того, як мученик виявився непохитний у 
вірі і мужній в терпінні, йому затиснули в дошках ноги й силь-
но обв’язали мотузками. У п’яти і стопи набили залізні цвяхи 
та наказали ходити. Він ходив та співав псалми: «За словами 
уст Твоїх я зберіг путь закону» (Пс. 17, 4). «Ходять і плачуть, 
засіваючи. Повертаючись, прийдуть з радістю взяти свої снопи» 
(Пс. 126, 6). Потім кат звелів загнути мученикові голову і в ніздрі 
вливати сірку та сіль з оцтом, а голову зав’язати у міх з сажею 
і попелом. В цих муках святий перебував шість днів, просячи 
в Бога помочі, щоб не зрадити і витерпіти до кінця. Тоді його 
знову повісили головою вниз і насилу влили в його уста багато 
води. Кати мучили праведника Божого і насміхалися з нього. Не 
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було жодного сорому в їхніх очах, бо були через ідолопоклонство 
наповнені всякою нечистотою. Коли не вдалося Григорія змусити 
до відступництва, почали залізними кігтями обдирати йому ре-
бра, а потім волочили по залізних цвяхах. Після всіх цих мук його 
кинули у в’язницю, де Божою силою він був повністю зцілений. 

Наступного дня Тиридат здивувався, побачивши Григорія 
цілим і неушкодженим. Мучитель сподівався, що говорячи з ним 
мирно, прихилить його до ідолопоклонства. Але коли побачив, 
що мученик не піддається на його вмовляння, наказав його ноги 
запхати в залізне взуття і забити в колодки та стерегти три дні. 
По трьох днях цар, прикликавши Григорія, промовив до нього: 
«Даремно надієшся на свого Бога, бо не маєш від Нього ніякої допо-
моги». Мученик відповів йому: «Безумний царю, своїми вчинками 
ти готуєш собі муки в пеклі. Я ж, уповаючи на свого Бога, от-
римаю силу перенести всі терпіння. Тому задля Нього не жалію 
свого тіла. Бо хоч зовнішня людина занепадає, однак внутрішня 
обновлюється день у день». Почувши це, цар звелів розтопити 
олово в казані і облити ним ціле тіло мученика. Григорій, тер-
плячи ці муки, безнастанно взивав Ім’я Господа Ісуса. Тиридат 
роздумував, як прихилити серце Христового мученика до ідоло-
поклонства. Тому звелів зв’язати йому руки і ноги та кинути в 
глибоку яму, яка була наповнена болотом, зміями, скорпіонами 
й черв’яками. Однак, перебуваючи в тій ямі, Григорій не зазнав 
жодної шкоди. Бог послав одну вдову, яка щодня кидала йому в 
яму окраєць хліба. Таким чином мученик прожив там 13 років.

У той час імператор Діоклетіан (284–305) захотів одружитись і 
наказав знайти йому жінку. Було знайдено дівчину-християнку зі 
шляхетного роду на ім’я Рипсимія. Вона жила в жіночому монас-
тирі і обручила себе Ісусові Христові. Цар послав до неї, просячи, 
щоб стала йому дружиною. Проте вона не хотіла виходити заміж 
за імператора, бо посвятила себе Богові. У своєму серці казала: 
«Ісусе, мій Наречений, не відступлю від Тебе. Тобі належить моє 
святе дівство, не зраджу Тебе!». Тому сестри разом з ігуменею Га-
янією вирішили втекти до Вірменії. Було їх разом 37. Дорогою ба-
гато терпіли від голоду, але були готові у всьому наслідувати свого 
Господа. Прийшовши у Вірменію, оселились перед містом Вагар-
шапат1 і заробляли собі на хліб важкою працею. Так всі захотіли 
страждати заради того, щоб зберегти дівство та вірність Христові.

1 Столиця Великої Вірменії, згодом названа «Ечміадзин», що означає 
«зійшов Єдинородний» — на пам’ятку появи Христа св. Григорію. Є 
духовним центром Вірменської Церкви.
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Імператор довідався про їхню втечу і послав лист до Тиридата, 
кажучи: «Рипсимію, яку я хотів взяти собі за жінку, заманили 
християни, і вона захотіла більше тинятися чужими краями, 
аніж бути мені жінкою. Знайди її і або пошли до нас, або візьми 
собі за жінку». Тиридат знайшов святих дів і наказав привести 
до нього Рипсимію, бо сам захотів одружитися з нею.

Коли воїни прийшли до монастиря, ігуменя сказала до них: 
«Вже всі ці діви заручені Небесному Цареві і неможливо, щоб 
котрась з них поєдналася земним шлюбом». Раптом страшно 
загриміло і був з неба голос: «Боріться і не бійтеся, бо Я з вами!». 
Воїни, налякавшись грому та голосу, втекли та все розповіли 
цареві. Тоді він наказав повбивати всіх дів, а Рипсимію насилу 
привести до себе.

Коли вояки повернулись до монастиря і хотіли всіх вбити, 
Рипсимія промовила: «Не вбивайте цих дів, але ведіть мене до 
царя». Взяли її і повели, а всіх інших помилували та не вбивали. 
По дорозі наречена Христова прикликала Ім’я Ісуса і взивала до 
Нього: «Господи, моя сило, поспіши мені на допомогу! Вирятуй 
від меча мою душу і з лап собачих! (Пс. 22, 21)». Коли дівчину 
завели в царські палати, знову молилась до Бога та підносила 
свої очі до Нього, згадуючи допомогу, яку Він подавав людям: як 
врятував Ізраїля з руки фараона, як зберіг Йону неушкодженим 
в череві риби, і допоміг трьом юнакам у вогненній печі. Потім 
прийшов цар і хотів її збезчестити, але йому нічого не вдалось. 
Ісус дав Рипсимії таку велику фізичну силу, що вона боролася з 
царем і перемогла його. Тому він звелів покликати Гаянію, щоб 
вона переконала дівчину виконати його волю. Ігуменя говорила 
до неї римською мовою, щоб ніхто не зрозумів, що каже. Вона 
утверджувала дівчину у вірі: «Краще тобі тут померти тим-
часово, аніж там вічно. Ніколи не погоджуйся на гріх. Ти знаєш, 
що говорить наш Наречений в Євангелію: “Не бійтеся тих, що 
вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтесь радше того, 
хто може погубити душу і тіло в пеклі” (Мт. 10, 28). Якщо тебе 
нечестивий цар і вб’є — це буде для тебе найкраща похвала 
перед Ісусом Христом, твоїм Обручником». Дехто з тих, що там 
були, розуміли римську мову і розповіли Тиридату, що вона го-
ворить до Рипсимії. Тоді слуги почали бити Гаянію камінням по 
устах, повибивали їй зуби та вигнали з палати. Цар намагався 
переконати діву, але не зміг. Бачачи, що нічого не може зробити, 
почав біснуватися, товкти себе і кидатися до землі. Коли настала 
ніч, діва втекла до своїх сестер. Всю ніч вони разом дякували 
та співали Богові за те, що не віддав на ганьбу Свою наречену.
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Зранку Тиридат, побачивши, що вона втекла, наказав її вби-
ти. Знову нечестиві схопили Рипсимію. Спершу відрізали їй язик, 
потім оголили волосся і, прив’язавши до чотирьох стовпів руки 
й ноги, палили свічками і розтяли їй гострим каменем живіт, 
що аж всі нутрощі випали. Тоді викололи їй очі і всю посікли на 
частки. В цих муках діва відійшла до Христа, свого солодкого 
Жениха. Воїни царя схопили й інших дівчат, її сестер і співп-
осниць, числом 33. Побили їх мечем, а їхні тіла кинули звірам 
на їжу. Ігуменю Гаянію вбили лютою смертю разом з іншими 
двома дівами, що були з нею. Спершу, продірявивши їхні ноги, 
повісили стрімголов і з живих здерли шкіру, після того прорізали 
ззаду шиї, витягли їм язики і відрізали; також гострим камінням 
розпороли їхні животи і витягли нутрощі. Нарешті відсікли їм 
голови — і так вони перейшли до свого Обручника Христа.

Тиридат, наче без розуму, ледве шостого дня отямився і пішов 
на лови. У дорозі Бог покарав його за вбивство дівиць: цар не лише 
втратив розум, але і почав поводитись, як вепр. Не тільки він став 
біснуватим, але і всі, що погодились на смерть невинних дів: во-
єводи, воїни та цілий його дім. Вони бігали полями, рвали на собі 
одяг і самі їли своє тіло. І не було їм ніякої допомоги ні від кого.

Бог часто карає, щоб опам’ятати людину і визволити від зла. 
Тому, за заступництвом святих мучениць, Господь послав допо-
могу і помилував їх. Царевій сестрі Хосровадухті у сні з’явився 
чоловік і сказав: «Якщо Григорій не буде виведений з ями, Тири-
дат не зцілиться». Коли вона прокинулась, сповістила людям про 
своє видіння. Але ніхто не сподівався, що Григорій буде живий, 
адже пройшло вже 13 років. Прийшовши до ями, вони запитали: 
«Григорію, ти живий?». Мученик відповів: «Я живий, благодаттю 
мого Бога». Тоді його блідого і сухого витягнули з болота, обмили, 
одягнули у новий одяг і просили, щоб зцілив їхнього царя. Спо-
чатку Григорій запитав про тіла вбитих дів, які вже дев’ять днів 
лежали непохованими. Тоді зібрав розкидані тіла, плакав над 
ними та чесно поховав. Після того почав вчити людей і царський 
двір, щоб відвернулись від ідолів і повірили в єдиного істинного 
Бога. Григорій говорив: «Для того Господь мене зберіг живим у 
ямі, щоб ви відвернулися від ідольської тьми та навернулися до 
єдиного Бога і Сина Його, Ісуса Христа. Він є Дорога, Правда і 
Життя. В Ньому ви знайдете спасіння, утішення і благодать. 
Ваші ідоли вас не спасуть, вони тільки витвір людських рук. Чи 
комусь з вас вони помогли? Ісус, Божий Син, заради нас зійшов з 
неба і став людиною. Він заради нашого спасіння прийняв ганебну 
кару на хресті, щоб нам були прощені гріхи». Бачачи їхнє смирен-
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ня й розкаяність, він наказав збудувати велику церкву на честь 
мучениць. Її скоро збудували, і Григорій вніс в неї тіла мучениць, 
поставив хрест й звелів людям там збиратись і молитись. Потім 
привів Тиридата до тіл святих дів і сказав йому, щоб помолив-
ся до них. Коли цар так зробив, зразу звільнився від демона. 
Також злі духи відійшли від воїнів та воєвод, які біснувалися.

За недовгий час ціла Вірменія навернулась до Христа. 301 року 
Тиридат проголосив християнство офіційною релігією держави. 
Люди руйнували ідольські храми та будували Божі церкви. Цар пе-
ред усіма сповідався зі своєї лютості та гріхів. Розповідав про кару 
і Божу благодать, яка виявилась на ньому. За його наказом Григо-
рій поїхав до Кесарії, де його висвятили на священника, а потім 
на єпископа. Повертаючись у Вірменію, він взяв з собою багато 
священників і охрестив царя, воєвод та майже весь народ. Він за-
сновував християнські школи, святив нових священників і багато 
працював на Божу славу. Не лише вірмен, але й персів, асирійців і 
мідян навернув до Христа. На місці, де було поховано мощі святих 
Рипсимії і 36 дів, благочестивий Григорій побудував Ечміадзін-
ський монастир. Згодом замість себе поставив єпископом Вірме-
нії свого сина, який пізніше брав участь у І Вселенському Соборі в 
Нікеї 325 року. Сам Григорій пішов у пустелю, де і переставився 
до Господа 332 року. Так Вірменія, завдяки терпінню св. Григорія 
і святих дів, відвернулась від ідолів й повірила в Ісуса Христа.

Про Григорія пишуть: «Нестримно ніс наш просвітитель 
життєдайне Ім’я Ісуса від краю до краю країни, в усяку пору й 
погоду. Був невтомний і ревний у своїх обов’язках євангелиста, 
проганяв противників і проповідував перед вельможами й князя-
ми. Просвічував кожну душу, яка через нове народження у свя-
тому хрещенні ставала Божою дитиною. Щоб показати славу 
Христа, він рятував в’язнів, полонених і поневолених, розривав 
несправедливі договори й зобов’язання. Своїми словами потішав 
багатьох засмучених і стривожених, даруючи їм надію на Божу 
славу, та приводив їхні душі до Господа Ісуса Христа».
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Андрій Стратилат, муч. – ІІІ, ст. 333
Андрій, ап. – ІV, ст. 332
Андрій, свящмуч. – ІІІ, ст. 600
Андроник, муч. – ІV, ст. 77
Андроник, преп. – ІV, ст. 61
Андронік, ап., муч. – ІІ, ст. 309
Анемподист, муч. – ІV, ст.188
Анисія, муч. – ІV, ст. 501
Анікет, Папа Рим. – ІІ, ст. 565
Анікит, муч. – ІІІ, ст. 280
Анна Пророчиця – І, ст. ст.223
Ансгар, єп. Скандинавії – І, ст. 288
Антим, єп. Нікомид., свящмуч. – ІІІ, ст. 427
Антипа, єп. Пергамський, свящмуч. – ІІ, ст. 75
Антоній Великий, преп. – І, ст. 113
Антоній Печерський, преп. – ІІІ, ст. 71
Антоній Римлянин, преп. – ІІІ, ст. 229
Антоніна, муч. – ІІ, ст. 465
Анувій, преп. – ІІ, ст. 431
Апеллій, уч. ап. Павла – ІV, ст. 173
Аполінарій, єп. Равен., свящмуч. – ІІІ, ст. 151
Апулей, муч. – ІІ, ст. 573
Апфія, муч. – І, ст. 320
Арета, муч. – ІV, ст. 139
Аристарх, уч. ап. Павла – ІІ, ст. 99
Аристовул, уч. ап. Павла – ІV, ст. 173
Аристоклій, свящмуч. – ІІ, ст. 440
Аріадна, муч. – ІІІ, ст. 529
Аркадій, муч. – І, ст. 426
Арсеній Великий, преп. – ІІ, ст. 248
Артемій, муч. – ІV, ст. 117
Артемон, муч. – ІІ, ст. 87
Архелая, муч. – ІІ, ст. 438
Архип, уч. ап. Павла – І, ст. 320
Аскалон, муч. – ІІ, ст. 334
Астерій, муч. – ІІІ, ст. 258
Астіон, препмуч. – ІІІ, ст. 54
Атанасій Афонський, преп. – ІІ, ст. 389
Атанасій Олександрійський, єп. – І, ст. 119
Атанасій Печерський, преп. – ІV, ст. 349
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Атанасія Ігуменя, преп. – ІІ, ст. 81
Атанасія, преп. – ІV, ст. 61
Баландіна, муч. – ІІ, ст. 543
Бальбіна, муч. – І, ст. 318
Бенедикт Нурсійський, преп. – І, ст. 462
Бенно, єп. Мейсена – ІІ, ст. 181
Бернард Клервоський, преп. – ІІ, ст. 568
Боніфатій Майнцький, свящмуч. – ІІ, ст. 561
Боніфатій, муч. – ІV, ст. 437
Борис, муч. – ІІ, ст. 213
Вавила, архиєп. Антіох., свящмуч. – ІІІ, ст. 433
Вадим, препмуч. – ІІ, ст. 64
Вакх, муч. – ІV, ст. 51
Валентин Доростольський, муч. – ІІ, ст. 117
Валентин Інтерамн., свящмуч. – ІІІ, ст. 200
Валентин, свящмуч. – І, ст. 292
Валеріан, муч. – І, ст. 42
Варвар-воїн, муч. – ІІ, ст. 239
Варвар, колишній розбійник – ІІ, ст. 241
Варвара, великомуч. – ІV, ст. 355
Варлаам, преп. – ІV, ст. 278
Варлаам-старець, муч. – ІV, ст. 277
Варнава, ап. – ІІ, ст. 467
Вартоломей, ап., перенес. мощ. – ІІІ, ст. 369
Варул, муч. – ІV, ст. 257
Васа, муч. – ІІІ, ст. 346
Василиса, преп. – І, ст. 63
Василиск, муч. – ІІ, ст. 343
Василій Амасійський, свящмуч. – ІІ, ст. 174
Василій Великий, архиєп. Кес. Кап. – І, ст. 19
Василій Декаполіт, преп. – І, ст. 373
Василій Новий, преп. – І, ст. 539
Василій Херсонеський, свящмуч. – І, ст. 422
Василій, батько св.Вас. Вел. – ІІ, ст. 389
Василій, єп. Парійський – ІІ, ст. 81
Василій, свящмуч. – І, ст. 516
Васіян Лавдійський, єп. – ІІ, ст. 460
Вікентій-диякон, муч. – ІV, ст. 222
Віктор, муч. – ІV, ст. 263
Вінсент Ферер, преп. – ІІ, ст. 66
Віра, муч. – ІІІ, ст. 520
Віссаріон, преп. – ІІ, ст. 435
Віт, муч. – ІІ, ст. 492
Власій, свящмуч. – І, ст. 273
Войтех (Адальберт), свящмуч. – ІІ, ст. 164
Володимир Великий, рівноап. – ІІІ, ст. 99
Вольфганг, єп. Регенсбурга – ІV, ст. 137
Вукол, єп. Смирнський – І, ст. 241
Вульфрік, преп. – І, ст. 383

В’ячеслав, князь Чес., муч. – ІІІ, ст. 589
Габріель Гарсія Морено, муч. – ІІІ, ст. 267
Гавриїл Поссенті, преп. – ІІ, ст. 285
Гавриїл, архангел – І, ст. 538
Галактіон, муч. – ІV, ст. 203
Генезій, муч. – ІІ, ст. 131
Георгій Безмовник, преп. – ІІ, ст. 37
Георгій Хозевіт, преп. – І, ст. 62
Герард, преп. – ІV, ст. 109
Герард Угорський, свящмуч. – ІІІ, ст. 318
Герасим Пустельник, преп. – І, ст. 404
Гервасій, муч. – ІV, ст. 87
Герменгільд, муч. – ІV, ст. 136
Гертруда Нівельська, преп. – І, ст. 324
Гликерія-діва, муч. – ІІ, ст. 278
Гліб, муч. – ІІ, ст. 213
Гонорат, єп. Арелатський – І, ст. 460
Гордій, муч. – І, ст. 33
Григорій Акрагантійський, єп. – ІV, ст. 298
Григорій Великий, Папа Рим. – І, ст. 450
Григорій Декаполіт, преп. – ІV, ст. 282
Григорій Назіанський, єп. – І, ст. 161
Григорій Ніський, єп. – І, ст. 74
Григорій, архиєп. Омирит. – ІV, ст. 441
Григорій Печерський, преп. – І, ст. 58
Григорій Чудотворець, єп. – ІV, ст. 266
Григорій Вірмен., свящмуч. – ІІІ, ст. 602
Гурій, муч. – ІV, ст. 255
Гюнтер, преп. – ІV, ст. 212
Ґотфрід, преп. – ІV, ст. 148
Давид Єрмопольський, преп. – ІІІ, ст. 437
Дада, муч. – ІІ, ст. 187
Далмат, преп. – ІІІ, ст. 228
Дам’ян Чудотворець, безсріб. – ІV, ст. 183
Даміян Печерський, преп. – ІV, ст. 43
Даниїл Стовпник, преп. – ІV, ст. 397
Даниїл, прор. – ІV, ст. 427
Дарія, муч. – І, ст. 499
Джемма, блаж. – ІІ, ст. 76
Джованні з Перуджі, муч. – ІІІ, ст. 402
Джованні Коломбіні, блаж. – ІІІ, ст. 199
Димитрій Мироточець, вмуч. – ІV, ст. 149
Діомид, муч. – ІІІ, ст. 317
Діонісій Ареопагіт, свящмуч. – ІV, ст. 28
Доміцилла, муч. – ІІ, ст. 305
Домна, муч. – ІV, ст. 490
Домніка, преп. – І, ст. 62
Донат Еврійський, єп. – ІІ, ст. 200
Доримедонт Антіохій., муч. – ІІІ, ст. 533
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Доротей Мирський, свящмуч. – ІІ, ст. 433
Доротея, муч. – І, ст. 241
Доситей, преп. – І, ст. 321
Дула Кілікійський, муч. – ІІ, ст. 532
Дула, преп. – ІІ, ст. 502
Еберхард, архиєп. Зальцбурга – ІІ, ст. 545
Еварист, Папа Рим., свящмуч. – ІV, ст. 286
Егідій Асизький, преп. – ІІ, ст. 190
Едвін, блаж. – ІV, ст. 242
Едесій, муч. – ІІ, ст. 85
Едеські ісповідники – ІІІ, ст. 288
Едуард, блаж. – ІV, ст. 269
Елеонора Прованська, блаж. – ІІІ, ст. 587
Елій Єгипетський, преп. – ІІІ, ст. 96
Еліконіда, муч. – ІІ, ст. 371
Емілія, мати св.Вас. Вел. – ІІ, ст. 389
Еміліян, єп. Кизицький – ІІІ, ст. 258
Еміліян, єп. Тревія, свящмуч. – ІІІ, ст. 328
Емма, блаж. – ІІ, ст. 535
Еммерам, єп. Регенсбурга, муч. – ІІІ, ст. 558
Епіктет, препмуч. – ІІІ, ст. 54
Епімах, муч. – ІV, ст. 170
Епіфаній, архиєп. Саламін. – ІІ, ст. 271
Ераст, уч. ап. Павла – ІV, ст. 227
Євгеній, єп. – І, ст. 92
Євгенійські мученики – І, ст. 337
Євгенія, препмуч. – ІV, ст. 467
Євграф, муч. – ІV, ст. 389
Євдокія, препмуч. – І, ст. 389
Євдоксій, муч. – ІІІ, ст. 447
Євлалія, муч. – ІІІ, ст. 351
Євлампій, муч. – ІV, ст. 67
Євлампія, муч. – ІV, ст. 67
Євменій, єп. Гортинський – ІІІ, ст. 527
Євпел, диякон, муч. – ІІІ, ст. 249
Євпраксія, преп. – І, ст. 457
Євпсихій Кесарійський, муч. – ІІ, ст. 62
Євпсихій, муч. – ІІІ, ст. 432
Євсевій, єп. Самосатський – ІІ, ст. 537
Євсевій Фінікійський, муч. – ІІІ, ст. 457
Євсигній, муч. – ІІІ, ст. 240
Євстасій Люксейський, преп. – І, ст. 560
Євстатій, муч. – ІV, ст. 284
Євстахій Плакида, муч. – ІІІ, ст. 538
Євстахій, архиєп. – І, ст. 331
Євстратій-воєвода, муч. – ІV, ст. 407
Євстратій Тарсійський, преп. – І, ст. 72
Євтимій Великий, преп. – І, ст. 132

Євтимій Новий, преп. – ІV, ст. 93
Євтимія, муч. – ІІІ, ст. 515
Євтихій, патр. Константиноп. – ІІ, ст. 44
Євтихій, уч. апост., муч. – ІІІ, ст. 362
Євтихій Нурсійський, преп. – ІІІ, ст. 356
Євтропій, муч. – І, ст. 399
Євфрасія, муч. – І, ст. 28
Євфросин, преп. – ІІІ, ст. 484
Євфросинія Олександр., преп. – ІІІ, ст. 570
Євфросинія Полоцька, преп. – ІІ, ст. 349
Єзекиїл, прор. – ІІІ, ст. 140
Єлеазар, муч. – ІІІ, ст. 217
Єлевсип, муч. – І, ст. 108
Єлевтерій, свящмуч. – ІV, ст. 417
Єлизавета Угорська, блаж. – ІІ, ст. 570
Єлисей, прор. – ІІ, ст. 485
Єпистима, муч. – ІV, ст. 203
Єремія, прор. – ІІ, ст. 207
Єрмил, муч. – І, ст. 89
Єрмій Команський, муч. – ІІ, ст. 397
Єрмоген, муч. – ІV, ст. 389
Єрон, муч. – ІV, ст. 213
Єфрем, патр. Антіохійський – ІІ, ст. 446
Єфрем Сирин, преп. – І, ст. 180
Єфрем Херсонес., свящмуч. – І, ст. 422 
Женев’єва, преп. – І, ст. 26
Захарія, преп. – І, ст. 526
Захарія, батько Ів. Хрест. – ІІІ, ст. 439
Зеферин, Папа Рим. – ІІ, ст. 128
Зиновій, муч. – ІV, ст. 167
Зиновія, муч. – ІV, ст. 167
Зіта, блаж. – ІІ, ст. 25
Зосимa, пустельник, муч. – ІІІ, ст. 531
Зосима Кілікійський, преп. – ІІ, ст. 425
Зосима Фінікійський, преп. – ІІ, ст. 451
Зосима-воїн, муч. – ІІ, ст. 449
Зотик, муч. – ІІІ, ст. 349
Йоаникій Великий, преп. – ІV, ст. 198
Йоасаф, цар індійський, преп. – ІV, ст. 278
Йов, праведник – ІІ, ст. 236
Йовіт, муч. – ІІІ, ст. 113
Йосафат, свящмуч. – ІV, ст. 239
Йосиф Єгипетський, праведн. – І, ст. 570
Йосиф Обручник – ІV, ст. 481
Йосиф Піснеписець, преп. – ІІ, ст. 31
Іван Богослов, ап. – ІІІ, ст. 576
Іван Боско, преп. – І, ст. 200
Іван Варсануфій, преп. – І, ст. 382
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Іван Дамаскин. преп. – ІV, ст. 358
Іван Епірот, муч. – ІІ, ст. 125
Іван Єгипетський, пустельник – І, ст. 545
Іван Золотоустий, патр. Конст. – ІV, ст. 244
Іван Золотоустий, перенес. мощ. – І, ст. 174
Іван Касіян, преп. – І, ст. 379
Іван Кущник, преп. – І, ст. 52
Іван Ліствичник, преп. – І, ст. 563
Іван Милостивий, патр. – ІV, ст. 238
Іван Мовчальник, преп. – ІV, ст. 351
Іван Посник, патр. Констант. – ІІІ, ст. 431
Іван Рильський, преп. – ІV, ст. 105
Іван Старопечерник, преп. – ІІ, ст. 130
Іван Хрест., віднайд. голови. – І, ст. 349
Іван Хреститель, Різдво – ІІ, ст. 548
Іван Хрест., соборне вшанування – І, ст. 57
Іван Хреститель, усікнов. глави – ІІІ, ст 391
Іван, безсрібн., муч. – І, ст. 198
Іван ІІ, патр. Константиноп. – ІІІ, ст. 397
Іван, преп., уч. Григор. Декапол. – ІІ, ст. 124
Ігнатій Богоносець, свящмуч. – ІV, ст. 445
Ігнатій Богонос., перенес. мощ. – І, ст.186
Ігор, князь Черніг., преп. – ІІ, ст. 545
Ізмаїл, муч. – ІІ, ст. 508
Іларій, муч. – ІІІ, ст. 84
Іларій, Папа Рим.– ІІІ, ст. 588
Іларіон Великий, преп. – ІV, ст. 122
Іларіон Ісповідник, преп. – І, ст. 551
Іларіон Новий, преп. – ІІ, ст. 436
Ілля, прор. – ІІІ, ст. 133
Індис, муч. – ІV, ст. 490
Іпатій, муч. – ІІ, ст. 513
Іпатій, єпископ Гангри, муч. – І, ст. 569
Іпатій, свящмуч. – ІІІ, ст. 600
Іполит, муч. – ІІІ, ст. 286
Ірена, преп. – І, ст. 335
Ірина Македонська, велмуч. – ІІ, ст. 230
Ірина Аквілейська, муч. – ІІ, ст. 113
Іриней, єп. Ліона, свящмуч. – ІІІ, ст. 350
Іродіон, ап., муч. – ІІ, ст. 56
Ісаакій Далматський, іспов. – ІІІ, ст. 501
Ісая, прор. – ІІ, ст. 253
Ісидор Пилусійський, преп. – І, ст. 228
Ісидор Севільський, єп. – ІІ, ст. 132
Ісидор, муч. – ІІ, ст. 283
Ісихій Затворник, преп. – І, ст. 415
Казимир, королевич Польщі – ІІ, ст. 183
Калиник, муч. – ІІІ, ст. 187

Калиник, патр. Константиноп. – ІІІ, ст. 359
Каліопій, муч. – ІІ, ст. 51
Калікст, Папа Рим., свящмуч. – ІV, ст. 315
Калістрат, муч. – ІІІ, ст. 583
Кандид, муч. – І, ст. 42
Карл Лванга, муч. – ІІ, ст. 551
Карпо, ап. – ІІ, ст. 364
Карпо, муч. – ІV, ст. 82
Кастул, муч. – І, ст. 371
Катерина, великомуч. – ІV, ст. 302
Кварт, уч. ап. Павла – ІV, ст. 227
Квідо, преп. – І, ст. 360
Квінтиліян, муч. – ІІ, ст. 187
Квірін Сесійський, свящмуч – ІІ, ст. 411
Кельсій, муч. – ІV, ст. 87
Керкира-діва, муч. – ІІ, ст. 185
Кесарій, блаж.– І, ст. 378
Кикилія (Цецилія), муч. – ІV, ст. 292
Кипріян, єп. Карфаген., муч. – ІІІ, ст. 404
Кипріян Антіохійськ., свящмуч. – ІV, ст. 20
Кир, безсрібн., муч. – І, ст. 198
Кирило Білозерський, преп – ІІ, ст. 453
Кирило Гортинський, свящмуч. – ІІІ, ст. 68
Кирило, ап. слов’ян – ІІІ, ст. 38
Кирило, диякон, муч. – І, ст. 557
Кирило, патр. Єрусалим. – І, ст. 493
Киріяк Самітник, преп. – ІІІ, ст. 593
Клеонік, муч. – І, ст. 399
Климент Анкірський, свящмуч. – І, ст. 149
Климент Гофбауер, преп. – І, ст. 469
Климент, Папа Рим., свящмуч. – ІV, ст. 307
Клотільда Бургундська, блаж. – ІІ, ст. 421
Кнуд, король Данії, муч. – І, ст. 247
Кодрат Коринтський, муч. – І, ст. 438
Кодрат Нікомидійський, муч. – І, ст. 440
Кодрат, уч. апост., свящмуч. – ІІІ, ст. 545
Конкордій, муч. – ІІ, ст. 424
Конон, муч. – І, ст. 412
Конрад, преп. – І, ст. 329
Константин Великий, рівноап. – ІІ, ст. 337
Констанція, преп. – І, ст. 312
Корейські мученики – ІІ, ст. 139
Корнилій-сотник, свящмуч. – ІІІ, ст. 487
Косьма Чудотворець, безсріб. – ІV, ст. 183
Кресценція Гесс, преп. – ІІІ, ст. 28
Крискентія муч. – ІІ, ст. 492
Криспін, муч. – ІV, ст. 147
Криспініан, муч. – ІV, ст. 147
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Ксантипа, учениця апостолів – ІІІ, ст. 562
Ксенія Римлянка, преп. – І, ст. 155
Ксенофонт і його родина – І, ст. 168
Кунігунда, блаж. – І, ст. 421
Лавр, муч. – ІІІ, ст. 326
Лаврентій, архидияк., муч. – ІІІ, ст. 269
Лев Великий, Папа Рим. – І, ст. 314
Лев, єп. Катанський – І, ст. 325
Левкій, єп. Врунтисіоп. – ІІ, ст. 525
Левкій, муч. – ІV, ст. 412
Лео Дюпон, блаж. – ІІ, ст. 563
Леонтій, муч. – ІІ, ст. 513
Ліберат, муч. – ІІ, ст. 30
Лідвіна, блаж. – ІІ, ст. 122
Лонгін сотник, муч. – ІV, ст. 97
Лука, ап. – ІV, ст. 107
Лукиліан, муч. – ІІ, ст. 416
Лукіан, свящмуч. – ІІ, ст. 418
Лукія, муч. – І, ст. 220
Лукіян Антіохійський, препмуч. – ІV, ст. 94
Лукіян Нікомидійський, муч. – ІІІ, ст. 468
Луп, муч. – ІІІ, ст. 355
Любов, муч. – ІІІ, ст. 520
Людгер, єп. – І, ст. 307
Людмила, княг. Чеська, муч. – ІІІ, ст. 513
Людовік де Монтфорт, преп. – ІІ, ст. 376
Людовік Тулузький, преп. – ІІІ, ст. 347
Лютгарда, преп. – ІІ, ст. 550
Мавра, муч. – ІІ, ст. 259
Маврикій Ліванський, муч. – ІІІ, ст. 549
Маврикій, муч. – І, ст. 351
Макавейські мученики – ІІІ, ст. 217
Макарій Єгипетський, преп. – І, ст. 125
Макрина, преп. – ІІІ, ст. 125
Максим Ісповідник, преп. – І, ст. 137
Максим Іспов., перенес. мощ. – ІІІ, ст. 286
Максим Доростольськ., муч. – ІІ, ст. 187
Малахія, прор. – І, ст. 31
Мамант, муч. – ІІІ, ст. 420
Мануїл, муч. – ІІ, ст. 508
Маргарита Кортонська, блаж. – І, ст. 338
Маргарита Угорська, преп. – І, ст. 239
Маргарита Шотландська, – ІІІ, ст. 149
Марин Кесарійський, муч. – І, ст. 403
Марин Римський, муч. – ІІ, ст. 263
Марина Антіохійська, велмуч. – ІІІ, ст. 114
Mарія Голиндуха, муч. – ІІІ, ст. 293
Марія Єгипетська, преп. – ІІ, ст. 14

Марія Магдалина, рівноап. – ІІІ, ст. 145
Марія, блаж. – ІV, ст. 162
Маркел, муч. – ІІ, ст. 573
Маркел, Папа Рим. – ІІ, ст. 441
Маркел, преп. – ІV, ст. 497
Маркіян Нікомидійський, муч. – ІІІ, ст. 468
Маркіян, муч. – ІV, ст. 145
Маркіян-пресвітер, преп. – І, ст. 76
Марко, єп. Аретуський, муч. – І, ст. 557
Марко Печерський, преп. – І, ст. 224
Марко, євангелист – ІІ, ст. 168
Марта, мати Симеона Стовп. – ІІ, ст. 361
Мартин Ісповідник, Папа Рим. – ІІ, ст. 92
Мартин, єп. Турський – ІV, ст. 274
Мартиніан, преп. – І, ст. 284
Мартирій, муч. – ІV, ст. 145
Марцелін, Папа Рим. – ІІ, ст. 506
Матей, ап. – ІV, ст. 261
Матильда Вестфальська, – ІІІ, ст. 425
Матій, ап. – ІІІ, ст. 263
Матрона Солунська, муч. – І, ст. 543
Медимн Нікомидій., муч. – ІІІ, ст. 451
Меланія (молодша), преп. – ІV, ст. 512
Мелевсип, муч. – І, ст. 108
Мелетій, патр. Антіох. – І, ст. 279
Меркурій, великомуч. – ІV, ст. 289
Методій, ап. слов’ян – ІІІ, ст. 38
Мехтильда, преп. – ІІ, ст. 48
Микита Готський, муч. – ІІІ, ст. 498
Микита, єп. Халкедон. – ІІ, ст. 376
Микита Ісповідник, преп. – ІІ, ст. 26
Микола Святоша, преп. – ІV, ст. 89
Миколай Чудотв., архиєп. – ІV, ст. 368
Мина Котуанський, муч. – ІV, ст. 230
Мина Олександрійський, муч. – ІV, ст. 389
Минодора, муч. – ІІІ, ст. 469
Мирон, свящмуч. – ІІІ, ст. 320
Миропія, муч. – ІV, ст. 347
Митродора, муч. – ІІІ, ст. 469
Митрофан, патр.Констант. – ІІ, ст. 428
Михаїл, архистр. – ІV, ст. 217
Михаїл, князь Черніг., муч. – ІІІ, ст. 441
Мільтіад, Папа Рим. – ІV, ст. 383
Міхей, уч. прор. Іллі, прор. – І, ст. 47
Міхей, прор. – ІІІ, ст. 292
Модест, муч. – ІІ, ст. 492
Мойсей Мурин, преп. – ІІІ, ст. 385
Мойсей Угрин, преп. – ІІІ, ст. 168 
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Мокій, свящмуч. – ІІ, ст. 327
Моніка, блаж., мати св.Авг. – ІІ, ст. 193
Монтан, муч. – І, ст. 341
Надія, муч. – ІІІ, ст. 520
Назарій, муч. – ІV, ст. 87
Наркис, уч. ап. Павла – ІV, ст. 173
Наталія, муч. – ІІІ, ст. 374
Наум, прор. – ІV, ст. 340
Неоніла, муч. – ІV, ст. 157
Неофіт, муч. – І, ст. 175
Нестор Літописець, преп. – ІV, ст. 154
Нестор, муч. – ІV, ст. 153
Никандр, муч. – І, ст. 520
Никанор, перводияк., муч. – ІІІ, ст. 178
Никифор Іспов., патр. Констант. – ІІ, ст. 412
Никифор Іспов., перенес. мощ. – І, ст. 456
Никифор, муч. – І, ст. 261
Никодим Печерський, преп. – ІV, ст. 101
Никон Сухий, преп. – ІV, ст. 400
Никон, муч. і 199 його учнів – І, ст. 521
Нифонт, єп. Кіпрський – ІV, ст. 463
Німфодора, муч. – ІІІ, ст. 469
Ніна, рівноап. – І, ст. 95
Ода, преп. – ІV, ст. 221
Олександр Констант., преп. – ІІІ, ст. 182
Олександр Римський, муч. – ІІ, ст. 309
Олександр, єп. Коман., свящмуч. – ІІІ, ст. 282
Олександр Памфіл., свящмуч. – І, ст. 512
Олександр-воїн, муч. – ІІ, ст. 465
Олександр, патр. Констант. – ІІІ, ст. 397
Олексій Римський, преп. – І, ст. 488
Олена, цариця, рівноапост. – ІІ, ст. 337
Олімп, уч. ап. Павла – ІV, ст. 227
Олімпіада, преп. – ІІІ, ст. 162
Ольга, княгиня Руська – ІІІ, ст. 78
Омеліян, преп. – І, ст. 392
Онисим, уч. ап. Павла – І, ст. 297
Онисифор, муч. – ІV, ст. 222
Онуфрій Великий, преп. – ІІ, ст. 474
Ор Тивейський, преп. – ІІІ, ст. 252
Орест, муч. – ІV, ст. 227
Осія, прор. – ІV, ст. 102
Павлин Милостивий, єп. – І, ст. 177
Павло Препростий, преп. – ІV, ст. 36
Павло Тивейський, преп. – І, ст. 102
Павло, ап. – ІІ, ст. 581
Павло, муч. – І, ст. 526
Павло, патр. Константиноп. – ІІІ, ст. 397

Павло-ісповідник, архиєп. – ІV, ст. 208
Паво, преп. – ІІІ, ст. 120
Паїсій Великий, преп. – ІІ, ст. 518
Памфіл, свящмуч. – І, ст. 303
Панкратій, свящмуч. – ІІІ, ст. 66
Пантелеймон, муч. – ІІІ, ст. 173
Папило, муч. – ІV, ст. 82
Парамон, муч. – ІV, ст. 327
Параскева, муч. – ІV, ст. 158 
Пармен, перводияк., муч. – ІІІ, ст. 178
Партеній, єп. Лампсакійський – І, ст. 248
Пасикрат, муч. – ІІ, ст. 117
Патрикій Пруський, свящмуч. – ІІ, ст. 325
Патрік, апостол Ірландії – І, ст. 481
Патрокл Трикасенський, муч. – ІІІ, ст. 321
Пахомій Великий, преп. – ІІ, ст. 290
Пелагія з Тарсу, муч. – ІІ, ст. 225
Пелагія, преп. – ІV, ст. 56
Перпетуа, муч. – І, ст. 232
Петро Афонський, преп. – ІІ, ст. 477
Петро Валсамит, муч. – І, ст. 29
Петро Даміані, єп. – І, ст. 347
Петро Дондерс, преп. – І, ст. 509
Петро з Сассоферрато, муч. – ІІІ, ст. 402
Петро Олександр., свящмуч. – ІV, ст. 330
Петро, єп. Севастійський – І, ст. 71
Петро, ап. – ІІ, ст. 575
Петро, ап., поклон. кайданам – І, ст. 107
Петро Лампсакійський, муч. – ІІ, ст. 315
Петро-каянник – ІІІ, ст. 554
Пигасій, муч. – ІV, ст. 188
Пімен Великий, преп. – ІІІ, ст. 380
Пімен Печерський, преп. – ІІІ, ст. 254
Піоній, свящмуч. – І, ст. 447
Плакида, препмуч. – ІV, ст. 259
Платон, муч. – ІV, ст. 271
Полієвкт, муч. – І, ст. 68
Полікарп, свящмуч. – І, ст. 343
Поліксенія, учениця апостолів – ІІІ, ст. 562
Поліхроній, муч. – ІІІ, ст. 194
Понтій Римлянин, муч. – ІІІ, ст. 241
Порфирій, єп. Газький – І, ст. 362
Порфирій, муч. – ІV, ст. 222
Потапій, преп. – ІV, ст. 379
Потит, муч. – ІІІ, ст. 9
Преподобномуч. з обит. св. Сави – І, ст. 505
Преподобномуч., убиті у Синаї і Раїті – І, ст. 94
Приск Фригійський, муч. – ІІІ, ст. 457
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Пров, муч. – ІV, ст. 77
Прокл, муч. – ІІІ, ст. 84
Прокл, патр. Константиноп. – ІV, ст. 283
Прокопій Декаполіт, іспов. – І, ст. 367
Прокопій Сазавський, преп. – ІІІ, ст. 30
Прокопій, великомуч. – ІІІ, ст. 60
Протасій, муч. – ІV, ст. 87
Протерій, патр. Олександ. – І, ст. 374
Прохор, перводияк., муч. – ІІІ, ст. 178
Пуд, уч. ап. Павла – ІІ, ст. 99
Пульхерія, цариця – ІІІ, ст. 461
Пусіцій Перський, муч. – ІІІ, ст. 497
Раїса Олександрійська, муч. – ІІІ, ст. 452
Ремігій, єп. Реймський – ІV, ст. 301
Рипсимія, препмуч. – ІІІ, ст. 604
Ріта, преп. – ІІ, ст. 383
Річард, єп. Чичестерський – ІІ, ст. 17
Родіон, уч. ап. Павла – ІV, ст. 227
Роман Сладкопівець, преп. – ІV, ст. 18
Роман, муч. – ІV, ст. 257
Ромуальд, преп. – І, ст. 554
Руф, ап., муч. – ІІ, ст. 56
Сава Готський, муч. – ІІ, ст. 100
Сава Освячений, преп. – ІV, ст. 362
Сава Стратилат, муч. – ІІ, ст. 163
Саватій Антіохійський, муч. – ІІІ, ст. 533
Савелій, муч. – ІІ, ст. 508
Савин, муч. – І, ст. 480
Садот, свящмуч. – І, ст. 327
Самон, муч. – ІV, ст. 255
Самуїл, прор. – ІІІ, ст. 338
Сатурнін, муч. – І, ст. 295
Севастіян, муч. – ІV, ст. 432
Северіян Севастійський, муч. – ІІІ, ст. 464
Серафим Саровський, преп. – ІІІ, ст. 130
Серафима, муч. – ІІІ, ст. 190
Сергій, муч. – ІV, ст. 51
Сикст, Папа Рим., муч. – ІІІ, ст. 269
Сильвестр, Папа Рим. – ІV, ст. 507
Симеон Богоприємець – І, ст. 223
Симеон Єрусалим., свящмуч. – ІІ, ст. 180
Симеон Перський, свящмуч. – ІІ, ст. 118
Симеон Стовпн. Дивногор., преп. – ІІ, ст. 354
Симеон Стовпник-старш., преп. – ІІІ, ст. 414
Симон Зилот, ап. – ІІ, ст. 258
Симфороса та її 7 синів, муч. – ІІІ, ст. 118
Синклитикія, преп. – І, ст. 45
Сисой Великий, преп. – ІІ, ст. 400

Сільверій, Папа Рим. – ІІ, ст. 529
Сіра, муч. – ІІІ, ст. 363
Сіракузькі мученики – ІІІ, ст. 561
Созонт, муч. – ІІІ, ст. 453
Сосипатр, ап. – ІV, ст. 227
Сосипатр, муч. – ІІ, ст. 185
Сотер, Папа Рим. – ІІ, ст. 103
Софія, муч. – ІІІ, ст. 520
Софонія, прор. – ІV, ст. 350
Софроній, патр. Єрусалим. – І, ст. 445
Спевсип, муч. – І, ст. 108
Спиридон Печерський, преп. – ІV, ст. 101
Спиридон, єп. Тримитунт. – ІV, ст. 402
Станіслав Щепанов., свящмуч. – ІІ, ст. 195
Стахій, уч. ап. Павла – ІV, ст. 173
Стефан Новий, препмуч. – ІV, ст. 322
Стефан, первомуч. – ІV, ст. 485
Стефан, перенес. мощ. – ІІІ, ст. 222
Стефанида, муч. – ІV, ст. 263
Стратонік, муч. – І, ст. 89
Сусанна, муч. – ІІІ, ст. 274
Схоластика, преп. – І, ст. 466
Тадей Едеський, ап. з 70-х – ІІІ, ст. 344
Таїсія, преп. – ІV, ст. 59
Таксіот, воїн, який воскрес – І, ст. 552
Тал, муч. – І, ст. 535
Талалей Егейський, муч. – ІІ, ст. 331
Талалей Сирійський, преп. – І, ст. 368
Тарасій, патр. Константиноп. – І, ст. 356
Тарах, муч. – ІV, ст. 77
Текля, первомуч.– ІІІ, ст. 564
Теодор Варяг і син Іван, муч. – ІІІ, ст. 87
Теодор з Пергії, муч. – ІІ, ст. 144
Теодор Нікомидійський, муч. – ІІІ, ст. 451
Теодор Пустельник, преп. – ІІ, ст. 430
Теодор Сикеот, преп., єп. – ІІ, ст. 147
Теодор Стратилат, муч. – І, ст. 254
Теодор Студит, преп. – ІV, ст. 233
Теодор Тирон, великомуч. – І, ст. 309
Теодор Трихина, преп. – ІІ, ст. 135
Теодор, свящмуч. – ІV, ст. 487
Теодор, уч. св. Пахомія, преп. – ІІ, ст. 301
Теодора Олександрійська, преп. – ІІІ, ст. 475
Теодор-боярин, муч. – ІІІ, ст. 441
Теодорит, свящмуч. – І, ст. 428
Теодосій Великий, преп. – І, ст. 79
Теодосій Печерський, преп. – ІІ, ст. 218
Теодосій Печер., перенес. мощ. – ІІІ, ст. 293
Теодосія-діва, муч. – ІІ, ст. 382
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Теодот Анкірський, муч. – ІІІ, ст. 146
Теодот Киринейськ., свящмуч. – І, ст. 394
Теодул Солунський, муч. – ІІ, ст. 38
Теодул Триполійський, муч. – ІІ, ст. 513
Теодулія, муч. – І, ст. 263
Теона, муч. – І, ст. 43
Теопемпт, муч. – І, ст. 43
Теотекн, муч. – ІV, ст. 65
Теофан, іспов. – ІV, ст. 487
Теофанія, блаж. – ІV, ст. 423
Теофіл Печерський, преп. – І, ст. 224
Теофілакт, іспов. – І, ст. 431
Терапонт з Сардії, свящмуч. – ІІ, ст. 371
Терентій Сирійський, муч. – ІV, ст. 157
Терентій Карфагенський, муч. – ІІ, ст. 69
Тертій, уч. ап. Павла – ІV, ст. 227
Теспесій, муч. – ІV, ст. 284
Тетяна, муч. – І, ст. 84
Тимон, перводияк., муч. – ІІІ, ст. 178
Тимотей, муч. – ІІ, ст. 259
Тимотей, уч. ап. Павла – І, ст. 143
Тирс, муч. – ІV, ст. 412
Тит Печерський, преп. – І, ст. 369
Тит Чудотворець, преп. – ІІ, ст. 19
Тит, ап. – ІІІ, ст. 371
Тихон Чудотворець, єп. – ІІ, ст. 501
Тома, ап. – ІV, ст. 45
Тома, патр. Константиноп. – І, ст. 510
Томаїда, муч. – ІІ, ст. 89
Томас Бекет єп., свящмуч. – ІІІ, ст. 166
Трифон, муч. – І, ст. 212
Трохим Антіохійський, муч. – ІІІ, ст. 533
Трохим, муч. – І, ст. 535
Трохим, уч. ап. Павла – ІІ, ст. 99
Уар, муч. – ІV, ст. 112
Угандські мученики – ІІ, ст. 551
Урван Нікомидійський, муч. – ІІІ, ст. 451
Урван, уч. ап. Павла – ІV, ст. 173
Фауст, преп. – ІІІ, ст. 228
Фауста, муч. – І, ст. 299
Фаустин, муч. – ІІІ, ст. 113
Февронія-діва, муч. – ІІ, ст. 553
Фелікс, Папа Рим. – ІІ, ст. 59
Фелічіта, муч. – І, ст. 232
Фервута, муч. – ІІ, ст. 40
Филимон, уч.ап.Павла – І, ст. 320
Филип Нері, преп. – ІІ, ст. 364
Филип, ап. – ІV, ст. 250
Филип-диякон, ап. – ІV, ст. 72

Філарет Милостивий, блаж. – ІV, ст. 341
Філумен, муч. – ІV, ст. 327
Флор, муч. – ІІІ, ст. 326
Флорентій Нурсійський, преп. – ІІІ, ст. 356
Фока, єп. Синопи, свящмуч. – ІІІ, ст. 552
Фотій, муч. – ІІІ, ст. 280
Франциск Асизький, преп. – ІV, ст. 33
Франциск з Паоли, преп. – ІІ, ст. 20
Франциск Кан Нгуен, муч. – ІІ, ст. 572
Франциск Ксаверій, преп., – ІІ, ст. 318
Франциск Салезький, єп. – І, ст. 186
Франциск Солано, преп. – ІІІ, ст. 160
Франциска Римська, блаж. – І, ст. 514
Фронтасій, муч. – ІІ, ст. 433
Фрументій, єп. Аксумський – ІV, ст. 153
Харитина, муч. – ІV, ст. 40
Харитон Ісповідник, преп. – ІІІ, ст. 596
Харлампій, свящмуч. – І, ст. 267
Хіонія, муч. – ІІ, ст. 113
Хризант, муч. – І, ст. 499
Христина, муч. – ІІІ, ст. 156
Целестин, Папа Рим. – ІІ, ст. 74
Ювеналій, патр. Єрусалим. – ІІІ, ст. 21
Юліан Сорський, муч. – ІІІ, ст. 179
Юліан Тарсійський, муч. – ІІ, ст. 531
Юліан, єп. Кеноманійський – ІІІ, ст. 90
Юліан, муч. – І, ст. 63
Юліанія Птолемаїдська, муч. – І, ст. 526
Юліанія Нікомидійська, муч. – ІV, ст. 450
Юлія, муч. – ІІІ, ст. 109
Юній, ап., муч. – ІІ, ст. 309
Юрій Ісповідн., митроп. Мітилени – ІІ, ст. 50
Юрій Новий, муч. – ІІ, ст. 374
Юрій Переможець, великомуч. – ІІ, ст. 154
Юстин Філософ, муч. – ІІ, ст. 407
Юстина, муч. – ІV, ст. 20
Ядвіга Сілезька, королева – ІІІ, ст. 204
Якинт, муч. – ІІІ, ст. 24
Яків Зеведеїв, ап. – ІІ, ст. 197
Яків, брат Господ., ап. – ІV, ст. 133
Яків, брат. ап. Матея, ап. – ІV, ст. 61
Яків, єпископ Нісібії – ІІІ, ст. 574
Яків, єпископ-ісповідник – І, ст. 510
Яків-персіянин, великомуч. – ІV, ст. 317
Яків-пустельник, каянник – І, ст. 406
Ян Гус, свящмуч. – ІІІ, ст. 45
Ян Міліч з Кром’єржіжа, преп. – ІІ, ст. 265
Януарій з Беневента, свящмуч. – ІІ, ст. 141
Ясон, муч. – ІІ, ст. 185



Духовно-просвітницьке видання

Підписано до друку  9.06.2022
Формат 60х84/16. Гарнітура Bookman Old Style

Папір офсетний. Друк офсетний
Умовн. друк. арк. 36,3

Читання з життя святих
на кожен день

+Ілля – Туптало

МУЧЕНИКИ
ТА ІНШІ СВЯТІ

IIІ том

Липень ~ Серпень ~ Вересень

Така ж книга виходить у чеському виданні
з ISBN 978-80-908429-2-2




