Wprowadzenie
Żywoty świetych meczenników, wyznawców i ascetów wpisane
sš nieodlšcznie w historie Kościola. Już w Dziejach Apostolskich znajdujemy opisy życia wyznawców Chrystusa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przedstawiano glównie mestwo
i nieugietość meczenników, którzy odważnie szli na śmierć za
swoja wiare. Gdy prześladowania chrześcijan ustaly, zaczeto
zbierać różne opowieści o meczennikach i rozpowszechniać je
wśród wierzacych.
Wkrótce pojawili sie pośród chrześcijan asceci, którzy nie
tylko glosili Chrystusa Zmartwychwstalego, ale też starali sie
poprzez posty i różnorodne umartwienia opanować pożadliwości
i namietności. Ten nowy typ świetości znalazl również swoje
odzwierciedlenie w formach pisanych, do których można zaliczyć paterikony, gerontikony czy synaksariony.
Wszystkie te rodzaje piśmiennictwa hagiograficznego, a wiec
Akta meczenników, żywoty meczenników i ascetów — umożliwily
powstanie kalendarzy liturgicznych oraz Minei Czytanych, czyli
ulożonych w porzadku czasowym tekstów o życiu i czynach
świetych, odpowiadajacych kolejnym dniom Roku Liturgicznego,
którego poczatek w prawoslawiu przypada na pierwszy dzień
miesiaca września. Żywoty zestawiono wedlug dni, w które
przypadaly wspomnienia świetych. Ich treść i forma literacka byly różnorodne. Niejednokrotnie Akta meczenników
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lub opowieści o ascetach przerabiano na homilie pochwalne,
calkowicie zmieniajac styl, dokonujac skrótów i zmian redakcyjnych. We wszystkich tego typu zabiegach chodzilo przede
wszystkim o to, by żywoty świetych uczynić bardziej zrozumialymi dla ówczesnych pokoleń.
Czytanie żywotów świetych wprowadzono do nabożeństw.
Zwyczaj ten przyjal sie również od samego poczatku istnienia
Kościola na Rusi. Przelożony z jezyka greckiego na starocerkiewno-slowiański synaksarion nazwano prologiem. Wyróżnia
sie trzy rodzaje prologów. Pierwszy bazuje na greckim kalendarzu liturgicznym cesarza Bazylego; dzielo to w XI w. zostalo
poszerzone. Drugi rodzaj prologu zestawiono na podstawie
pierwszego i starych Minei Czytanych. Trzeci — wierszowany
— powstaly na bazie greckiego prologu wierszowanego, przetlumaczono
w XIV w. Pietnastowieczne kopie starych rekopisów pozwalaja
przypuszczać, że w X–XI w. Slowianie dysponowali pelnym
przekladem Minei Czytanych na wszystkie dwanaście miesiecy.
Pierwsze żywoty ruskich świetych mialy przeważnie charakter zapisu lub wspomnienia. Byly to suche, lakoniczne opowiadania, sporadycznie urozmaicone dialogami oraz cytatami z Biblii.
Dopiero św. Dymitr Rostowski rozbudowal wiele żywotów
świetych chrześcijańskich. Jest on autorem i redaktorem Minei
Czytanych, znanych powszechnie jako ,,Żywoty świetych”.
To wielkie dzielo wydane zostalo w czterech cześciach (I
w 1711 r., II w 1714 r., III w 1716 r. i IV w 1718 r.),
z których każda zawierala po trzy miesiace roku liturgicznego.
Z zalaczonych do pierwszej i drugiej cześci spisów ,,nauczycieli,
przepisywaczy, historyków i narratorów”wynika, że św. Dymitr
korzystal z wielu ródel. Można je podzielić na dwa rodzaje:
starochrześcijańskie i slowiańskie. W starochrześcijańskich
ródlach wymieniony jest caly szereg nauczycieli i Ojców Kościola,
których spuścizna dotarla do nas w jezyku greckim i lacińskim,
ponadto starożytni historycy chrześcijańscy i naoczni świadkowie
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opisywanych wydarzeń. Żywoty ruskich i slowiańskich świetych
zaczerpniete zostaly z Minei Czytanych św. Makarego, prologów, Paterikonu Pieczerskiego, różnych zbiorów śawry KijowskoPieczerskiej i wielu innych monasterów. Praca redakcyjna
św. Dymitra polegala na zestawianiu informacji z wielorakich
ródel, przy czym czesto dokonywal on skrótów, polegajacych
na opuszczaniu wstepu i zakończenia, jak i wydarzeń z życia
świetych. Wymowna pod tym wzgledem jest jego przedmowa
do
drugiej
cześci
Minei
Czytanych:
,,W tej ksiedze, podobnie jak w pierwszej, wszystko zostalo
napisane w formie skróconej. Z wielu opowiadań o życiu
chrześcijan, jak z ogromnej i wezbranej rzeki, czerpalem malym
naczyniem do tej ksiegi. Jeśli chcialby ktoś zebrać w calość
i opisać obszernie — wszystkie te czyny, wypowiedzi i cuda
świetych — to nie starczyloby mu na to calego życia, co
już sie zdarzylo niektórym pisarzom chrześcijańskim. Dlatego ze wzgledu na niemoc ludzka, wszystko jest tu opisane
zwiele, ażeby żywot każdego świetego, gwoli uczczenia jego
pamieci, bez trudu mógl być przeczytany. Jeżeli bowiem ludzie
nie wykazuja sie pilnościa w czytaniu lub sluchaniu jakiegoś
krótkiego utworu, to tym bardziej sprzykrzy sie im dluga lektura. W wielkich Minejach Czytanych oraz w innych rekopisach
jest dużo żywotów tak bardzo obszernych i z takim nadmiarem
slów, że każdy z nich można czytać przez dwa lub trzy dni. Z tej
przyczyny w ksiażce poczyniono skróty. Tylko czyny świetych
sa uwzglednione, zaś nadmiar slów i rozlegle dialogi zostaly
pominiete.”
Opublikowanie w 1759 r. synodalnego wydania Minei Czytanych poprzedzila praca redaktorska archimandryty Jozafata
Mitkiewicza i hierodiakona Nikodema Puczenkowa, którzy
z polecenia świetego Synodu dokonali wielu poprawek, majacych zasadniczo na celu ubogacenie jezyka i modyfikacje
gramatyczne. Nowe wydanie zaopatrzyli też przedmowa, która
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jest drukowana w kolejnych wznowieniach. Znajdujemy w niej
miedzy innymi zachete do czerpania ze skarbnicy, rozwijajacej
życie duchowe:
,,Ksiegi żywotów świetych tobie, pobożny czytelniku, proponowane sa na pożytek duchowy. Z twojej strony wymagana jest jedynie gorliwość i cheć do czytania. A podczas
lektury bedziesz musial doznać zdumienia i oddać cześć najwyższej madrości i wielkości Boga. Czytajac, poznasz jak
różnorodne ścieżki przeznacza On czlowiekowi, wiodac ku Swej
chwale. Ludzie wszelkich stanów znajda w tych ksiegach
dostateczna ilość wzorców: wladze państwowe — podobnych
sobie pomazańców Bożych, kierujacych państwami w oparciu o milosierdzie i prawde, obrońcy Kościola — jego budowniczych; pasterze Kościola odnajda wielkich nauczycieli
i biskupów, którzy dobrze kierowali trzoda wiernych i walczyli
o wiare, a obecnie tryumfuja wraz z Chrystusem; ci, co wybrali
samotność, poznaja ludzi przestrzegajacych posty, oddajacych
sie modlitwie oraz innych, którzy w trudzie weszli do Królestwa
Bożego i obecnie doświadczaja w nim szcześliwości; wodzowie i żolnierze znajduja tu szermierzy cnót chrześcijańskich,
którzy slużac ziemskim wladcom, slużyli także Królowi Niebios,
a odnoszac zwyciestwo w walce z wrogami ciala, zwycieżali
wrogów duszy. Obecnie tryumfuja oni z Chrystusem, który
jest ródlem wszelkiego wielkiego czynu i poświecenia. Sedziowie
i panujacy ujrza świetych milujacych prawde, litościwie wymierzajacych sprawiedliwość bez wzgledu na osobe oraz jednakim
sadem sadzacych ubogich i bogatych. Dla kupców dane sa
tu przyklady nie lichwiarzy laknacych niegodziwych zysków,
lecz takich, co za uczciwa cene nabyli Królestwo Boże. Ludzie
prostego stanu znajda w żywotach świetych równych sobie pod
wzgledem prawości duszy, takich, którzy spedzaja życie na
uczciwej pracy i pomnażaniu cnót chrześcijańskich, a dzieki
temu osiagaja to, co dla wielu okrytych chwala i przepychem
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jest nieosiagalne. Nie pozostaje nic innego jak tylko wybrać
odpowiedniego świetego jako wzór i kroczyć wlaściwa droga.”
Po raz pierwszy oddajemy do rak chrześcijan wydanie
,,Żywotów świetych”po polsku, majac nadzieje, iż ożywi sie
i wzmocni stary chrześcijański zwyczaj czytania dziejów świetych
w domach. W dawnych czasach lektura żywotów świetych
slużyla pokrzepieniu serc i ducha, pobudzala wiare ludu Bożego,
dostarczala przykladów życia ascetycznego, pozwalala uświadomić
realnie istniejace oraz dzialajace w świecie i w czlowieku zlo
osobowe, uczyla modlitwy i bezgranicznego zaufania Bogu,
ulatwiala spotkanie wierzacego chrześcijanina z Bogiem, ukazywala
dobroć i milosierdzie, wielkość i potege Pana, a także moc
Jego wyznawców oraz slabość przeciwników i prześladowców
chrześcijan, którzy mogli zniszczyć cialo, ale nie byli w stanie
zniszczyć ducha wierzacego czlowieka. Chrześcijanie, czytajacy
żywoty, znajdowali w nich fragment historii wiara i cierpieniem pisanej, historii, która co prawda wyznaczaly daty
ucisku i prześladowań oraz wielkich zwyciestw chrześcijan, ale
której wlaściwa treść nadawaly wiara i cierpienie wyznawców
Chrystusa.
Jaka role moga spelnić ,,Żywoty świetych”w czasach wspólczesnych,
w których — jak sie wydaje — wiara nie wymaga już tak
heroicznych postaw? W jakim stopniu może być wzorem do
naśladowania żywot świetego, który żyl w obliczu prześladowań
lub ascety, żyjacego z dala od ludzi? W jakim stopniu pouczajace beda opisy wyszukanych tortur, które znosili chrześcijanie
z powodu wyznawanej wiary? Czy Bóg, tepiacy grzeszników
i powalajacy bóstwa pogańskie, przemawia do wspólczesnego
chrześcijanina, poszukujacego raczej Boga milosiernego, wrażliwego,
wyrozumialego i cierpliwie czekajacego na powrót grzesznika?
W jakim stopniu wzory świetości, przedstawiane w żywotach
świetych, sa dla nas ciagle aktualne? Pytania można mnożyć. . .
Wlaściwych odpowiedzi udziela sami chrześcijanie, wytrwale
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poszukujacy dróg wiodacych do Boga. Ukazywane na każdej
stronicy ,,Żywotów świetych”przyklady życia calkowicie poświeconego
Bogu i milości ogarniajacej wszystkich ludzi, życie wiara
i nadzieja, nieustanne zmaganie pomiedzy dobrem i zlem
jest świadectwem wciaż aktualnym. Przeslanie ,,Żywotów
świetych”, jakim jest umilowanie Boga nade wszystko, może
dać wspólczesnemu chrześcijaninowi poczucie zakorzenienia
w wierze ojców, zmagajacych sie z trudnościami i przeszkodami
na drodze wiodacej do Boga.
Krzysztof Leśniewski

Nota redakcyjna
Niniejsza edycja jest opracowaniem na podstawie tlumaczenia,
nie zaś integralnym tlumaczeniem z rosyjskiego tekstu ródlowego.
W tej wersji żywotów poszczególne historie zostaly skrócone,
przy czym owa fragmentaryczność nie zmienia zasadniczo istoty
opowieści i jej faktografii. Popularny charakter niniejszej edycji
usprawiedliwia też dzialania redakcyjne, literackie czy stylistyczne na wszystkich poziomach tekstu, w sumie dość jednak
naiwnego i nieporadnego jezykowo. W niniejszym opracowaniu pominiete zostaly wystepujace w niektórych tylko żywotach
tropariony i kondakiony oraz fragmenty opowieści (z reguly
końcowe), które mialy charakter modlitewny czy apostroficzny.
Ksztalt tekstu oryginalnego wymaga choćby krótkiego komentarza. Material ródlowy to zbiór opowieści pochodzacych
z różnych epok historycznych, poczynajac od czasów biblijnych,
poprzez starożytność chrześcijańska aż po czasy wspólczesne
autorowi i ostatecznemu redaktorowi dziela — św. Dymitrowi
Rostowskiemu. Dysponowal on materialem niejednorodnym
stylistycznie i nierównym pod wzgledem jakości oraz ilości
danych, dotyczacych każdego ze świetych, stad tak duże dysproporcje pomiedzy poszczególnymi żywotami oraz kolejnymi
dniami Roku Liturgicznego. Różnorodność ródel, z jakich
korzystal św. Dymitr, dodatkowo utrudnia weryfikacje i niejednokrotnie oslabia wiarygodność hagiograficznego przekazu.
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Tekst oryginalny charakteryzuje sie surowa prostota, ubóstwem
leksyki oraz niedoskonalościa stylu. Trudne do rozwiazania
sa problemy jezykowe (zwlaszcza dotyczace nazw wlasnych
pisanych glównie w grece, lacinie i w jezyku staro-cerkiewnoslowiańskim) oraz terminologiczne (w zakresie teologii prawoslawnej). Przynajmniej niektóre z nich staraliśmy sie wyjaśnić
w slowniku zamieszczonym na końcu ksiażki.
Potrzeba jasności tekstu dla dzisiejszego odbiorcy spowodowala
także ujednolicenie i uwspólcześnienie nazewnictwa. Na przyklad
staro-cerkiewno-slowiańskie określenie świetości: ,,priepodobnyj”, ,,swiatyj” oddane zostalo za pomoca jednej nazwy: świety,
gdyż w jezyku polskim brakuje analogicznego rozróżnienia
kategorii świetości. Pojecie ,,cerkiew” zachowane zostalo jedynie dla określenia światyń chrześcijańskich na terenach Rusi.
Staroslowiańskie slowo ,,monachóddajemy poprzez pojecie ,,mnich”,
a nie zakonnik; ,,monastyr”poprzez ,,monaster”, nie zaś klasztor; ,,ihumen” oznacza zwierzchnika, przelożonego monasteru.
Zastosowano też charakterystyczny dla Kościola prawoslawnego
termin ,,Boska Liturgia”w odniesieniu do Eucharystii. Jutrznia
jest określeniem porannego nabożeństwa, czyli ,,utrenii”; zachowano natomiast nazwe ,,wieczernia”, gdyż rodzimy odpowiednik (nieszpory) nie przyjal sie na gruncie prawoslawia polskiego.
W cytatach z Pisma świetego zmienione zostalo imie ,,Jahweńa
jego synonimiczny odpowiednik: Pan. Staroslowiańskie pojecie ,,podwigźostalo w wiekszości przypadków oddane poprzez
,,zmaganie duchowe”.
Wszedzie tam, gdzie bylo to możliwe, wprowadzono polskie
odpowiedniki dla imion i nazw geograficznych. Pominieto
niezwykle rozbudowany wstep oraz homilie przeznaczona na
poczatek nowego roku kościelnego w prawoslawiu.
Wystepujace w tekstach fragmenty Pisma świetego sa cytowane z Biblii Poznańskiej (Pismo świete Starego i Nowego
Testamentu, w przekladzie z jezyków oryginalnych ze wstepami
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i komentarzami, opr. Zespól pod red. ks. M. Petera i ks.
M. Wolniewicza, wyd. II poprawione, t. 1–3, Poznań 1982–
1987).
Malgorzata Lukaszuk-Piekara

Ksiega pierwsza
WRZESIEŃ
CZEŚĆ I

Dzień pierwszy
Żywot świetego Symeona Slupnika
Kapadocji, w osadzie Sisan, mieszkali chrześcijanie Susotion
i Marta. Bóg poblogoslawil to malżeństwo i zeslal im syna,
któremu nadano imie Symeon.
Chlopiec wychowywal sie w środowisku bezgrzesznym, wzrastal
w atmosferze prostoty. Nie oddano go do szkól. Madrość Najwyższa wstepuje jednak także w prostych ludzi i czyni ich
swoim narzedziem ,,aby zawstydzić madrych”(1 Kor 1,27) tego
świata. Przyszly pasterz trzody wiernych w wieku trzynastu
lat zaczal paść stado owiec swego ojca. Jak Jakub, Mojżesz
i Dawid, którzy paśli owce, a jednak dostapili objawień Bożych,
podobnie też Symeon zostal powolany przez Boga.
Pewnego razu zima spadl obfity śnieg i stada przez kilka
dni nie wypedzano na pastwisko. Wówczas to chlopiec poszedl
w niedziele z rodzicami do kościola. Sluchajac Slowa Bożego szczególna
uwage zwrócil na ewangeliczne blogoslawieństwa ubogich, cichych, którzy sie smuca oraz ludzi czystego serca (por. Mt
5,3–12; śk 6,20–23). Zapytal stojacego obok poczciwego starca,
co znacza te slowa. Natchniony przez Ducha świetego czlowiek
dlugo objaśnial i pouczal, wskazujac droge cnotliwego życia
poprzez ubóstwo duchowe, czystość oraz milość Boża. Ziarna
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nauki spadly na dobra glebe, gdyż w duszy mlodzieńca natychmiast zrodzilo sie gorliwe dażenie, by kroczyć waska droga,
prowadzaca do Boga (por. śk 13,24; Mt 7,14). Żegnajac sie
z poczciwym starcem i dziekujac mu za pożyteczne wskazówki,
chlopiec powiedzial:
— Staleś sie teraz dla mnie ojcem i matka, mistrzem
w dobrych uczynkach, duchowym przewodnikiem na drodze
zbawienia.
Opuściwszy kościól, Symeon nie wrócil do domu, lecz
poszukal ustronnego miejsca odpowiedniego dla modlitwy. Tu
polożyl sie na ziemi krzyżem i placzac prosil Boga o wskazanie
mu drogi ku zbawieniu. Dlugo tak leżal i modlil sie, aż w końcu
zasnal. Przyśnilo sie mu, że kopie dól pod fundamenty jakiegoś
budynku. I oto slyszy glos: ,,Kop glebiej”. Usluchal glosu
i zaczal kopać glebiej, po chwili jednak przestal, sadzac że
już wystarczy. Uslyszal jednak glos, rozkazujacy kopać jeszcze
glebiej. Ponownie podjal prace, a kiedy na chwile przerwal,
po raz trzeci tenże glos przynaglil go do trudu. Aż w końcu
uslyszal:
— Przestań kopać. Teraz możesz klaść fundamenty, lecz
pracuj pilnie, gdyż bez wysilku niczego nie osiagniesz.
Ten cudowny sen spelnil sie w życiu Symeona. Zbudowal on
ze swojej glebokiej pokory taki fundament doskonalenia siebie
i innych, że jego cnoty i zmagania duchowe byly nadludzkie.
Po obudzeniu sie chlopiec wstal i podażyl do jednego
z monasterów, znajdujacych sie w jego ojczynie. Ihumenem
byl tutaj blogoslawiony Tymoteusz. Symeon padl na ziemie
przed wrotami i leżal siedem dni, znoszac glód oraz pragnienie.
Lsmego dnia wyszedl doń przelożony i zaczal wypytywać przybysza, skad przychodzi, dokad podaża, jak sie nazywa, czy nie
dopuścil sie jakiegoś wystepku i czy nie jest zbieglym niewolnikiem. Blogoslawiony chlopiec padl mu do nóg i mówil placzac:
— Nie, ojcze! Nie jestem żadnym z nich. Nie wyrzadzilem
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nikomu nic zlego. Pragne slużyć Bogu z cala gorliwościa. Zlituj
sie nade mna grzesznikiem. Pozwól mi wejść do monasteru,
abym mógl wszystkim slużyć.
Przeczuwajac w mlodzieńcu Boże powolanie, ihumen ujal
go za reke, wprowadzil do monasteru i polecil braciom, aby
zapoznali go z regula i wprowadzili w życie monastyczne.
Zamieszkawszy w monasterze Symeon okazywal wszystkim
bezwzgledne posluszeństwo. W krótkim czasie nauczyl sie na
pamieć calego Psalterza. W wieku zaledwie osiemnastu lat
przywdzial riase i wkrótce prześcignal wszystkich tutejszych
mnichów w ascetycznym sposobie życia. Na przyklad niektórzy
bracia przyjmowali pokarm raz dziennie — wieczorem, inni —
co trzeci dzień, on zaś nie przyjmowal jedzenia caly tydzień.
Rodzice szukali syna dwa lata, ale nie mogli znaleć. Z powodu
utraty dziecka tak bardzo rozpaczali, że ojciec umarl ze zgryzoty. Symeon zaś pozyskal sobie ojca w Bogu, Jemu oddal sie
calkowicie w swej mlodości.
Przebywajac w lawrze blogoslawiony Symeon pewnego razu
poszedl do studni, aby zaczerpnać wody. Nie zrobil jednak tego,
lecz wzial sznur od czerpaka, bardzo szorstki, spleciony z galezi
palmowych i okrecil go wokól siebie poczynajac od bioder aż po
szyje, tak mocno, że sznur werżnal sie w gole cialo. Po uplywie
dziesieciu dni powstaly ropiejace rany, a w ranach tych roilo sie
mnóstwo robaków. Bracia skarżyli sie przelożonemu:
— Skad przyprowadzileś do nas tego czlowieka? Niepodobna
go znosić ze wzgledu na okropny smród! Nikt nie jest w stanie
przebywać obok niego. Kiedy chodzi, sypia sie z niego robaki.
W pościeli też ma pelno robaków.
Ihumen sie zdziwil. Przekonawszy sie jednak, że to, co
uslyszal jest prawda, zapytal mnicha:
— Powiedz mi, moje dziecko, skad sie bierze wokól ciebie
taki smród?
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Ale on spuścil wzrok i stal milczac. Zdenerwowany Tymoteusz polecil sila zdjać z niego okrycie. Wówczas zobaczyli,
że wlosiennica, która świety mial na sobie, jest cala we krwi,
a w cialo gleboko, aż do samych kości werżnal sie sznur. Ihumena, jak również wszystkich obecnych, ogarnelo przerażenie.
Z wielkim trudem zdjeli ten sznur, gdyż razem z nim odpadalo
rozkladajace sie cialo. Symeon cierpliwie znosil ból i mówil:
— Traktujcie mnie jak śmierdzacego psa! Zaslużylem na to
cierpienie za grzechy moje!
— Masz zaledwie osiemnaście lat — powiedzial przelożony.
— Jakież sa twoje grzechy?
— Ojcze! — odrzekl mnich. — Prorok oznajmil: ,,Oto
w nieprawości bylem zrodzony i w grzechu poczela mnie matka
moja”(Ps 51,7).
Tymoteusza wprawila w zdumienie taka roztropność. Uslyszawszy
odpowied, zdziwil sie, że prosty na pozór mlodzieniec jest tak
gleboko przenikniety bojania Boża. Staral sie jednak przekonać
Symeona, aby nie zadawal sobie meki.
— Nie przynosi żadnego pożytku — mówil — czyn ponad
sily. ,,Wystarczy, że uczeń dorównuje nauczycielowi”(Mt
10,25).
Wiele czasu uplynelo, zanim zagoily sie rany mlodego ascety.
Lecz kiedy wyzdrowial, ihumen wraz z braćmi spostrzegli,
że nadal wycieńcza swoje cialo. W obawie, aby slabsi niż
on nie zaczeli go naśladować i aby nie stali sie sprawcami
wlasnej śmierci, przelożony nakazal Symeonowi, by opuścil
monaster. Spelniwszy polecenie świety dlugo wedrowal po
górach i pustyni, póki nie znalazl wyschnietej studni, w której
pelno bylo plazów. Zszedlszy w jej glab, zaczal sie modlić.
Po pewnym czasie przelożony mial w nocy widzenie, jakoby
mnóstwo ludzi z bronia i świecami otaczalo jego monaster
i wolalo:
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— Gdzie jest sluga Boży, Symeon?! Pokażcie nam tego,
który jest mily Bogu i aniolom! Jeśli nie pokażecie, to spalimy
wasz monaster razem z wami! Symeon jest wywyższony ponad
was wszystkich i wiele cudów uczyni Bóg na ziemi za jego
pośrednictwem.
Powstawszy ze snu, Tymoteusz oznajmil braciom swe straszne
widzenie i opowiedzial, jaka zgroze przeżyl z powodu mlodego
mnicha. Polecil wszedzie go szukać i nawet sam udal sie na
poszukiwania. Napotkal pasterzy owiec i od nich sie dowiedzial,
że świety znajduje sie w wyschnietej studni. Ihumen podażyl
tam i zaczal wolać:
— Azali jesteś tu, slugo Boży?!
— Zostawcie mnie, świeci ojcowie — odrzekl Symeon — na
krótki tylko czas, zanim nie wyzione ducha. Opadam z sil, gdyż
rozgniewalem Boga.
Lecz mnisi sila wydobyli go ze studni i powiedli ze soba.
Spedziwszy z nimi krótki czas, blogoslawiony Symeon potajemnie opuścil monaster i znowu zaczal tulać sie po górach
i pustyni. Prowadzony przez Ducha świetego zawedrowal
na góre polożona w pobliżu osady Talanissa. Znalazl tu
wyciosana w skale niewielka cele i w niej zamieszkal. Tutaj
spedzil trzy lata. Majac w pamieci czterdziestodniowy post
Mojżesza i Eliasza (por. Wj 24,18; 1 Krl 19,8), zapragnal siebie
doświadczyć w podobny sposób. W tym czasie wieść o ascecie
doszla do miejscowego biskupa, który odwiedzal poszczególne
kościoly swojej diecezji. Nie omieszkal też przybyć do Symeona. świety blagal swego gościa, aby zamknal go w celi na
czterdzieści dni, nie pozostawiajac żadnego pożywienia. Lecz
biskup sie nie zgadzal.
— Nie wypada — mówil — wyniszczać siebie nadmiernym
postem. Jest to raczej grzech, a nie chwala.
— Wiec zostaw mi, ojcze — poprosil sluga Boży — tylko
chleb i wode, abym sie mógl pokrzepić w razie konieczności.

24

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Biskup tak też uczynil. Zostawil w celi chleb i wode, zasunal przed drzwi kamienie i odszedl. Po uplywie czterdziestu
dni powrócil. Odwaliwszy kamienie wszedl do celi i ujrzal, że
blogoslawiony Symeon leży na ziemi niczym martwy, zaś chleb
i woda sa nietkniete. Gabka zmoczyl mu usta, a gdy świety
odzyskal świadomość, udzielil mu Komunii świetej. Nastepnie mnich pokrzepil swe sily, przyjmujac lekki posilek. O tak
wielkiej wstrzemieliwości biskup opowiedzial wielu braciom
z pożytkiem dla nich.
Od tej pory blogoslawiony asceta co roku nie pil i nie jadl
przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Modlil sie nieustannie — przez pierwsze dwadzieścia dni postu na stojaco, a w
pozostale dwadzieścia dni na siedzaco z powodu wielkiego
zmeczenia. Po trzech latach pobytu w swej ciasnej, kamiennej
celi, wszedl na sam wierzcholek góry. Aby nie powrócić już na
dól, przykul sie do skaly lańcuchem o dlugości dwudziestu lokci.
Wzrok skierowal na niebo, a umysl ku Temu, kto ponad niebem.
Do ascety przybyl arcypasterz antiocheński — blogoslawiony
Melecjusz. Stwierdziwszy, że świety jest przykuty do skaly,
rzekl:
— Czlowiek potrafi i bez okowów panować nad soba. Nie
tylko żelazem, lecz umyslem oraz sila woli można przykuć siebie
do określonego miejsca.
Symeon potraktowal te wypowied jak pożyteczna
wskazówke. Nie zwlekajac ani chwili zdjal z nogi kajdany
i jedynie sila woli uczynil z siebie dobrowolnego wienia Chrystusowego, zmuszajac wszelka swoja myśl do poddania sie
Chrystusowi (por. 2 Kor 10,5).
Wieści o ascecie nabieraly rozglosu. Zaczeli przychodzić do
niego ludzie nie tylko z okolicznych miejscowości, lecz z bardzo
odleglych stron. Niektórzy przyprowadzali chorych proszac
o uzdrowienie, inni dwigali swoje zmartwienia i boleści lub byli
opetani przez diably. Nikt nie odchodzil bez pocieszenia —
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wszyscy wracali radośnie chwalac Boga. Jeżeli ktoś za wstawiennictwem Blogoslawionego otrzymywal uzdrowienie, slyszal
też takie pouczenie:
— Wyslawiaj Pana, który cie uzdrowil i nie waż sie mówić,
że uleczyl ciebie Symeon. Bacz, by nie przytrafilo ci sie gorsze
nieszczeście.
Wkrótce zaczeli tu przybywać ludzie z różnych państw:
z Arabii, Persji, Armenii, Gruzji, Wloch, Hiszpanii i Brytanii.
Tak wywyższyl Bóg tego, który Go wielbil. Każdy przychodzacy staral sie dotknać świetego, gdy udzielal blogoslawieństwa.
Symeon le znoszac brak spokoju i oddawana mu cześć, wymyślil
niezwykly sposób, aby uwolnić sie od marności świata. Żeby
patnicy nie mogli go dotykać, wybudowal slup i na nim stanal.
Na slupie tym urzadzil sobie mala (wielkości dwu lokci) cele
i spedzal tu życie na modlitwach oraz poście. Byl pierwszym
slupnikiem. Slup mial sześć lokci wysokości, zaś po kilku latach jego wysokość zostala powiekszona do dwudziestu lokci,
a nastepnie do trzydziestu sześciu. Te różnej wysokości slupy
slużyly Symeonowi za drabine do Królestwa Bożego, do którego
wchodzil poprzez cierpienie, znoszac latem upal i deszcz, a zima
mróz. Pil wode, zaś jego pokarm stanowily rozmoczone lub
rozgotowane suche owoce, ryż albo pszenica. Wkrótce dookola
slupa zostaly wybudowane dwa kamienne ogrodzenia.
O takim życiu Blogoslawionego dowiedzieli sie świeci ojcowie mieszkajacy w pustelniach i dziwili sie jego nadzwyczajnym czynom, gdyż nikt dotychczas nie spedzal życia na slupie.
Chcac wystawić ascete na próbe, kazali go zapytać:
— Dlaczego nie kroczysz droga nauczycieli naszych, lecz
obraleś inna, nowa? Zejd ze slupa, aby naśladować życie
eremitów z dawnych czasów.
Poslańcom polecono sila sprowadzić Symeona na ziemie,
jeśliby ich nie posluchal. A jeżeli zechce sie podporzadkować, to
mieli go zostawić w spokoju, albowiem bedzie to znak, iż jego

26

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

nowy sposób życia od Boga pochodzi. Kiedy asceta uslyszal
rozkaz, żeby zejść na ziemie, natychmiast zaczal schodzić.
Widzac to, poslańcy zawolali:
— Nie schod, czcigodny ojcze, lecz zostań na swoim miejscu!
Teraz wiemy, że twój czyn — od Boga! I niech ci Najwyższy
w tym zawsze dopomaga!
Odwiedzil świetego też Domin II (441–448), patriarcha
antiocheński i nastepca św. Melecjusza (358–381). Życie
blogoslawionego Symeona zadziwilo go. Dlugo rozmawiali
na tematy duchowe. Nastepnie patriarcha odprawil Boska
Liturgie, podczas której obydwaj meżowie przyjeli Komunie
świeta.
Po jego odjedzie asceta ze wzmożona sila oddal sie zmaganiom z Szatanem. Wówczas diabel przybral postać świetlistego
aniola, schodzacego z nieba na ognistym rydwanie, do którego
zaprzeżone byly ogniste konie; ukazal sie świetemu w pobliżu
slupa i przemówil tymi slowy:
— Sluchaj, Symeonie! Bóg nieba i ziemi zeslal mnie z rydwanem oraz końmi, abym ciebie niczym Eliasza uniósl do nieba
(por. 2 Krl 2,11). Jesteś bowiem tego godzien ze wzgledu na
świetość twego żywota. Nastal czas, abyś zebral owoce swoich
wysilków i przyjal korone chwaly z reki Pańskiej. Spiesz sie
wiec, slugo Boży, na spotkanie ze swoim Stwórca, który stworzyl
ciebie na Swoje podobieństwo! Pragna cie ujrzeć aniolowie,
archaniolowie wraz z prorokami, apostolami i meczennikami.
świety nie rozpoznawal pokusy i powiedzial:
— Panie! Azali mnie, grzesznika, chcesz zabrać do nieba?
Podniósl prawa noge, aby stanać na ognistym rydwanie,
i jednocześnie uczynil znak krzyża. Wtenczas Szatan z rydwanem zniknal niczym kurz zdmuchniety przez wiatr. Symeon
zrozumial diabelska pokuse, poczul skruche i na znak pokuty
caly rok stal na prawej nodze. Diabel nie mógl znieść tak heroicznego wysilku ascety i dotknal go okropna chorobe — noga
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zaczela ropieć, w ranie pojawily sie robaki. Ropa saczyla sie
po slupie na ziemie i sypaly sie robaki. Mlodzieniec o imieniu
Antoni zbieral je i na prośbe św. Symeona nosil z powrotem na
slup. Wykazujac nie mniejsza cierpliwość niż Hiob, Sluga Boży
przykladal owe robaki do obolalego ciala mówiac:
— Jedzcie, co Pan dla was zeslal.
W tym czasie król Saracenów Bazyli wiele uslyszawszy o św.
Symeonie, przybyl do niego na rozmowe, dzieki której uwierzyl
w Chrystusa. A gdy spostrzegl robaka spadajacego z rany
świetego, wzial go do reki i odszedl. Blogoslawiony zawrócil
go i rzekl:
— Dlaczego wzialeś do swoich poczciwych rak śmierdzacego
robaka, który spadl z mojego gnijacego ciala?
Król otworzyl pieść i ujrzal w niej drogocenna perle.
— To nie robak, lecz perla — oznajmil.
— Stalo sie to ze wzgledu na twoja wiare — powiedzial
asceta.
Uplynelo wiele lat. Dowiedziala sie o Symeonie jego matka
— Marta. Gdy przyszla odwiedzić syna, zatrzymala sie przy
ogrodzeniu i bardzo plakala. świety jednak nie zechcial sie z nia
zobaczyć i kazal jej powiedzieć:
— Nie nekaj mnie, matko moja. Jeśli zaslużymy, to
zobaczymy sie na tamtym świecie.
Wiec jeszcze bardziej zapragnela go ujrzeć. I znowu przeslal
jej blaganie swoje, aby czekala w milczeniu. Ale ona polożyla
sie przed ogrodzeniem i tu zmarla. św. Symeon dowiedzial
sie natychmiast o jej śmierci i polecil zlożyć cialo matki pod
slupem. Ze lzami modlil sie za nia i wtedy cialo zmarlej sie
poruszylo, a na jej twarzy pojawil sie uśmiech. Wszyscy obecni
dziwili sie i wielbili Boga. Marta zostala pochowana przy slupie.
Blogoslawiony modlil sie za dusze matki dwa razy dziennie.
Wkrótce potem zbudowano mu nowy slup o wysokości
czterdziestu lokci. Stal na tym slupie do końca swoich dni.
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W pobliżu miejsca, na którym świety wiódl swój ascetyczny
żywot, nie bylo wody. Przynoszono ja z daleka. Patnicy
i ich zwierzeta nieraz bardzo cierpieli z pragnienia. Widzac
to, Symeon pomodlil sie gorliwie do Boga, aby zeslal wode,
jak niegdyś na pustyni spragnionym Izraelitom (por. Lb 20,2–
11). I oto nagle okolo godziny dziesiatej rano zadrżala ziemia.
Na wschód od ogrodzenia rozstapila sie ziemia i powstalo
wglebienie na ksztalt groty, a w nim — ku zdumieniu wszystkich
— pojawilo sie wiele wody. Po rozkopaniu — na polecenie
ascety — tego miejsca, poplynal obfity strumień.
Pewna spragniona kobieta noca polknela wraz z woda
malego weża. Zaczal on rosnać w jej brzuchu; kobieta chorowala,
ale żaden z lekarzy nie potrafil jej uzdrowić, aż przyprowadzono
ja do Symeona. Powiedzial on: ,,Niech sie napije tutejszej wody”. Kiedy zaczela pić, wyszedl z niej duży waż.
Dopelznawszy sie do slupa, gad rozpadl sie na kawalki.
Innym razem patnicy przywedrowali do świetego z daleka.
Chcac sie ukryć przed upalem, zatrzymali sie pod drzewem, aby
nieco wypoczać. Nagle ujrzeli cieżarna samice jelenia. Zawolali
do niej:
— Moca modlitw św. Symeona zaklinamy ciebie, zaczekaj
chwile!
Nastapil cud, gdyż zwierze sie zatrzymalo. Tak wiec nawet
zwierzeta uslyszawszy imie blogoslawionego ascety stawaly sie
lagodne i posluszne. Podróżni zlapali i zabili samice jelenia,
lecz gdy zaczeli spożywać jej mieso, dosiegnal ich gniew Boży.
Zaniemówili i zaczeli wydawać z siebie dwieki, podobne do ryku
jeleni. Szybko podażyli do Symeona, niosac skóre zwierzecia
na dowód swego grzechu. Spedzili przy slupie dwa lata, zanim
odzyskali mowe.
Zdarzylo sie też, że w niewielkiej odleglości od slupa pojawil
sie okropny waż. Któregoś dnia w jego prawe oko wbila sie
gala wielkości jednego lokcia. Bardzo go to bolalo. Wówczas
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gad podpelznal pod slup blogoslawionego Symeona. Leżac
przy ogrodzeniu, wyginal sie jakby wykazywal pokore i prosil
o zmilowanie. Kiedy świety spojrzal na weża, wówczas wielka
drzazga wypadla mu z oka. Zwierze trzy dni przeleżalo przy
furtce. Wszyscy bezpiecznie przechodzili obok niego. Kiedy zaś
oko calkiem sie zagoilo, gad odpelznal do swojego legowiska.
Na ziemiach tych żyl leopard, który pożeral ludzi i bydlo.
Nikt nie ośmielal sie przechodzić blisko miejsc, w których widywano tego drapieżnika, przysparzajacego wiele nieszcześć calej
okolicy. Powiedziano o leopardzie blogoslawionemu Symeonowi.
Polecil on nabrać ziemi oraz wody spod swego slupa i posypać ta
ziemia, a także pokropić woda wokól legowiska zwierzecia. Tak
też uczyniono. Leopard przestal sie pokazywać, a po pewnym
czasie znaleziono go martwego. Leżal na ziemi przyniesionej
spod slupa Symeona.
Wkrótce uslyszano o istnieniu jeszcze gorszego zwierzecia.
Bylo to zwierze w ludzkiej postaci, rozbójnik z Antiochii imieniem Jonatan. Rabowal oraz mordowal wielu ludzi na drogach
i w domach — nikt nie potrafil go ujać, choć niejednokrotnie
czatowano na niego na drogach. Byl tak silny i zuchwaly, że
nikt nie mógl mu dorównać. Antiochia sie wzburzyla. Wyslano
przeciwko Jonatanowi wojsko. Nie mogac ukryć sie przed liczna
pogonia, zloczyńca uciekl za ogrodzenie, chwycil sie slupa, jak
grzesznica nóg Chrystusowych (por. śk 7,37–38), i gorzko
zaplakal. Z wysokości zawolal do niego świety:
— Kim jesteś?! Skad i dlaczego tu przyszedleś?
Grzesznik odpowiedzial:
— Jestem rozbójnikiem. Wyrzadzilem wiele zla. Przyszedlem
odbyć pokute za moje grzechy.
Kiedy to mówil, nadbiegli żolnierze antiocheńscy i zawolali
do świetego starca:
— Ojcze, wydaj nam tego zbója! W mieście czekaja już
zwierzeta, by go rozszarpać.
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Lecz blogoslawiony Symeon odrzekl:
— Dziatki moje! To nie ja go tu sprowadzilem. To Bóg,
chcac skruszyć jego serce, skierowal grzesznika do mnie. Jeżeli
potraficie wejść za ogrodzenie — pojmijcie go. Ja nie moge go
wydać, gdyż boje sie Tego, który go do mnie przyslal.
Żolnierze nic nie odrzekli na te slowa, ale też nie ośmielili sie
przekroczyć ogrodzenia. Ogarnieci lekiem wrócili do Antiochii
i opowiedzieli wszystko. Zloczyńca zaś spedzil przy slupie
siedem dni. Rzewnie plakal, kleczac wznosil modlitwy do Boga
i kajal sie za swoje winy. Widzac jego skruche i lzy wszyscy
sie wzruszyli. Po uplywie siedmiu dni Jonatan odezwal sie do
świetego tymi slowy:
— Ojcze! Czyż nie rozkażesz mi odejść?
— Czy znowu chcesz wrócić do zlych uczynków? — zapytal
go starzec.
— Nie, ojcze. Już nastal mój czas!
To mówiac umarl. A kiedy uczniowie św. Symeona chcieli
pogrzebać zmarlego, wówczas nadeszli z Antiochii przywódcy
wojskowi i zaczeli wolać:
— Wydaj nam, ojcze, wroga naszego! Przez niego cale
miasto jest wzburzone.
Lecz Blogoslawiony odrzekl:
— Ten, kto go do mnie przyslal, przybyl z ogromna liczba
wojowników niebiańskich i zabral go do Siebie, gdyż byla to
dusza oczyszczona przez skruche.
Gdy spostrzegli zmarlego, ogarnelo ich przerażenie. Zaczeli
wyslawiać Boga, który nie pragnie śmierci grzesznika, lecz jego
zbawienia.
Stojac na slupie niczym świeca na świeczniku, blogoslawiony
Symeon byl światlem dla świata, gdyż oświecal pogańskie
narody i nauczal ich poznawać Boga Prawdziwego. Chwala
cudownej lasce Bożej, która w nim dzialala! Asceta ten, aczkolwiek nauczal pozostajac na jednym miejscu, a nie wedrujac

DZIEŃ PIERWSZY

31

po świecie, zdolal wielu natchnać wiara. Jego cnotliwe życie
opromienialo sasiadujace państwa — przy jego celi można bylo
zobaczyć Persów i Ormian, którym tutaj udzielano chrztu.
Tlumnie przybywali do niego Ismaelici (por. Rdz 25,12–18) —
nieraz po dwieście, trzysta, a nawet po tysiac osób. Wyrzekali
sie wiary swoich przodków, niszczac przed slupem przyniesione
ze soba balwany, którym tak niedawno jeszcze oddawali cześć.
Za sprawa ascety nawracali sie na wiare chrześcijańska i przyjawszy Komunie świeta odchodzili z wielka radościa. Pewien
wódz saraceński mial w rodzinie chorego i przyszedl do Symeona z blaganiem o uzdrowienie. świety polecil przynieść chorego
pod slup i zapytal go:
— Czy wyrzekasz sie zlych obyczajów swoich przodków?
Czlowiek ten odpowiedzial:
— Wyrzekam sie.
Starzec ponownie zapytal:
— Czy wierzysz w Ojca i Syna, i Ducha świetego?
Chory wyznal, że wierzy bez cienia watpliwości. Wówczas
Symeon rzekl: ,,Wstań!”Mlodzieniec natychmiast wstal, jak
gdyby nigdy nie chorowal. Żeby pokazać obecnym sile uzdrowionego,
starzec polecil mu wziać na swoje barki otylego wodza i zanieść
go do obozu, co też uczynil.
Blogoslawiony asceta mial dar jasnowidzenia. Dwa lata
wstecz przepowiedzial susze, glód i epidemie. Oznajmil także,
że po trzydziestu dniach nadleci szarańcza i tak sie stalo.
Pewnego razu w nocy mial widzenie, zwiastujace wojne. Chcac
przeblagać Boga, bardzo sie modlil, aby nie zsylal nieszcześcia
na chrześcijan. I Pan go wysluchal. Albowiem z woli Bożej cala
armia perska, przygotowana do walki, zwlekala z wymarszem
tak dlugo, aż wśród Persów rozpoczely sie waśnie. Udaremnilo
to ich plany wojenne.
W swoim czasie dotarla do świetego wiadomość, że cesarz Teodozjusz Mlodszy (408–450) zwrócil Żydom budynek
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sakralny, użytkowany przez chrześcijan. Symeon natychmiast
wyslal do monarchy list, grożac mu gniewem Bożym. Cesarz
przestraszyl sie, kiedy przeczytal pismo — cofnal swoja decyzje, a za pomysl przekazania światyni Żydom zdymisjonowal
zarzadce miasta. W swej odpowiedzi prosil Symeona o przebaczenie i wstawiennictwo przed Bogiem. Po śmierci Teodozjusza
jego malżonka, Eudoksja, popadla w herezje Eutychiusza.
Symeon pisal do niej listy, pragnac ja nawrócić. Dokonal
tego w ciagu czterech miesiecy. Po nawróceniu cesarzowa żyla
jeszcze cztery lata czyniac pokute. Pochowana zostala w Jerozolimie w wybudowanym przez siebie kościele pw. świetego
Szczepana Pierwszego Meczennika. Nastepca Teodozjusza
Mlodszego — Marcjan (450–457) — czesto potajemnie odwiedzal
blogoslawionego ascete i odnosil z tych wizyt wiele duchowych
korzyści.
Królowa Persji, slyszac o cudach i cnotach Symeona, zwrócila
sie do niego z prośba o blogoslawieństwo. Przekazal jej świety
olej, który ona uznala za wielki dar i przechowywala ze czcia.
Królowa Ismaelitów byla bezplodna. Prosila wiec blogoslawionego
starca, żeby sie za nia pomodlil. Miala bowiem nadzieje, że Bóg
obdarzy ja potomstwem. Tak też sie stalo. Wkrótce monarchini
powila syna.Wraz z dziecieciem wyruszyla w podróż do Symeona. Dowiedziala sie jednak, że nie może spotkać sie ze świetym.
Nawet rodzona matka nie mogla sie z nim zobaczyć. Wówczas
kazala niewolnikom zanieść do niego swe dziecko i powiedzieć:
— Oto, ojcze, owoc twojego świetego wstawiennictwa.
Poblogoslaw to niemowle!
Trudno opisać wszystkie duchowe zmagania i zwyciestwa
św. Symeona. Przede wszystkim — jak mówil blogoslawiony
Teodoryt — podziwiano jego cierpliwość. Zdarzylo sie pewnego
razu, że furtka i spora cześć górnej ściany ogrodzenia rozpadly
sie ze starości. Zanim nie zostaly odbudowane, każdy mógl
zobaczyć ascete. Dziwny widok ukazal sie oczom zgromad-
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zonych: świety zazwyczaj stal dlugo w pozycji nieruchomej,
a czasami wznosil modlitwy do Boga nieustannie bijac poklony.
Pewien naoczny świadek naliczyl ich 1244. Dalej rachować nie
mial sily, gdyż nie byl w stanie dlużej patrzeć na wysoki slup.
Symeon jednak nie zaslabl z powodu poklonów. Dlugie stanie
na jednej nodze spowodowalo nie gojaca sie i krwawiaca rane,
ale i to cierpienie nie przeszkadzalo mu w medytacjach.
Zdarzylo sie kiedyś, że ten dobrowolny meczennik zostal
zmuszony pokazać swoja rane. A bylo to tak. Pewien kaplan
z Arabii, czlowiek dobry i pobożny, przyszedl do świetego
i rzekl:
— Zapytuje ciebie w Imieniu Chrystusa, który jest Zbawca
każdego czlowieka — odpowiedz mi: jesteś czlowiekiem, czy
istota bezcielesna?
— Po co mnie o to pytasz? — odrzekl blogoslawiony
Symeon.
— Slyszalem o tobie — oznajmil kaplan — że nie jesz, nie
pijesz i nie śpisz. A nie sa to cechy wlaściwe ludziom. Czlowiek
nie może żyć bez pokarmu, wody oraz snu.
Wówczas starzec poprosil, aby kaplan wszedl do niego na
slup i pozwolil mu obejrzeć swoja zaropiala i zarobaczona noge.
Przy tym heroicznym wysilku i calkowitym poświeceniu,
czyniac cuda i prowadzac tak cnotliwe życie, Blogoslawiony byl
niezwykle lagodny i skromny. Sprawial wrażenie najbardziej
uniżonej i cichej osoby. Dla wszystkich mial jednakowo życzliwe
spojrzenie oraz dobre slowo — dla wielmoży jak dla niewolników, dla bogatego jak dla ubogiego i nawet dla najgorszego
lotra. Obca mu byla stronniczość. Kontemplacja jego oblicza
i sluchanie jego mowy sprawialo ludziom przyjemność, gdyż
spoczywala na nim laska Ducha świetego. Codziennie korzystal
z daru madrości, aby nauczać. Wlaśnie jego nauka sprawiala, że
dusze ludzkie wznosily sie ku niebu. Wiele osób wstepowalo do
2*
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monasterów, inni rozpoczynali życie w pustelniach, a niektórzy
zostawali na zawsze przy Symeonie.
W swoim codziennym życiu świety trzymal sie określonej
reguly. Cala noc do godziny dziewiatej rano modlil sie na
stojaco. Póniej wyglaszal pouczenie dla ludzi zgromadzonych
przy slupie, a nastepnie przyjmowal osoby zglaszajace sie do
niego ze swoimi zmartwieniami i prośbami: uzdrawial chorych,
lagodzil waśnie i spory, przywracal zgode miedzy ludmi. Aż
wreszcie — po zachodzie slońca — znowu oddawal sie modlitwie. Ponoszac taki trud, Symeon nie przestawal troszczyć sie
o życie Kościola, zwalczal pogańska bezbożność, tepil herezje;
królów zaś, ksiażeta i wszelkie wladze kierowal w swoich
madrych i pożytecznych listach ku bojani Bożej, milosierdziu
oraz milości. Zachecal do ochrony Kościola i dawal wiele
zbawiennych rad. Wiódl żywot, który — jak sie wydaje —
byl nie do zniesienia dla zwyklego czlowieka. Byl to ziemski aniol i niebiański czlowiek. Przeżyl sto lat, a w tym
osiemdziesiat stal na slupie — jak podaja wiarygodne ródla.
O śmierci blogoslawionego Symeona tak opowiada jego
uczeń Antoni:
W pewien piatek po godzinie dziewiatej jak zwykle oczekiwaliśmy na pouczenie oraz blogoslawieństwo starca. Jednak
nie ukazal sie nam ani w piatek, ani w nastepne dni. Przestraszylem sie i wszedlem na slup. I oto widze, że świety
stoi z pochylona glowa, a dlonie ma zlożone jak do modlitwy.
Sadzilem, że sie modli i dlatego pozostawalem w milczeniu.
W końcu sie do niego odezwalem:
— Ojcze! Poblogoslaw nas. Już trzy dni i trzy noce ludzie
oczekuja na ciebie pod slupem.
Ale on nie odpowiedzial. Nie uzyskawszy też odpowiedzi
na ponowna prośbe, zwatpilem, czy jeszcze żyje. Zbliżylem sie
do niego i stwierdzilem, że starzec nie oddycha, a cialo jego
wydaje bardzo przyjemny zapach. Wówczas zrozumialem, że
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powolal go Pan. Ogarniety glebokim żalem, gorzko plakalem.
Cialo świetego ulożylem z należna czcia. Wyplakawszy nad nim
boleść duszy, zdrzemnalem sie. I oto niczym slońce ukazal mi
sie we śnie i rzekl:
— Nie zostawie ani slupa, ani tego miejsca, ani góry tej
blogoslawionej! Zejd, aby poblogoslawić ludzi, gdyż ja już
umarlem. Nie rozglaszaj zgromadzonym o mojej śmierci, ale
szybko przekaż wiadomość o mnie do Antiochii. Masz wiele do
zrobienia na tym miejscu, a Pan wynagrodzi ci twój trud.
Potajemnie wyslalem jednego z zaufanych braci do patriarchy Antiochii, Martyriusza (456–468), z wiadomościa o śmierci
blogoslawionego Symeona. Patriarcha przybyl w niedlugim czasie wraz z trzema biskupami. Zjawil sie też zarzadca miasta
z wojskiem oraz ogromna liczba ludzi nie tylko z Antiochii, lecz
również ze wszystkich okolicznych miast i wsi. Przybyli mnisi
z monasterów, niosac świece i kadzidla, a także wielu Saracenów. Potok ludzi naplywal niczym rzeka, gdyż wiadomość
o śmierci świetego rozeszla sie bardzo szybko. Patriarcha
z biskupami znieśli relikwie Symeona na dól i ulożyli je przy
slupie. Wszyscy plakali. Mnóstwo ptaków latalo z krzykiem
dookola slupa. Wydawalo sie, że ptaki placza razem z ludmi,
niebo bylo zasnute ciemnymi chmurami, a powietrze steżale.
Nawet góry, pola i drzewa sprawialy wrażenie, że boleja nad
strata. Widzialem obok relikwii świetlistego aniola w bialych
szatach, który rozmawial z siedmioma starcami. Ale o czym
rozmawiali — nie doslyszalem, gdyż ogarnelo mnie przerażenie.
W dniu śmierci świetego jego uczeń i zwolennik, blogoslawiony
Daniel, ujrzal zastepy anielskie, które wstepowaly na niebo,
a pośród nich wznosila sie radosna dusza Symeona. Nie tylko
zreszta Daniel, lecz także blogoslawiony Auksencjusz, który
zostal wezwany z pustelni na Sobór Chalcedoński (451), widzial
to samo, chociaż znajdowal sie wówczas w Betanii.
Kiedy relikwie zostaly polożone na noszach, wówczas patri-
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archa wyciagnal dloń, aby wziać na pamiatke troche wlosów
z brody świetego. I oto natychmiast uschla jego reka. Trzeba
bylo wiele gorliwej modlitwy za niego, wznoszonej do Boga
za wstawiennictwem Symeona, aby reka zostala uzdrowiona.
świete relikwie ze śpiewem psalmów przenoszono do Antiochii. Na spotkanie wyszlo cale miasto. W tlumie byl pewien
gluchoniemy od czterdziestu lat. Gdy tylko zobaczyl cialo
blogoslawionego ascety, od razu zaczal slyszeć i mówić.
Mieszkańcy Antiochii umieścili cialo świetego w kościele,
w którym celebrowal nabożeństwa patriarcha. Po kilku latach
zbudowano kościól pw. świetego Symeona Slupnika i tutaj
zlożono jego relikwie. Przy jego grobie mialy miejsce liczne
uzdrowienia i cuda.
Blogoslawiony Symeon zmarl w 460 r. za panowania Leona
I (457–474). Wladca wystapil z prośba do mieszkańców Antiochii, aby pozwolili zabrać jego cialo do Konstantynopola. Antiochia nie chciala jednak utracić takiego oredownika i poslańcy
cesarscy otrzymali nastepujaca odpowied:
— Miasto nasze pozbawione jest murów kamiennych, gdyż
zostaly one zburzone cześciowo przez gniew cesarski, a cześciowo
przez wielkie trzesienie ziemi. Dlatego wniesione zostalo do
naszego miasta świete cialo. Jest ono naszym murem oraz
obrona.
W miejscu, gdzie stal slup blogoslawionego ascety, wybudowano piekny kościól w ksztalcie krzyża oraz powstal wielki
monaster. Nie ustawaly cuda i uzdrowienia chorych na tym
świetym miejscu, a w dniu, kiedy Kościól czcil pamieć Symeona,
nad slupem pojawiala sie wielka gwiazda, o czym zaświadcza
wielu pisarzy. To świete miejsce bylo niedostepne dla kobiet.
Tradycja glosila bowiem, że nawet matka ascety nie mogla
przekroczyć tego progu. Wieść glosi, że przebrana za meżczyzne
niewiasta chciala wejść do kościola, lecz zmarla, przekroczajac
jego próg. Kobiety, które odwiedzaly to miejsce, modlily sie
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w oddali, spogladajac na slup. Jak każdy, kto tu przybywal
z wiara, one również dostepowaly laski Bożej oraz pocieszenia,
pomocy i uzdrowienia. Wszyscy powracali stad z radościa do
swoich domów, wielbiac Ojca i Syna, i Ducha świetego.
Opowieść o diakonie Menasie
Diakon o imieniu Menas porzucil samowolnie stan mniszy
i wrócil do życia świeckiego. Taka samowola — rzecz jasna
— byla cieżkim grzechem. Po wielu dniach szedl on do Antiochii. Wyminawszy miasto Selencja (polożone przy ujściu
rzeki Oronta), zobaczyl z daleka cele blogoslawionego Symeona i postanowil: ,,Pójde tam, aby ujrzeć wielkiego ascete, bo
jeszcze nigdy go nie widzialem”. Kiedy zbliżyl sie do slupa
na tyle, że świety mógl go zauważyć, natchniony przez Boga
starzec wiedzial już o diakonie wszystko. Swemu uczniowi
wydal polecenie:
— Przynieś mi nożyczki.
Polecenie zostalo spelnione. Wówczas Symeon rzekl:
— Niech bedzie blogoslawiony Pan — postrzyż go.
świety wskazal przy tym palcem przybysza. Dookola stalo
wielu ludzi. Zdumiony i ogarniety strachem diakon wcale sie nie
sprzeciwial, gdyż zrozumial, że starzec wiedzial o nim prawde
od Boga. Po postrzyżynach, chcac wywolać skruche w sercu
Menasa, wielki asceta powiedzial do niego:
— Módl sie, diakonie!
Ten sie pomodlil, a nastepnie uslyszal slowa:
— Wracaj do Rajfy, skad przyszedleś.
Diakon wzbranial sie przed powrotem do monasteru, gdyż
wstydzil sie porzuconych braci. Ale starzec go zapewnial, że
ojcowie uciesza sie z jego powrotu i przyjma go bez żadnych
oporów. Symeon uprzedzil go jednocześnie:
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— Wiedz: bedzie ci dany znak od Boga na dowód tego, że
grzech twój zostal odpuszczony, albowiem niewypowiedziana
jest laska Pana.
Menas wrócil do Rajfy i zostal przyjety przez ojców z otwartymi ramionami. Pozwolono mu też uczestniczyć w celebracji Boskiej Liturgii. Kiedy jednak przenosil Przenajświetsze
Dary, nagle wycieklo mu oko. Ojcowie uznali to za znak, że Pan
wybaczyl Menasowi jego grzech. W praktyce oznaczalo to, że
diakon nie podlega karze za grzech wedlug reguly monastycznej
— zostala mu bowiem wymierzona kara przez Boga.
Cud uzdrowienia kaplana
Pewien kaplan siedzial w przedsionku kościola i czytal
Ewangelie. Otoczyl go zly duch w postaci ciemnego i mrocznego
obloku, po czym sklebil sie wokól jego glowy. Nagle kaplan
zaslabl, pociemnialo mu w oczach, stracil rozum oraz mowe.
Gdy go znaleziono, wygladal jak martwy. Prezbiter przeleżal
w lóżku dziewieć lat, nie mogac o wlasnych silach zmienić pozycji. Domownicy zdecydowali sie zanieść go przed oblicze św.
Symeona. Niosac chorego, zatrzymali sie w odleglości trzech mil
od samotni, aby odpoczać. Wówczas świety, trwajac w modlitwie, dowiedzial sie o nim od Boga. O pólnocy czcigodny
starzec wezwal do siebie jednego ze swych uczniów i rzekl:
— We stad wode i id szybko do chorego. Jest to prezbiter,
którego niosa na lożu. Pokropisz go ta woda i powiesz mu tak:
,,Grzeszny Symeon każe ci powiedzieć: w Imie Pana naszego,
Jezusa Chrystusa wstań, zostaw swoje loże i przyjd do mnie na
wlasnych nogach!”
Uczeń wypelnil polecenie świetego. Kaplan wstal z poslania
i poczul sie calkowicie zdrowy. Gdy przyszedl do ascety, padl
mu do nóg. Ten zaś rzekl:
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— Wstań, nie lekaj sie. Choć diabel dreczyl cie dziewieć
lat, to jednak Bóg w Swej milości do czlowieka nie pozwolil
ci zginać. Szatan zawladnal toba dlatego, że profanowaleś
świetości w prezbiterium i nie okazywaleś w tym miejscu bojani
Bożej. Sluchaleś oszczerców, rzucajacych potwarz na swoich
blinich. Poniżaleś te niewinne ofiary, pozbawiajac Komunii
świetej. Czyniac to obrażaleś Boga, a zlo tryumfowalo. Lecz
Bóg bogaty w milosierdzie nie cofnal od ciebie Swojej laski. Ci,
których odlaczyleś od Kościola sa chorzy, a jednak modla sie
za ciebie. A ponieważ Bóg okazal ci laske, to i ty bad dla nich
laskawy. Odszukaj chorych i posyp ich ziemia stad wzieta.
Wznoszac do Boga dziekczynne modlitwy, kaplan postapil
zgodnie z wola Symeona. A chorzy zostali uzdrowieni.
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Wspomnienie sprawiedliwego Jozuego, syna Nuna
ozue, syn Nuna, byl przywódca narodu żydowskiego po śmierci
Mojżesza. Podobnie jak Mojżesz przeprowadzil naród przez
Morze Czarne, tak Jozue z calym ludem przeszedl przez Jordan
po suchej ziemi (por. Joz 3,14–17; Wj 14).
Widzial twarza w twarz wodza zastepów niebiańskich, archaniola
Michala (por. Joz 5,13–15), zaś trabieniem na baranich rogach zburzyl mury miasta Jerycha (por. Joz 6). Podczas
bitwy z wrogiem wstrzymal ruch slońca na niebie na tak
dlugo, aż calkowicie pokonal nieprzyjaciela (por. Joz 10,12–14).
Wprowadziwszy swój lud do Ziemi Obiecanej, Jozue podzielil ja
pomiedzy dwanaście plemion Izraela. Umarl majac sto dziesieć
lat.

Wspomnienie Przenajświetszej Bogarodzicy z ikony
w Monasterze Miasińskim
a panowania cesarza Leona III Izauryjskiego (716–741), kiedy
szerzyla sie herezja ikonoklazmu, zostala wrzucona do jeziora
ikona Przenajświetszej Bogarodzicy, znajdujaca sie w Monasterze
Miasińskim w Armeni Malej.
Od wydarzenia tego uplynelo wiele lat. Za panowania
cesarza Michala III (842–867) i jego matki Teodory ikona
wyplynela na powierzchnie jeziora i zostala wylowiona przez
wiernych dnia 1 września. świety obraz zachowal sie w calości,
a dlugie przebywanie w wodzie wcale go nie uszkodzilo. Na
cześć tego cudownego wydarzenia w monasterze co roku odprawiano uroczyste nabożeństwo, wyslawiajac Królowa nasza, Przeczysta
Dziewice Bogarodzice.
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Wspomnienie czterdziestu świetych dziewic
wstrzemieliwych oraz ich nauczyciela, świetego
Ammona

wiete dziewice pochodzily z Adrianopola Macedońskiego (Edirne).
Poniosly śmierć meczeńska wraz ze swoim nauczycielem Ammonem za czasów Licyniusza, cesarza rzymskiego (308–324),
wspólczesnego Konstantynowi Wielkiemu.
Czterdzieści dziewic zostalo oświeconych przez diakona Ammona i przyjelo wiare chrześcijańska. Zarzadca miasta postawil
je przed sadem i wydal na tortury, aby zmusić do oddania
czci balwanom. Niewiasty wraz ze swym kaplanem odmówily
modlitwe i nagle niewidzialna sila uniosla w powietrze maga
pogańskiego. Spadl on na ziemie i umarl. Z rozkazu zarzadcy
miasta najpierw powieszono św. Ammona i zdzierano z niego
skóre aż do kości, a nastepnie wlożono mu na glowe rozżarzony
helm, z którego meczennik zostal w cudowny sposób uwolniony. Wówczas diakon razem z dziewiecioma niewiastami
zostal wyslany do miasta Heraklion i oddany w rece innego
oprawcy. Na jego rozkaz Ammona i osiem dziewic ścieto,
dziesieć innych wrzucono do ognia, sześć nastepnych zostalo
zarżnietych nożem, niektóre dziewice umarly pod wplywem ran
zadanych mieczem w usta oraz w serce, a pozostalym sześciu
wlożono do ust rozżarzone żelazo, w wyniku czego zmarly.

Wspomnienie świetej
meczennicy Kaliksty i jej braci —
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świetych Ewodiusza i Hermogenesa
eczennicy ci ponieśli śmierć w pólnocno-zachodniej cześci Azji
Mniejszej w Nikomedii (Izmit) w palacu cesarza Dioklecjana
(284–305).
świeci zostali oskarżeni przez wladze pogańskie o przynależność do chrześcijaństwa. Stwierdziwszy, że sa oni niezachwiani w swej wierze, Dioklecjan skazal ich na śmierć przez
ściecie. Wyrok zostal wykonany.
Dokladna data śmierci Kaliksty i jej braci Ewodiusza i Hermogenesa nie jest znana. Regula patriarchy Aleksego z XI w.
podaje, że relikwie tych meczenników spoczywaly w monasterze
św. Jana Chrzciciela (zwanym Studion) w Konstantynopolu.
Dnia 1 września ku czci tych meczenników celebrowano nabożeństwo.

Dzień drugi
Żywot świetego meczennika Mamanta
wiety meczennik Chrystusowy Mamant urodzil sie na poludniu
Azji Mniejszej, w prowincji rzymskiej Paflagonii. Rodzice
jego — Teodot i Rufina — należeli do znakomitego i bogatego rodu patrycjuszy. Cieszyli sie powszechnym szacunkiem.
Byli pobożni i otwarcie wyznawali swoja wiare w Chrystusa;
dzieki nim wielu ludzi nawrócilo sie na wiare chrześcijańska.
Doniesiono o tym wielkorzadcy Aleksandrowi. Mial on za
zadanie wszelkimi sposobami rozpowszechniać i utwierdzać religie pogańska, a chrześcijan oddawać na tortury i zabijać.
Teodot zostal wiec postawiony przed sadem, który domagal
sie od niego zlożenia ofiary balwanom. Zdecydowanie odmówil.
Ze wzgledu na wysokie pochodzenie spoleczne oskarżonego
wielkorzadca nie mial prawa znieslawiać go i torturować —
wyslal go przeto do zarzadcy o imieniu Faust do Cezarei Kapadockiej. Tutaj zamknieto go w lochu. Rufina podzielila los
meża. Byla ona w tym czasie brzemienna.
Znajac okrucieństwo gnebiciela i swoja slabość, Teodot
wolal umrzeć, niż ulec. W obawie, że nie zniesie meczarni,
zwrócil sie do Boga z goraca modlitwa:
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— Panie Boże Wszechmogacy, wielbie i wyslawiam Cie, żeś
dal mi możliwość cierpienia za Ciebie. Znasz jednak moja
niemoc, Panie, wiec blagam Cie: przyjmij dusze moja w tym
lochu, aby nie tryumfowal nade mna wróg mój!
Wszechmocny wysluchal Swego sluge i zeslal mu
śmierć. Blogoslawiona Rufina pod wplywem cierpienia i glebokiego
żalu przedwcześnie powila syna. Modlila sie nad cialem
zmarlego meża i niemowleciem:
— Boże, któryś z żebra Adama stworzyl niewiaste, pozwól,
że pójde w ślady malżonka. Przyjmij moja dusze w Twoja
kraine wieczności! Nowonarodzone dziecko moje wychowaj Sam
wedlug Swego uznania. Bad dla niego ojcem i matka oraz strzeż
go ode zlego.
Kobieta umarla, polecajac swoja dusze Panu, a niemowle
zostalo przy życiu.
Wówczas Pan zeslal sen znamienitej, pobożnej i bezdzietnej wdowie o imieniu Ammia, która mieszkala w Cezarei.
Otrzymala ona od aniola polecenie, by pochować ciala Teodota
i Rufiny, zaś ich syna wychować jak wlasne dziecko. Tak też
postapila.
Chlopiec wychowywany byl w wierze chrześcijańskiej, ale do
pieciu lat nic nie mówil. Zaś pierwszym wypowiedzianym przez
niego slowem bylo ,,mamma”(co znaczylo: piersi lub matka).
Dlatego nadano mu imie Mamant. Ammia oddala przybranego syna do szkól, aby sie ksztalcil. Wkrótce prześcignal
swoich rówieśników — posiadl madrość doświadczonego starca,
prowadzil bardzo cnotliwe życie i wyróżnial sie doskonalościa
w postepowaniu. Udowadnial szkolnym wspóltowarzyszom
nicość bogów pogańskich i uczyl ich poznawać Jedynego Prawdziwego Boga, którego sam czcil i któremu skladal w ofierze pokore
ducha i skruszone serce.
Rzymem rzadzil wówczas bezbożny Aurelian (270–275)
i zmuszal wszystkich, a zwlaszcza dzieci, by oddawali cześć
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balwanom; dbal o wychowanie mlodzieży w duchu pogańskim.
Cesarz przyslal do Cezarei nowego zarzadce Demokryta —
wielkiego milośnika nieprawej religii. Doniesiono mu, że chlopiec
nie tylko nie okazuje czci bogom, lecz swoich kolegów namawia
do nieposluszeństwa wobec woli cesarskiej i do otwartego wyznawania wiary chrześcijańskiej. Mlodzieniec zostal wezwany
przed oblicze zarzadcy.
Mial wówczas pietnaście lat i byl sierota, albowiem jego
przybrana matka również umarla, czyniac go jedynym spadkobierca swego wielkiego majatku.
Na pytania odpowiadal ze szlachetna odwaga i odmówil
zlożenia ofiary bogu Serapisowi.
Spokojnie oznajmil:
— Nie powinieneś mnie obrażać. Jestem potomkiem znakomitego
senatorskiego rodu.
Zarzadca zdobyl informacje na temat pochodzenia Mamanta i przekonawszy sie o prawdziwości jego slów, nie poslal
go na meki, gdyż w istocie nie mial prawa, aby to uczynić.
W żelaznych okowach wyslal go do cesarza Aureliana. Jednocześnie przekazal wladcy list. Po jego przeczytaniu cesarz
natychmiast wezwal mlodzieńca do siebie. Kiedy wiezień stanal
przed jego obliczem, monarcha wszelkimi sposobami naklanial
go, aby oddal cześć Serapisowi; w zamian obiecal chlopcu swoja
przychylność i wielkie przywileje. Ten jednak meżnie odrzekl:
— Nie zdarzy sie tak, że zloże poklon bezdusznym balwanom,
których obdarzasz czcia jako bogów. Szaleństwem jest czcić
drzewo i nieczuly kamień zamiast Boga Żywego! Nie należy
mnie mamić żadnymi obietnicami. Twoje dobrodziejstwa stana
sie dla mnie ródlem cieżkiej udreki duchowej, jeślibym pokochal
bożki zamiast Chrystusa. Zaś okrutne meki, na które chcesz
mnie wydać, stana sie dla mnie wielkim dobrodziejstwem, albowiem oddać życie za Chrystusa znaczy dla mnie dużo wiecej,
niż wszelkie honory i majetności.
Tak oto moc Boża może z chlopca uczynić Goliata (por. 1
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Sm 17). Nie przekonaly Mamanta slowa pogańskiego wladcy,
nie urzekly dary i obietnice, nie zastraszyly cierpienia, które
przyjal z wieksza radościa, aniżeli cesarska laskawość.
Rozgniewany dreczyciel rozkazal bić go bezlitośnie, lecz
meczennik sprawial wrażenie, że nie czuje żadnego bólu.
— Obiecaj tylko — mówil Aurelian — że zlożysz ofiare
bogom, a zostaniesz od razu uwolniony.
— Nie wyrzekne sie ani sercem, ani ustami mojego Boga
i Króla Jezusa Chrystusa — oznajmil mlodzieniec. — Moje
rany zbliżaja mnie do Pana mego, a im bardziej jestem bity,
tym wieksza moja zasluga przed Chrystusem.
Widzac, że chlopiec wcale sie nie zalamuje, cesarz rozkazal
świecami osmalać jego cialo. Ogień jednak nie imal sie
go, lecz skierowal sie na twarze oprawców. Wladca zapalal
gniewem i polecil bić chlopca kamieniami, a nastepnie wydal
na niego wyrok: rozkazal uwiazać mu na szyi olowiany cieżar
i poprowadzić ku morzu. Lecz nie opuścil Pan slugi Swego
w myśl slów Psalmu: ,,Bo powierzyl cie aniolom swoim, aby cie
strzegli na wszystkich drogach twoich”(Ps 91,11). Na drodze do
morza pojawil sie Aniol Pański. Gdy go zobaczyli sludzy Aureliana, przestraszyli sie i uciekli. Aniol odwiazal olów z szyi
Mamanta i przyprowadziwszy go na wysoka góre na pustyni
w pobliżu Cezarei, nakazal mu tu zamieszkać.
świety rozpoczal swój żywot na pustyni od czterdziestodniowego postu. Podobnie jak Mojżesz (por. Wj 24,18),
otrzymal laske i dane mu bylo uslyszeć glos z nieba. Na polecenie z niebios uderzyl zeslana mu laska o ziemie i z glebi pojawila
sie Ewangelia. Nastepnie wybudowal niewielki kościól i modlil
sie w nim, czytajac Slowo Boże. Z woli Najwyższego przychodzily do niego dzikie zwierzeta niczym owce do pasterza.
Sluchaly go jak istoty rozumne i byly mu ulegle. Mamant
spożywal mleko dzikich zwierzat i robil ser; jego nadmiar nosil
do Cezarei i rozdawal ubogim.
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Lwczesny wielkorzadca Kapadocji, Aleksander, czlowiek zly
i okrutny, uznal pustelnika za czarodzieja. Wyslal żolnierzy na
koniach, aby go ujeli. świety zszedl z góry i zapytal jedców,
kogo szukaja. Zanim ujawnil swe imie, poczestowal ich serem.
Na oczach swoich gości zaczal doić daniele i dzikie kozy, które
byly do tego przyzwyczajone. Również mlekiem poczestowal
przybylych, a nastepnie udal sie na modlitwe. Jednocześnie
gromadzilo sie coraz wiecej zwierzat. Żolnierzy ogarnal strach,
przestali jeść i odszukali gospodarza — uspokoil ich i oznajmil,
że jest poszukiwana przez nich osoba. Wówczas żolnierze powiedzieli:
— Nie zaprowadzimy cie sila do wielkorzadcy. Z wlasnej
woli id do niego, a jeśli nie chcesz, odjedziemy bez ciebie. Ale
prosimy, aby zwierzeta nie wyrzadzily nam nic zlego.
Raz jeszcze uspokoiwszy swych gości, Mamant kazal im iść
przodem, a sam wzial ze soba lwa i poszedl za nimi. Lew
dotrzymal świetemu towarzystwa w podróży, ale do miasta nie
wszedl. Gdy staneli przed wielkorzadca, pustelnik rzekl:
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— Nie jestem czarownikiem, o co mnie posadzasz. Jestem
sluga Jezusa Chrystusa, który obdarza zbawieniem każdego
wierzacego w Niego i spelniajacego Jego wole. Zaś wróżbitów
i czarowników posyla On w ogień piekielny. Po cóż wiec
zostalem wezwany?
— Jeśli nie jesteś czarownikiem, to w jaki sposób poskromileś
dzikie zwierzeta na tyle, że żyjesz pośród nich i rozporzadzasz
nimi jak istotami rozumnymi?
św. Mamant przemówil tymi slowami:
— Kto sluży Bogu Jedynemu, Prawdziwemu i Żywemu, ten
nie zgodzi sie mieszkać wśród balwochwalców oraz zloczyńców.
Dlatego wole żyć na pustyni ze zwierzetami, niż pośród was,
grzeszników. Zwierzeta sa mi posluszne wcale nie przez sztuke magiczna. Nawet nie wiem, na czym polega magia. Choć
zwierzeta sa nierozumnymi stworzeniami, to jednak czuja bojań
Boża i szanuja Jego slugi. Wy zaś macie mniej rozumu od
zwierzat, gdyż nie oddajecie czci Prawdziwemu Bogu i pozbawiacie czci Jego slugi, zabijajac ich i meczac bezlitośnie.
Taka odpowied rozwścieczyla wielkorzadce. Rozkazal natychmiast powiesić świetego, bić i szarpać żelaznymi pazurami
jego cialo. Meczennik znosil cierpienie meżnie i nie wydal
żadnego krzyku ani jeku. Wzrok swój kierowal ku niebu, skad
oczekiwal pomocy. I rozlegl sie glos z wysokości, uslyszany
przez wielu:
— Bad dzielny i meżny, Mamancie!
Ciemieżyciel postanowil spalić świetego żywcem. Zanim
przygotowano piec, pustelnik zostal wtracony do wiezienia,
gdzie siedzialo okolo czterdziestu innych skazanych. Wszyscy
skarżyli sie na glód i pragnienie. Meczennik pomodlil sie i oto
wlecial do celi golab, trzymajac w dziobie pokarm, bialy jak
perla i slodki. Ptak polożyl go przed Mamantem i wylecial.
Pokarm ten w cudowny sposób zostal pomnożony tak, że starczylo go dla wszystkich uwiezionych. Po ponownej modlitwie
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o pólnocy otworzyly sie drzwi i wszyscy wieniowie opuścili cele.
Nie wyszedl tylko Mamant. A kiedy piec zostal rozpalony,
wówczas wrzucono go do ognia. Jednak Bóg, który zrosil piec
ognisty w Babilonie (por. Dn 3,8), zeslal ochlode też dla Swego
slugi. Po trzech dniach, gdy plonacy w piecu wegiel zamienil
sie w popiól, a palenisko calkiem wystyglo, znaleziono w nim
żywego meczennika. Wielkorzadca wyrazil zdumienie:
— Czy aż tak wielka jest sila tego czarodzieja, że ogień go
nie tknal?
W końcu skazal Mamanta na pożarcie przez zwierzeta.
Meczennik zostal przyprowadzony do cyrku. Na arene wypuszczono glodna niedwiedzice, ale zwierze poklonilo sie świetemu
i polożylo u jego stóp, obejmujac je. Potem wypuszczono
z klatki leoparda, lecz i ten lagodnie objal skazańca i zaczal
zlizywać pot z jego czola. Nastepnie na arene wybiegl lew.
To byl ten sam lew, którego pustelnik wyprowadzil z pustyni.
Pan otworzyl jego usta, jak niegdyś oślicy Balaama (Lb 22,28).
I przemówil lew ludzkim glosem:
— Jesteś moim pasterzem, co pasl mnie na górze.
To powiedziawszy rzucil sie na ludzi, których w cyrku bylo
mnóstwo. Lecz świety poskromil zwierze i odeslal na pustynie.
Meczennik znowu trafil do lochu. Po pewnym czasie jednak
zostal ponownie wyprowadzony na arene. Z klatki wypuszczono
drugiego rozzloszczonego lwa. Ale i ten go nie tknal, lecz
spokornial, kladac sie u jego nóg. Widzac to, tlum zgrzytal
zebami ze zlości i wolal do wielkorzadcy:
— Zamknij zwierze w klatce, a my tego czarownika ukamienujemy!
Na skazańca posypaly sie kamienie, a kaplan pogański uderzyl go tak mocno trójzebem w brzuch i zranil go tak bardzo,
że świetemu wypadly wszystkie wnetrzności. Mamant pozbieral
je i trzymajac w rekach wyszedl z miasta. Wierzaca kobieta
zbierala jego krew do naczynia. Po przejściu okolo dwustu
3*
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sażni, meczennik skryl sie w jaskini. Tu skonal, polecajac ducha
swego Bogu, za którego tyle wycierpial. Stalo sie to w 275 roku.
św. Mamant zostal pochowany w tej samej grocie, gdzie
umarl. Mialy tam miejsce uzdrowienia i cuda.
Julian Apostata (361–363), bedac jeszcze w mlodym wieku,
zamierzal pozostawić po sobie pomnik pobożności. Ale już
wówczas byl wilkiem w owczej skórze, albowiem nie mógl
dokończyć budowy wspanialego kościola, który zaczal wznosić
na cześć meczennika Mamanta nad jego grobem. To, co zostalo
zbudowane w dzień, w nocy ulegalo zburzeniu. Wymurowane
slupy wnet byly zamieniane w kupe gruzu. Każdego ranka znajdowano rozsypany cement i porozrzucane cegly, a kamienie
bad nie trzymaly sie w ścianie, bad nie poddawaly sie obróbce.
Byl to znak od świetego, demaskujacy dwulicowość i nieprawowierność Juliana, który wkrótce mial sie okazać odstepca
i prześladowca chrześcijan.

Żywot świetego Jana IV Postnika, patriarchy
Konstantynopola
w. Jan urodzil sie w Konstantynopolu. Żyl za panowania Justyniania II (565–578), Tyberiusza (578–582) i Maurycego (582–602). Poczatkowo byl zlotnikiem. Odznaczal
sie wielka cnotliwościa, byl pobożny, bogobojny, gościnny
i szczodry w rozdawaniu jalmużny. Przyjal pod swój dach
mnicha palestyńskiego Euzebiusza i mieszkal wraz z nim.
Pewnego razu szli obok siebie, a mnich kroczyl z prawej
strony. Raptem Euzebiusz uslyszal slowa: ,,Nie powinieneś
iść z prawej strony wielkiego meża”. Byla to przepowiednia
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przyszlej poslugi kaplańskiej Jana. Mnich opowiedzial o zdarzeniu patriarsze Konstantynopola, Eutychiuszowi, który naklonil
Jana, by zlożyl śluby monastyczne.
Po śmierci Eutychiusza w 582 r. Jan zostal wybrany na
biskupa Konstantynopola, a w 588 r. przyjal tytul ,,patriarchy ekumenicznego”, co wywolalo sprzeciw ze strony papieży,
jako wyraz ,,uzurpacji”ich praw. Tytul ,,patriarchy ekumenicznego”jest używany przez nastepców Jana IV Postnika
do dnia dzisiejszego.
świety cieszyl sie powszechnym autorytetem. Piastujac
godność patriarchy, spedzal czas na modlitwie, a w nocy spal
krótko w pozycji siedzacej. O surowości jego ascezy najbardziej
świadczy wstrzemieliwość: przez sześć dni w tygodniu nie
przyjmowal pokarmu wcale, a siódmego dnia spożywal melony,
winogrona lub figi. Stad otrzymal przydomek ,,Postnik”.
Za wstawiennictwem św. Jana Postnika mialy miejsce liczne
cuda. Tak na przyklad uciszyl on burze morska poprzez
modlitwe i znak krzyża. Gdy wybuchla epidemia, swoim
wstawiennictwem uśmierzyl sprawiedliwy gniew Boży i zgodnie z tym, co przepowiedzial, śmiertelność stopniowo ustala.
Uleczyl ślepca Jana z Gazy, kladac na jego oczy Cialo Chrystusa i mówiac: ,,Ten, kto uzdrowil niewidomego od urodzenia,
niech otworzy także twoje oczy”. świety uzdrawial bezplodne
kobiety i osoby opetane przez demony. Wielokrotnie odwracal
najazd wrogich wojsk, modlitwa oraz postem ratowal miasta od
zguby. Swoja trzode wiernych wybawial od wrogów widzialnych
i niewidzialnych. Byl ojcem dla sierot, żywicielem ubogich,
obrońca pokrzywdzonych, gorliwym wyznawca, który wykorzenial wszelkie zlo. Pewnego roku przed Piećdziesiatnica
w sobote mialy odbyć sie wyścigi konne. Gdy świety dowiedzial
sie o tym, goraco sie modlil, aby w tak wielkim dniu ten zamiar nie doszedl do skutku. I oto, kiedy nastal czas zawodów,
rozpetala sie gwaltowna burza, zaczal padać deszcz z wielkim
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gradem. Udaremnilo to igrzyska.
św. Jan Postnik odszedl do Pana drugiego września 595
roku.

Wspomnienie trzech tysiecy sześciuset osiemnastu
meczenników z Nikomedii
a panowania dwóch cesarzy rzymskich Dioklecjana (284–305)
i Maksymiana (286–305) zostal zameczony na śmierć św. Piotr,
biskup Aleksandrii. Jego zabójcy wraz z rodzinami uwierzyli
w Chrystusa. Dolaczylo do nich wielu innych ludzi, którzy
pragneli cierpieć za Zbawiciela.
Zabierajac ze soba swoje rodziny, udali sie oni do Nikomedii
na dobrowolna meke za Chrystusa. Skandowali w obliczu
cesarza: ,,Jesteśmy chrześcijanami!”Dioklecjan zmieszal sie i z
poczatku okazal swoja laskawość, starajac sie sklonić ich do
wyrzeczenia sie Ukrzyżowanego. Lecz nie odnioslo to żadnego
skutku. Wówczas wladca rozkazal ściać ich, a ciala powrzucać
do przepaści górskiej. Po wielu latach odkryto czcigodne
relikwie, gdyż wciaż dokonywaly sie tam cuda.

Dzień trzeci
Meczeństwo świetego Antemiusza,
biskupa Nikomedii
w. Antemiusz urodzil sie w Nikomedii. W mlodości swej
prowadzil cnotliwe życie — cechowalo go lagodne usposobienie, pokora oraz wstrzemieliwość. Wcześnie otrzymal świecenia
kaplańskie, a po śmierci arcypasterza Kościola nikomedyjskiego,
Cyryla, zostal wybrany biskupem.
Dla Kościola w Nikomedii byly to czasy wielkiego prześladowania
ze strony pogańskich cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, które
rozpoczelo sie w 303 r. Lwczesne prawo zalecalo burzenie światyń chrześcijańskich, palenie ksiag Pisma świetego
i pozbawianie przywilejów wszystkich chrześcijan. Prześladowania
w Nikomedii odznaczaly sie przede wszystkim okrucieństwem
i masowa zaglada chrześcijan.
W tych cieżkich czasach św. Antemiusz nauczal wszystkich wyznawców Chrystusa i pokrzepial ich na duchu. Dzieki
listom i kazaniom biskupa bardzo wielu pośród jego trzody
wiernych meżnie szlo na meki za Najslodszego Jezusa, Pana
naszego. Pewien chrześcijanin, ogarniety żarliwa wiara, zdecydowal sie zerwać przybite do ściany cesarskie rozporzadzenie
o prześladowaniu chrześcijan. Porwal je na strzepy, glośno
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potepiajac nieprawość balwochwalców. W taki sposób zostal
on pierwszym meczennikiem w Nikomedii.
Wielu nadwornych dygnitarzy i dostojników zaczelo otwarcie wyznawać Chrystusa. Do takich należa Doroteusz,
Mordoniusz, Migdoniusz (z Frygii), Piotr, Indis, Gorgoniusz oraz ich podwladni. Wszyscy oni dobrowolnie szli
na meki, a wyroki otrzymali różne.
św.
Doroteusz
zostal ściety, Mordoniusz spalony na stosie, Migdoniusz zakopany żywcem, Gorgoniusz wraz z Indisem i Piotrem zostali
utopieni z przywiazanymi żarnowymi kamieniami u szyi.
Ciala meczenników wrzuconych do morza wylowili rybacy,
a pochowala ich dziewica o imieniu Domna, za co zostala
ścieta.
Trudna sytuacje chrześcijan pogorszyl pożar, który wybuchl
w komnatach cesarskich. O spowodowanie pożaru zostali oskarżeni chrześcijanie. Gniew wladcy nie znal granic. Ze
szczególnym okrucieństwem zaczeto tepić wyznawców Chrystusa — ścinano ich, a wielu z nich wiazano i wyrzucano z lodzi
do morza. Zostaly też wrzucone do morza ciala wcześniej
pogrzebanych meczenników. W tym to czasie podczas Bożego
Narodzenia spalono okolo dwudziestu tysiecy ludzi.
Zdarzylo sie, że żolnierz chrześcijański o imieniu Zenon,
wystepujac z blogoslawieństwem św. Antymiusza, publicznie
potepil cesarza. Gdy wladca skladal obfita ofiare w światyni
bogini urodzajów Cerery, wówczas żolnierz stanal na podwyższeniu
i glośno przemówil:
— Jesteś w bledzie, Maksymianie, czczac bezduszny kamień
i kawalek drewna! To obluda diabelska. Wszystkie stworzenia
ucza nas czcić Boga, który ma upodobanie nie w krwi zabijanych i spalanych niemych zwierzat, lecz w czystych duszach
i sercach stworzeń rozumnych.
Za te odważne slowa pojmano go i na rozkaz monarchy bito kamieniami po twarzy. Gnebiciele wybili mu zeby,
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zmasakrowali twarz i okaleczyli jezyk wyznajacy Chrystusa.
Zenon zostal w końcu wyprowadzony za miasto i tam ściety.
W tym czasie Antemiusz przebywal w osadzie zwanej
Semana. Byl poszukiwany. Za pośrednictwem diakona Teofana potajemnie przekazal on do wiezienia swoje listy. Dodawal w nich otuchy wiezionym chrześcijanom i nawolywal do
cierpliwości, aby z radościa mogli ponieść śmierć za Dawce
Życia — Jezusa Chrystusa. W listach zawarte bylo ojcowskie wspólczucie i pasterskie blogoslawieństwo. świety
zagrzewal prześladowana trzode do obalania balwanów i walki
z balwochwalcami.
Diakona Teofana pojmano i zaprowadzono do cesarza.
Wladca kazal wyprowadzić wszystkich wiezionych chrześcijan
i odczytać im jako zarzut wykryte przy diakonie listy biskupa.
Wbrew oczekiwaniom Maksymiana wyznawcy Chrystusa z wielka
radościa sluchali skierowanych do nich slów pasterza. Wladca
przesluchiwal diakona, chcac poznać miejsce pobytu św. Antemiusza. Lecz Teofan nie zdradzil swego biskupa — jego
meżne zachowanie rozgniewalo prześladowce i ten wydal na
niego wyrok. Teofanowi najpierw odcieto jezyk, a potem zabito
go używajac kamieni i strzal.
O miejscu pobytu biskupa cesarz dowiedzial sie jednak z innych ródel. Wówczas poslal do Semany dwudziestu żolnierzy,
aby go schwytali. Wyslańcy nie musieli stosować przemocy —
Antemiusz zaprosil przybylych do siebie i potraktowal jak gości,
a nastepnie oznajmil:
— Jestem poszukiwana przez was osoba. Prosze mnie
zaprowadzić do tego, kto mnie wzywa.
Takie zachowanie gospodarza wprawilo żolnierzy w zdumienie. Zawstydzili sie i jednocześnie zrobilo im sie żal
poczciwego starca. Wiedzieli przecież, że zabrać go mieli
na meki i niechybna śmierć. Zaproponowali tedy, aby sie
ukryl, a oni oznajmia Maksymianowi, iż w calej okolicy go nie
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znaleli. Lecz świety nie zgodzil sie na klamstwo — wolal cierpieć i umrzeć za Chrystusa, niż klamać. Dlatego poszedl razem
z żolnierzami. W drodze glosil im Slowo Boże, przekonujac ich
do wiary w Jezusa Chrystusa. Nauka jego padla na dobra glebe
i kiedy doszli do rzeki, Antemiusz udzielil żolnierzom chrztu.
Biskupa postawiono ze zwiazanymi z tylu rekami przed
niegodziwym prześladowca. Gnebiciel rozkazal przynieść wszystkie narzedzia tortur i polożyć je przed świetym, aby go
zastraszyć. Cesarz oskarżyl starca o to, że z powodu pewnego
,,prostegoćzlowieka o imieniu Chrystus wprowadza w blad
ludzi, potepiajac i wyszydzajac przed nimi bogów pogańskich
oraz uczac nieposluszeństwa wobec prawowitego wladcy. W odpowiedzi
Antemiusz powolal sie na Pismo świete, które nakazuje, by być
zawsze i przed każdym gotowym do obrony Chrystusa i wlasnej
wiary (por. 1 P 3,15). Korzystajac z danej mu madrości (por.
śk 21,15) mówil:
— Bylem pierwszym, który kpil z waszych balwanów, nazywanych przez was bogami. A teraz kpie sobie z tych narzedzi
tortur i twoich szalonych slów, cesarzu. Próżna jest twoja
nadzieja, że odlaczysz mnie od Stwórcy mego, który też ciebie,
niewdzieczniku, zaszczycil Swoim podobieństwem. Nie zastraszysz mnie niczym! Twoje pogróżki i tortury sa pożadane
przeze mnie, albowiem prowadza do śmierci, która uwolni mnie
z wiezów ciala doczesnego i przeniesie do życia wiecznego w upragnionym Królestwie Bożym.
Na rozkaz Maksymiana zaczeto bić starca kamieniami po
szyi. Przyjmowal to z wdziecznościa, powtarzajac slowa:
,,Bóstwa, które nie stworzyly nieba ani ziemi, znikna z ziemi
i spod tego nieba”(Jr 10,11). To spotegowalo gniew cesarza. Rozkazal wiercić nogi meczennika rozpalonymi żelaznymi
pretami — świety radośnie wyslawial Boga. Wówczas gnebiciel polecil rozsypać na ziemi ostre skorupy, polożyć na nie
rozebranego do naga cierpietnika i okladać go kijami. Ból
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przeszywal na wylot cialo Antemiusza, a on dziekowal Bogu
slowami Psalmu: Dziekuje Ci, Panie, Królu wieczności, że
,,Przepasaleś mnie moca do boju, ugialeś przede mna tych,
którzy przeciw mnie powstali. Zmusileś nieprzyjaciól moich
do ucieczki, wytracileś tych, którzy mnie nienawidzili”(Ps
18,40–41).
Nastepnie oprawca wymyślil nowy rodzaj tortury. Na
nogi skazańca wlożono rozżarzone miedziane buty. Lecz laska
Boża oslonila meczennika: uslyszal on glos pocieszajacy go
i pokrzepiajacy w cierpieniu, zwiastujacy obietnice korony za
cierpienie, a to napelnilo jego serce szcześliwościa. Gnebiciele
odnosili wrażenie, że świety nie czuje żadnego bólu. Zaczeli go
pytać, dlaczego cieszy sie w momencie, kiedy jest torturowany.
— Jestem przepelniony radościa, dlatego że meki doczesne
daja mi mocna nadzieje na obiecana nagrode po śmierci, że
moge udowodnić przewage sily czlowieka nad bezradnościa
bogów pogańskich. Ty zaś pożalujesz wyrzadzonego zla, cesarzu, albowiem zostaniesz skazany na wieczne potepienie —
powiedzial starzec.
Rozdrażniony wladca kazal przywiazać biskupa do kola,
wprawić obrecz w ruch i przypalać cialo meczennika ogniem. Sludzy jednak nie mogli spelnić tego polecenia, gdyż
zjawilo sie trzech meżów, okrytych światlościa. Przemówili
oni do Antemiusza: ,,Nie lekaj sie, slugo Boży!”Przerażeni
oprawcy stwierdzili, że ogień parzy ich samych, a nie ofiare. Starzec zostal wiec zdjety z kola, zakuty w kajdany
i odprowadzony do wiezienia. Dziekowal Bogu za wszystko i wychwalal Go. Wtem opromienilo meczennika wielkie
światlo, okowy spadly, a prowadzacy go sludzy cesarscy padli
na ziemie ze strachu. świety podniósl ich i poprosil, by
wypelnili dane im polecenie. W taki oto sposób znalazl
sie w lochu pośród zloczyńców, bandytów i zlodziei. Zaofiarowal tym ludziom pokarm duchowy, jakim jest Slowo
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Boże i pozyskal ich dla Chrystusa. Wielu z nich ochrzcil.
Wiezienie przeksztalcilo sie w kościól napelniony darami Ducha
świetego.
Maksymian dowiedzial sie o tym i wezwal do siebie biskupa.
Pochlebstwami staral sie naklonić go do oddania czci balwanom,
obiecujac uczynić go też pierwszym pośród kaplanów pogańskich.
— Już jestem pierwszym kaplanem — odrzekl meczennik —
ale jestem kaplanem Pasterza Chrystusa. Skladam Mu ofiare
żywa w postaci siebie samego. A wasze ofiary oraz falszywi
bogowie należa do ciemności i ciemność wieczna ich pochlonie.
Cesarz wydal wyrok śmierci. Starzec przyjal to z ulga
i radościa, poprosil o chwile modlitwy i dopiero potem pochylil
glowe pod topór. Kiedy nastal wieczór, niektórzy wierni przybyli potajemnie na miejsce egzekucji. Z należna czcia pochowali
umeczone cialo, chwalac Trójce świeta, Ojca i Syna, i Duch
świetego. Meczeńska śmierć Antemiusza nastapila 3 września
303 r. W X w. glowa świetego znajdowala sie w Nikomedii.
Stale rosly na niej wlosy i dokonywaly sie inne cuda.

Meczeństwo świetej Bazylisy
a panowania niegodziwego Dioklecjana najwiecej niewinnej
krwi przelano bodaj w Nikomedii. Chrześcijanie gineli tu
masowo. Nie liczac dwudziestu tysiecy meczenników spalonych
w dniu Bożego Narodzenia, tylko w jednym miesiacu ponioslo
śmierć okolo siedemnastu tysiecy osób. Zaglada wyznawców
Chrystusa trwala przez dlugi czas. Chyba tylko Bóg jeden
policzyć może wszystkich, którzy zgineli z reki Dioklecjana.
Tu, w Nikomedii, przecierpiala meki św. Bazylisa. Chwala
Bogu Wszechmogacemu, który okazuje Swoja moc nie tylko
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przez ludzi doroslych, ale również przez dzieci. świeta meczennica miala zaledwie dziewieć lat, kiedy zostala przyprowadzona przed oblicze zarzadcy Aleksandra. Dziewczynka bardzo
odważnie wyznawala swoja wiare w Chrystusa, rozmawiala
z prześladowca roztropnie i swobodnie prowadzila rozmowe na
temat swojej wiary. Zarzadca staral sie obietnicami i obludna
życzliwościa naklonić ja do zmiany przekonań, lecz ona pozostala nieugieta. Wówczas oprawca kazal bić ja po twarzy.
Bazylisa podziekowala za to Bogu. Dziekowala również wtedy, kiedy rozgniewany gnebiciel polecil rozebrać ja i bić
rózgami. Cale jej cialo stalo sie jedna wielka rana, a ona
zawolala: ,,Boże, dziekuje Ci za to wszystko!Aleksander
nakazal
,
przewiercić jej golenie, powiesić glowa w dól i rozpalić pod nia
ognisko. Do ognia dodawano smole, siarke, olej i olów w nadziei,
że dziewczynka nie wytrzyma cierpienia i umrze. Lecz żyla
wciaż jeszcze, ze spokojem i lekceważeniem znoszac tortury.
Zostala w końcu wrzucona do rozpalonego pieca. Wszyscy
obecni byli zdumieni i przerażeni, widzac, że plomienie nie
wyrzadzaja świetej żadnej szkody. Wówczas wypuszczono dwa
lwy, aby ja rozszarpaly. Bazylisa zaczela sie modlić i — jak
niegdyś Daniel (por. Dn 6,17–28) — zamknela paszcze lwom,
tak że jej wcale nie zrobily jej krzywdy. Zarzadca, który
przez caly ten czas szalal ze zlości, oniemial ze zdumienia,
a nastepnie zawolal: ,,To moc Boża!”Padl do nóg meczennicy
i rzekl:
— Zmiluj sie nade mna, slużebnico Boga i Króla Niebios!
Wybacz mi wszystko, co wycierpialaś. Módl sie do Boga za
mnie, aby mnie nie skazal na wieczne potepienie. Od dzisiaj
bowiem jestem Jego wyznawca.
Wówczas dziewczynka poprosila biskupa Antonina, aby
objaśnil mu prawdy wiary i aby go ochrzcil. Nawrócenie
Aleksandra i jego skrucha sprawilo wiele szczerej radości wyznawcom Chrystusa. Przepelniony pokora zarzadca wkrótce
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umarl i zostal pochowany po chrześcijańsku.
Oddawszy mu ostatnia posluge, św. Bazylisa wyszla poza
miasto. Po przejściu kilku mil poczula pragnienie. Stanela na
kamieniu i zwrócila sie z modlitwa do Boga. Raptem z kamienia
wytrysnela woda. Kiedy dziewczynka sie napila, poszla dalej,
a gdy ponownie kleknela do modlitwy, oddala ducha Bogu.
Dowiedziawszy sie o jej śmierci, biskup Antonin pochowal jej
cialo przy kamieniu, z którego zaczela plynać woda.
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Wspomnienie świetego meczennika Arystiona
w. Arystion byl biskupem Aleksandrii. Gorliwie glosil Slowo
Boże o mece, śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Nauczal
ludzi cenić nie doczesne i krótkotrwale dobra ziemskie, lecz
wartości wieczne oraz nieprzemijajace. Zostal za to postawiony
przed sadem, gdzie świadczyl o Chrystusie jako o Prawdziwym
Bogu.
Biskupa skazano na spalenie i swój blogoslawiony żywot
zakończyl jako heroiczny meczennik.

Wspomnienie świetej Febe
tej świetej wspomina apostol Pawel w Liście do Rzymian (Rz
16,1–2): ,,Polecam waszej opiece Febe, nasza siostre, która
przebywa i usluguje Kościolowi w Kenchrach. Przyjmijcie ja
w Panu godnie — jak przystalo świetym — pośpieszcie jej
z pomoca w każdej potrzebie, bo i ona opiekowala sie wieloma,
a także mna samym”. Osada Kenchry byla przystania okretów
w Koryncie.

Dzień czwarty
Meczeństwo świetego Babilasa i jego trzech
wychowanków
esarz rzymski Numerian (283–284) w czasie swego pobytu
w Antiochii urzadzil wielkie świeto na cześć bożków pogańskich.
Skladajac im ofiary, przelal krew malego chlopca. Dziecko
to bylo synem króla, z którym cesarz zawarl pokój i uklad
przyjani. Poreka przyjani i pokoju mial być syn królewski.
Numerian zobowiazal sie zastapić chlopcu ojca i wychować go
jak wlasne dziecko. Okazal jednak nieludzkie okrucieństwo.
Zlekceważywszy przysiege, pogwalciwszy zasady ukladu pokojowego, wlasnymi rekami zabil przybranego syna, skladajac go
w ofierze balwanom.
Wracajac z uroczystości skladania ofiary bożkom, wladca
postanowil odwiedzić światynie chrześcijańska, aby ujrzeć, jak
sprawowana jest tam bezkrwawa ofiara Eucharystii. W tym
czasie arcypasterzem Kościola antiocheńskiego byl biskup Babilas. Gdy doniesiono mu, że do kościola podaża na czele swojej
świty nieprawy cesarz, kaplan opuścil prezbiterium i zajal
miejsce w drzwiach wejściowych do światyni. Przybylego
powital slowami:
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— Balwochwalca nie powinien wchodzić do światyni Boga
Żywego i kalać kościola swoja obecnościa.
A kiedy monarcha zbliżyl sie do drzwi, Babilas wlasna reka
go odepchnal. Cesarza otaczal orszak dworzan i wojsko, lecz
gest biskupa oraz jego slowa podzialaly na bezbożnika niczym
slowa aniola. W obliczu wielkiego zgromadzenia nie zdecydowal
sie on przekroczyć progu światyni, aby nie wywolać zamieszek.
Nie pozostalo mu nic innego, jak tylko zawrócić, stlumiwszy
irytacje i gniew.
Nastepnego dnia jednak kościól zostal spalony, a świety
wezwany do wladcy.
— Jeżeli chcesz uniknać śmierci i otrzymać przebaczenie, to
zlóż ofiare naszym bogom i oddaj im poklon — zażadal cesarz.
— Nie moge wyrzec sie mojego Boga i slużyć bogom
falszywym, o bezeceństwach których wstyd nawet myśleć. Za
powierzona mi trzode jestem gotów cierpieć i ponieść śmierć —
odrzekl kaplan.
świety pozostal niezachwiany również wtedy, kiedy Numerian mamil go obietnicami bogactwa. Wyprowadzilo to
z równowagi gnebiciela. Polecil on wlożyć na szyje i nogi
biskupa cieżkie lańcuchy i oprowadzać go po mieście, aby w ten
sposób okryć hańba. Mial nadzieje, że szanowany przez wszystkich maż przestraszy sie takiego pohańbienia i spelni jego niecne
życzenie. Dlatego też zaczal z niego szydzić. Lecz Babilas oznajmil:
— śańcuchy te, z których sobie kpisz, sa dla mnie równie
zaszczytne jak twoja korona, zaś cierpienie za Chrystusa jest
mi mile tak samo, jak cesarska wladza dla ciebie, a śmierć za
Nieśmiertelnego Króla jest równie pożadana przeze mnie, jak
twoje życie przez ciebie.
Towarzyszylo mu trzech chlopców: Urban w wieku dwunastu lat, Prilidian majacy lat dziewieć i siedmioletni Eppolon.
Byli rodzeństwem. Ich matka ofiarowala synów Bogu i oddala
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pod opieke madrego biskupa. Cesarz posadzil świetego, że sa
to jego dzieci:
— Pożadliwość cielesna jest mi obca — powiedzial arcypasterz — i nie doświadczylem pożycia malżeńskiego. Lecz
owszem, ci chlopcy sa moimi dziećmi. To moje dzieci duchowe.
Odrodzeni sa i wykarmieni przez Slowo Boże gloszone przeze
mnie. Wychowalem ich wlasna nauka — mówil. — I oto
stoja przed toba wielcy meżowie i doskonali chrześcijanie. Masz
sposobność, aby sie o tym przekonać.
— Sadze — zakomunikowal Numerian — że dzieci te wzmacnija twoja pyche, gdy nazywaja ciebie nauczycielem. To ze
wzgledu na nich nie chcesz podporzadkować sie mojej woli.
Cesarz kazal wezwać Christodule, matke chlopców, i czynil
wysilki, aby naklonić ich do zmiany religii. Schlebial im,
obdarowal srebrem oraz zlotem. Byli jednak nieugieci.
— Jesteśmy chrześcijanami — twierdzili. — Dane nam
bylo poznać Jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Jemu
oddajemy poklon, a nie Szatanowi!
Gnebiciel najpierw rozkazal na oczach dzieci bić po twarzy
ich matke. A nastepnie bito chlopców, każdemu z nich zadajac rany stosownie do wieku. Najstarszy otrzymal dwanaście
cieżkich ran, bo tyle mial lat, mlodszy — dziewieć, a najmlodszy
— siedem. Chlopcy meżnie znosili to cierpienie i żalowali, że
sa tak mlodzi. Nie wyrzekli sie Chrystusa. Wówczas Numerian
rozkazal ich powiesić wraz z Babilasem na drzewie i przypalać
ich ogniem. Biskup modlil sie, aby Bóg zeslal dzieciom moc
ducha i nieprzezwycieżona cierpliwość, by meżnie znosily meki
i obiecywal wielka nagrode od Chrystusa, za którego przyszlo
im cierpieć.
— Czyż madry nauczyciel nie powinien w inny sposób
troszczyć sie o dzieci? — szydzil oprawca. — Czy nie
powinieneś zadbać, aby nie zginely przedwcześnie, w rozkwicie
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wieku? Jaka masz korzyść z tego, że wystawiasz na dobrowolna
meke tych chlopców i siebie samego?
— A czy nie powinieneś, cesarzu, sprawować pieczy nad
swoim państwem? — zapytal Babilas. — Zapomniawszy
o wrogach, zniewalajacych nasz kraj, walczysz z nami i prześladujesz.
Nie dla korzyści państwa to czynisz, lecz chcesz zaspokoić swój
gniew i zwierzeca nature.
Uslyszawszy te slowa, Numerian wydal wyrok śmierci na
meczenników. Gdy prowadzono ich na egzekucje, biskup
śpiewal slowami Dawida: ,,Powróć, duszo moja, do swego
spokoju, bowiem Pan dobro ci wyświadczyl”(Ps 116,7). Biskup
pod miecz poslal najpierw chlopców w obawie, żeby w obliczu
śmierci któryś z nich sie nie zalamal, jeśliby opiekuna i nauczyciela zabraklo. Najpierw wiec zaprowadzil do nieba swoich
wychowanków, pocieszajac ich nadzieja życia wiecznego z Chrystusem. A potem swoja glowe pochylil pod miecz ze slowami:
,,Oto ja i synowie, których dal mi Pan”(Iz 8,18).
Pochowano go wraz z dziećmi. Do grobu wlożono również
lańcuchy oraz kajdany, w które byl zakuty. Albowiem za życia
jeszcze powiedzial: ,,To ozdoba mego ciala”.
Po wielu latach relikwie św. Babilasa i jego wspólmeczenników
zostaly przeniesione przez nastepców Konstantyna Wielkiego
do kościola wybudowanego na przedmieściu Antiochii, zwanym
Dafne. Byl tu wspanialy gaj, slynacy z pieknych cyprysów,
pośród którego stala światynia poświecona Apollinowi wraz
z jego posagiem. Tutaj gromadzili sie poganie, aby skladać ofiary swemu bóstwu. W światyni znajdowala sie wyrocznia, gdzie
posag boga Apollina za pośrednictwem magów przepowiadal
przyszlość i udzielal rad zarówno w sprawach prywatnych, jak
i państwowych. Dzialo sie to za sprawa Szatana ukrytego
w posagu. Także Julian Apostata swoja wyprawe wojenna przeciwko Persji rozpoczal od zlożenia ofiary Apollinowi. Chcial
zasiegnać opinii bożka, czy jego plan zostanie uwieńczony
4*
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zwyciestwem. Lecz odpowiedzi nie uzyskal, albowiem od momentu, gdy do Dafne zostaly przeniesione relikwie Babilasa,
Szatan zniknal, a balwan zaniemówil. Kiedy kaplani poinformowali o tym Juliana, zażadal, aby usunieto z Dafne świete
relikwie. Chrześcijanie antiocheńscy — starzy i mlodzi — zgromadzili sie i wynieśli ciala meczenników do miasta. śpiewali
przy tym: ,,Wstydem sie okryja wszyscy sludzy rzebionych
bożków, którzy chwale w nicości znajduja”(Ps 97,7). Wkrótce
potem na światynie Apollina spadl z nieba ogień i zniszczyl
ja wraz z posagiem. Tak oto zniweczone zostalo pogańskie
bezeceństwo, zaś chrześcijanie cieszyli sie wielbiac Boga.

Żywot świetego proroka Mojżesza
ydzi przebywali w Egipcie okolo 398 lat. Rozrośli sie w poteżny
naród i w razie wojny mogli wystawić sześćsettysieczna armie.
Faraon zaczal obawiać sie Narodu Wybranego, aby ten nie
polaczyl sie z wrogami Egiptu. Po to, by wytepić lud izraelski,
zmuszano go do bardzo cieżkiej pracy na roli, przy budowie
miast oraz kanalów nawadniajacych, a także przy wypalaniu
cegiel. Jednak w ten sposób nie pomniejszono liczebności
Żydów, których rozmnożyć i wywyższyć postanowil sam Bóg.
Ludu Wybranego wciaż przybywalo. Wówczas wladca potajemnie wydal dekret o uśmiercaniu przez polożne nowo narodzonych niemowlat żydowskich plci meskiej. Bojań Boża
powstrzymala jednak polożne od morderczych czynów. Wobec
tego faraon nakazal każde napotkane dziecko żydowskie plci
meskiej wrzucać do rzeki.
W takich wlaśnie czasach przyszedl na świat Mojżesz. Jego
rodzice — Amram i Jokebed — pochodzili z pokolenia Lewiego.
Przez trzy miesiace ukrywali oni niemowle, lecz dlużej nie byli
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w stanie. Wówczas matka polożyla swego synka do powleczonego żywica i smola kosza, i pozostawila go ,,w trzcinie
nad brzegiem Nilu”(Wj 2,3). Siostra niemowlecia o imieniu
Miriam obserwowala ten kosz z ukrycia. Zobaczyla go również
córka faraona, która w tym czasie wyszla nad Nil, by zażyć
kapieli. Gdy ksieżniczka ujrzala placzace w koszu dziecko, zapragnela wziać je do siebie. Domyślila sie, że jest to niemowle
żydowskie i postanowila znaleć Żydówke, która je wykarmi piersia. Jak podaje Józef Flawiusz w ,,Dawnych dziejach Izraela”,
przyprowadzono do chlopca wiele kobiet, lecz on nie przyjmowal od nich pokarmu. Wtedy Miriam ośmielila sie podejść
do ksieżniczki i zaproponowala, że znajdzie wlaściwa mamke.
Przyprowadzila swoja matke, lecz córka faraona o tym nie
wiedziala. Stalo sie wiec, że rodzona matka karmila piersia
chlopca, któremu nadano imie ,,Mojżesz”, co znaczy ,,wyjety
z wody”. Jokebed wziela niemowle do swego domu, a kiedy
dziecko podroslo, oddala go córce faraona.
Życie Mojżesza jako wodza i prawodawcy opisane jest
szczególowo w ksiegach Starego Testamentu (por. ksiegi:
Wyjścia, Kaplańska, Liczb i Powtórzonego Prawa). Tradycja dopowiada nam, że pewnego razu ksieżniczka przyniosla
Mojżesza do swego ojca. Faraon zaczal bawić sie z chlopcem
i wlożyl mu na glowe korone. Pieknie przyozdobiona korona miala w sobie podobizne bożka. Mojżesz zerwal ja
z glowy, cisnal o ziemie i podeptal. Kaplan pogański doradzil faraonowi, aby zabil to dziecko, bowiem kaplan znal
przepowiednie o wodzu żydowskim, który mial spowodować
w Egipcie wiele plag. Lecz Pan Bóg czuwal nad Swoim
sluga. Inni doradcy przekonywali faraona, że uczynek chlopca
byl nieumyślny. Aby zbadać dziecieca nieświadomość rzeczy,
przyniesiono gorace wegielki. Chlopczyk bral je i wkladajac do
ust, poparzyl sobie jezyk. Oto przyczyna, dlaczego prorok byl
meżem ,,trudnej wymowy i nieporadnego jezyka”(Wj 4,10).
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Niektórzy historycy sa zdania, że w dojrzalym wieku Mojżesz
zostal wybrany przez Egipcjan wodzem i bral udzial w wielu
wyprawach wojennych. Walczyl meżnie, odnoszac zwyciestwa. Jednak faraon znienawidzil go, gdyż ciażyla nad nim
przepowiednia kaplanów egipskich, że spowoduje nieszczeście.
Pod wplywem rad otoczenia wladca zamierzal zgladzić swego
wychowanka. Powstrzymywal sie od tego czynu jedynie przez
wzglad na swoja córke i czekal na wlaściwy moment.
Żyjac na dworze, Mojżesz nauczyl sie czytać i pisać, poznal
tradycje i madrość narodu egipskiego. Lecz bardzo ubolewal
nad losem wlasnego ludu. Czesto stawal w obronie pokrzywdzonych Izraelitów; posunal sie nawet do zabójstwa dozorcy
egipskiego, który bil Żyda. Grozila mu za to śmierć, uciekl
wiec do ziemi Madian i wynajal sie do pasania owiec u Jetry.
Pojal za żone jego córke Cippore i mial z nia dwóch synów —
Gerszoma i Eliezera.
Pewnego razu pasl stado owiec w pobliżu góry Horeb. Nagle ujrzal gorejacy krzak, który sie nie spalal. Z plomieni
poslyszal glos Boga: ,,Mojżeszu! Mojżeszu! Nie zbliżaj sie
tutaj! Zdejm sandaly z nóg, bo miejsce, na którym stoisz,
jest ziemia świeta”(Wj 3,4–5). Ogarniety bojania zakryl swoje
oblicze. Pan zaś, przemówiwszy do slugi Swego, poslal go do
faraona, aby wyzwolić lud z niewoli egipskiej i wyprowadzić
do Ziemi Obiecanej. Ze wzgledu na wade wymowy Mojżesza
Bóg wyznaczyl mu do pomocy jego starszego brata, Aarona.
Kiedy przybyli na dwór i przedlożyli wskazana przez Boga
prośbe, faraon odrzucil ja. Wtedy Mojżesz w imieniu Najwyższego zagrozil plagami. Lecz wladca nie usluchal przestrogi
i wzmógl ciemieżenie Żydów. Wówczas z woli Bożej zaczely nastepować kleski jedna po drugiej. Mojżesz z Aaronem
z nakazu Bożego zamienili wode Nilu w krew, spowodowali
plage żab, komarów, much, pomór zwierzat, plage wrzodów,
gradu, szarańczy i ciemności. Wiele cudów objawil Pan przez
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proroka przed obliczem faraona. Lecz wladca nie wyrazil zgody
na wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu.
Przed ostatnia kara — śmiercia wszystkich pierworodnych
w Egipcie — Mojżesz wysluchawszy Boga zarzadzil, aby każdy
z Izraelitów zabil baranka i krwia jego oznaczyl drzwi swego
domu. Zaś upieczone mieso kazal jeść z gorzkimi ziolami
i przaśnym chlebem. Wszyscy też musieli być przygotowani
do drogi. Gdy przyszla noc, uczynili jak Bóg przez Swego sluge
przykazal. Po ziemi egipskiej przeszedl Aniol śmierci, zabijajac wszystkich pierworodnych z ludzi oraz zwierzat. Domów
Izraelitów jednak nie naruszyl — przeszedl obok. Przestraszyl
sie faraon gniewu Bożego, wezwal Mojżesza i rozkazal mu
niezwlocznie opuścić Egipt wraz z calym ludem. Ziemie egipska
opuścilo sześćset tysiecy meżczyzn, nie liczac kobiet i dzieci.
Pascha żydowska byla znakiem wyzwolenia i symbolem
Paschy chrześcijańskiej, gdzie Barankiem stal sie sam Jezus
Chrystus, który wlasna Krwia wybawil ludzkość z niewoli
grzechu. Mojżesz doprowadzil swój naród do brzegu Morza
Czerwonego. Przewodnikiem w trudnej wedrówce byl Bóg,
torujacy droge w dzień slupem obloku, a w nocy slupem ognistym.
W Egipcie żalowano, że wypuszczono Izraelitów, toteż
wszczeto za nimi pogoń. Żydzi zobaczywszy, iż sa ścigani
przez faraona, narzekali na swego przywódce, że wyprowadzil
ich z Egiptu. Zbliżala sie noc. Wtedy Pan w slupie obloku
przeszedl miedzy wojska faraona oraz Żydów, obejmujac mrokiem pierwszych i oświetlajac droge drugim. Mojżesz w skupieniu modlil sie i na rozkaz Boga uniósl laske nad morzem. Wody
morza rozstapily sie na lewo i na prawo, i Izraelici przeszli
po suchym dnie. Wojska egipskie weszly też na suche dno,
lecz Żydzi byli już na drugim brzegu. Mojżesz znów uniósl
swoja laske. Wody ponownie sie zeszly, topiac żolnierzy. Lud
Wybrany widzac wielki cud, śpiewal pieśń dziekczynna Bogu.
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Po przejściu Morza Czerwonego Żydzi dotarli do Pólwyspu
Arabskiego, gdzie rozciagala sie ogromna pustynia. Pożywienie,
które ze soba zabrali, szybko sie wyczerpalo. Zabraklo też
wody. Ludzie zaczeli ponownie narzekać. Bóg nie opuścil
jednak Narodu Wybranego, zeslal im manne o smaku chleba
z miodem oraz przepiórki. Mojżesz modlil sie i uderzyl laska
o skale, natychmiast wyplynela woda. Pożywienie na pustyni
symbolizowalo nasza Eucharystie — Cialo i Krew Pańska.
Tymczasem Jetro dowiedzial sie o wszystkim, co Bóg
uczynil dla Izraelczyków i przybyl na pustynie wraz z Cippora i synami Mojżesza. Za rada swego teścia prorok wybral
meżów i ustanowil ich naczelnikami nad ludem: przelożonymi
nad tysiacem, setka, piećdziesiatka oraz dziesiatka. I oni to
wlaśnie zaczeli sadzić ludzi, przedkladajac Mojżeszowi tylko
sprawy trudne i ważne.
Piećdziesiatego dnia trudnej wedrówki Żydzi dotarli do
poteżnej góry Synaj i rozlożyli tam obóz. Szczyt góry spowijaly geste obloki, slychać bylo grzmoty, a ogniste blyskawice
rozdzieraly panujacy tam pólmrok. Po uplywie trzech dni
chmury sie rozstapily i w glosie trab z ognistego obloku
przemówil Pan Bóg. Zechcial On objawić Swoja wole najpierw
Narodowi Wybranemu, a przez niego wszystkim ludziom.
Mojżesz poszedl na szczyt góry i przebywal tam czterdzieści
dni i nocy. Otrzymal Prawo spisane na dwóch kamiennych
tablicach. ,,Tablice te byly dzielem Boga, a pismo też bylo pismem Boga, wyrytym na tablicach”(Wj 32,16). W miedzyczasie
zniecierpliwieni ludzie ulepili ze zlota cielca i zaczeli oddawać
mu boska cześć. Gdy prorok zstapil z góry i to zobaczyl,
wpadl w gniew i rozbil kamienne tablice. Lecz ponownie wstapil
na Synaj, blagajac Wszechmocnego o przebaczenie. Na górze
Mojżesz dowiedzial sie również, jak zbudować Arke Przymierza
i świety Przybytek. W Arce umieszczono kamienne tablice
z Dziesiecioma Przykazaniami, naczynie z manna oraz laske
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arcykaplana Aarona.
Twarz Mojżesza jaśniala światlem od rozmowy z Panem.
Z tego powodu lud bal sie do niego przystapić. Wiec prorok
zakrywal swe oblicze zaslona, która zdejmowal tylko wtedy, gdy
rozmawial z Najwyższym.
W dalszej wedrówce Izraelici nadal buntowali sie przeciwko
swemu przywódcy i narzekali na Boga, a niektórzy żalowali,
że w ogóle wyszli z Egiptu. Za to, że lud żydowski znieważyl
Boga, okazujac brak zaufania, zostal ukarany czterdziestoletnia wedrówka po pustyni. Pan ukaral też ludzi zeslaniem
ogromnej ilości jadowitych weży, których ukaszenie powodowalo
śmierć. Widzac w tym kare za bunt, Żydzi okazali skruche
i prosili Mojżesza o wstawiennictwo. Zlagodzil on gniew Boży.
Na rozkaz Pana prorok wykonal weża miedzianego i zawiesil
go na slupie. Każdy, kto zostal ukaszony i spojrzal z wiara
na miedziany posag, natychmiast powracal do zdrowia. Jak
naucza Grzegorz z Nyssy, waż ten jest symbolem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na Golgocie. Tak jak Żydzi na pustyni
ratowali sie od śmierci spogladajac na miedziany wizerunek,
tak i chrześcijanie przez Ukrzyżowanego Odkupiciela otrzymuja
wybawienie od śmierci i grzechów.
Pod koniec czterdziestoletniej tulaczki po pustyni Pan uprzedzil Swego sluge o zbliżajacej sie śmierci. Na rozkaz
Boga wyznaczyl on swoim nastepca Jozuego, syna Nuna.
Przepowiedzial przyjście Zbawiciela i nakazal Ludowi Bożemu,
by czuwal nad spelnianiem przykazań. Najwyższy pokazal
Mojżeszowi Ziemie Obiecana z góry Nebo, lecz nie dane bylo
prorokowi wprowadzić tam swojego ludu. Bóg powiedzial do
Swego slugi: ,,Wyjd na góre Abarim, na góre Nebo, która leży
w ziemi Moab naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemie Kanaan,
która dam w dziedzictwie synom Izraela. Umrzesz na tej górze,
na która teraz wchodzisz”(Pwt 32,49–50).
Mojżesz zmarl majac sto dwadzieścia lat. Do końca swoich
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dni zachowal dobry wzrok i sile fizyczna. Pochowano go w ziemi
Moab naprzeciw Bet-Peor w dolinie. Nikt nie zna jego grobu
aż po dzień dzisiejszy.

Wspomnienie świetych meczenników Teodora,
Miany, Juliana i Kiona
eczennicy ci pochodzili z osady Kondawla niedaleko Nikomedii.
Żyli za czasów Maksymiana. Z poczatku obdzierano ich ze
skóry, nastepnie zamknieto w bardzo mocno ogrzanej lani.
Jednak Aniol Pański uwolnil świetych, chociaż drzwi byly
zamkniete pieczecia cesarska. Wówczas żolnierze wyprowadzili
ich za miasto. Na prośbe skazanych dano im czas na modlitwe.
Modlili sie dlugo, dziekujac Bogu za możliwość meki za Chrystusa. Nastepnie zmiażdżono im kolana i poćwiartowano ciala,
aż w końcu wrzucono ich do ognia. Cierpienie przyjmowali
z radościa.
Meka i śmierć Teodora, Miany, Juliana i Kiona nastapila
miedzy r. 305 a 311.

Wspomnienie
świetego Babilasa z Nikomedii i osiemdziesieciu
czworga dzieci
w. Babilas nauczal dzieci czcić nie bożki pogańskie, lecz
Ukrzyżowanego Chrystusa. Doniesiono o tym Maksymianowi,
który natychmiast wyslal żolnierzy na poszukiwanie ukrywajacego sie starca. Pojmano go wraz z dziatwa i przyprowadzono
do cesarza. W obliczu wladcy oświadczyl:
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— Bogowie pogańscy — to diably. Zaś nasz Bóg stworzyl
niebo i ziemie. Ty, cesarzu, i twoi dworzanie jesteście ślepcami,
albowiem nie dostrzegacie prawdy.
Maksymian rozkazal czterem żolnierzom bić świetego po
twarzy i kolanach. Meczennik krwawil, ale zawolal:
— Dziekuje Ci, Panie, że uczynileś mnie, starego i slabego,
mlodym i silnym — silniejszym od samego cesarza!
Wówczas bito go kamieniami po plecach i nogach. Gdy
zostaly zdruzgotane kości, wlożono mu na szyje cieżar, a na
nogi — kajdany. W takim stanie zamkniety zostal w wiezieniu.
Potem przyprowadzono przed oblicze cesarza malych uczniów
i uczennice Babilasa. Dzieci odpowiadaly na pytania Maksymiana milczeniem. Wówczas wybrano dziesiecioro najstarszych
spośród nich i zażadano od nich, aby zlożyly ofiare balwanom.
Dwaj chlopcy — Amoniusz i Donat — odpowiedzieli:
— Jesteśmy chrześcijanami i nie skladamy ofiar gluchym
i niemym balwanom.
Bito dzieci, a one powtarzaly: ,,Jesteśmy chrześcijanami
i nie slużymy twoim bogom”. Gdy nie poskutkowaly ani razy,
ani dobrotliwe perswazje, wówczas zamknieto dzieci w lochu.
Teraz zostal ponownie wziety na tortury Babilas. Powieszono
go i bito żelaznym drutem. Cierpienie nie zmusilo jednak starca
do wyrzeczenia sie Chrystusa. Wobec tego zostal wydany wyrok
śmierci nie tylko na niego, lecz także na jego uczniów. Skazano
ich na ściecie mieczem. Prowadzony na egzekucje Babilas
śpiewal: ,,Oto ja i dzieci od Boga mi dane”. Zginal najpierw
on, a potem wszyscy jego wychowankowie.
Noca na miejsce egzekucji przyszli chrześcijanie i przenieśli
ciala meczenników na okret, aby wywieć je do Bizancjum, gdzie
zostaly zlożone do trzech skrzyń i pochowane.
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Wspomnienie świetej meczennicy Herminy
w. apostol Filip, który ochrzcil dostojnika królowej etiopskiej
Kandaki (por. Dz 8,26–40), mial cztery córki. Ewangelista
śukasz nadmienia, że byly to prorokinie i dziewice (por. Dz
21,9). Dwie z nich — Hermina i Eutichia — udaly sie do Azji na
poszukiwanie św. Jana Teologa, lecz nie znalazly go, albowiem
Pan Bóg zabral Swego sluge jak niegdyś Henocha (por. Rdz
5,24) i Eliasza (por. 2 Krl 2,11). Siostry spotkaly ucznia
apostola Pawla, Petroniusza. Zostaly jego uczennicami. św.
Hermina potrafila leczyć i moca Imienia Chrystusa uzdrawiala
wielu ludzi.
Byly to czasy, kiedy cesarz Trajan (98–117) wyruszyl przeciwko Persom. Doniesiono mu, że Hermina jest chrześcijanka.
Wladca rozkazal przyprowadzić ja do siebie. Rozmawial z nia
uprzejmie, starajac sie wzbudzić w niej niecheć do Chrystusa. Lecz dziewica nie ulegla jego perswazjom. Wobec tego
polecil bić Hermine po twarzy. Wówczas świeta miala widzenie:
ujrzala na tronie sedziowskim Pana, który do niej przemówil
i pokrzepil ja. Dlatego cierpienie znosila z radościa. Widzac, że
dziewczyna jest niezachwiana w swej wierze, oprawca pozwolil
jej odejść. Prorokini w dalszym ciagu leczyla chorych — czynila
to przez caly czas panowania Trajana. Jego nastepca, Adrian,
postawil Hermine przed sadem za wyznawanie Chrystusa Zbawiciela. Ponownie bito ja bezlitośnie, nastepnie przebito jej stopy
dlugimi gwodziami. Meczennica znosila cierpienie z modlitwa
na ustach. Modlila sie również wtedy, gdy wrzucono ja do kotla
z kipiaca smola, olowiem i siarka. I oto raptem ogień zgasl, olów
sie rozlal i wszyscy ujrzeli, że dziewica stoi w kotle niczym wśród
rosy. Cesarz sie zdziwil, podszedl do kotla i dotknal go reka, aby
sie przekonać, czy nie ostygl. Bardzo mocno sparzyl sobie dloń,
a Hermina zawolala: ,,Wielki jest Bóg chrześcijan!”Wówczas
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dreczyciel rozkazal rozebrać ja i polożyć na wielkiej rozgrzanej
patelni. Lecz Aniol Pański porozrzucal wegiel, parzac nim
osoby stojace obok, świeta zaś stanela na palenisku jak na kobiercu z trawy i zaczela wyslawiać Boga. Cesarz przestraszyl sie
widzac ten cud i polecil uwolnić meczennice. Wtedy udala ona,
że chce zlożyć ofiare Herkulesowi. Ucieszony cesarz nakazal zaprowadzić ja do światyni pogańskiej — prorokini wzniosla tu
modlitwe do Boga Prawdziwego, aż raptem dal sie slyszeć grzmot. Wszystkie balwany spadly i sie potlukly. Rozgniewany
cesarz wydal rozkaz, aby dziewice wyprowadzono za miasto
i ścieto. Poprowadzili ja na śmierć dwaj sludzy cesarscy, Teodul i Tymoteusz. Zanim zabili świeta, chcieli ja zgwalcić, lecz
nagle uschly im rece. Wówczas uwierzyli w Jezusa Chrystusa
i padli do nóg dziewczyny, proszac o wybaczenie i modlitwe.
Pragneli umrzeć w pierwszej kolejności. Stalo sie tak za wstawiennictwem meczennicy. Modlila sie ona również za siebie i w
pokoju oddala ducha Bogu. Bogobojni chrześcijanie zabrali
ciala umarlych do Efezu i tam pochowali.
śmierć Herminy nastapila okolo 117 r. Nie wyczerpywalo sie
wydzielajace sie z jej relikwii lecznicze miro. Dowiadujemy sie
o tym z żywotu meczennicy Meropii (polowa II w.), która byla
czcicielka św. Herminy.

Dzień piaty
Żywot świetego proroka Zachariasza
w. Zachariasz pochodzil z rodu Aarona. Jego żona Elżbieta
pochodzila również z tego rodu. Prorok byl kaplanem w Jerozolimie za panowania Heroda Wielkiego, należal do zmiany
kaplańskiej Abiasza i byl jej zwierzchnikiem. Sprawowal slużbe
w światyni w ósmym tygodniu.
Ewangelista śukasz o Zachariaszu i jego malżonce pisze:
,,Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, zachowujac wiernie
wszystkie przykazania i przepisy Pańskie. Nie mieli jednak
dziecka, bo Elżbieta byla nieplodna. Oboje zaś byli już
w podeszlym wieku. Kiedy na jego zmiane przyszla kolej
pelnienia slużby kaplańskiej przed Bogiem, wedlug przyjetego
przez kaplana zwyczaju przypadlo mu losem w udziale, aby
wszedl do przybytku Pana i zlożyl w ofierze kadzidlo. A cale
mnóstwo ludu modlilo sie na zewnatrz [przybytku] podczas
skladania kadzidla w ofierze. Jemu zaś ukazal sie aniol Pański,
po prawej stronie kadzielnego oltarza. Kiedy Zachariasz go
ujrzal, przestraszyl sie i lek go ogarnal. Ale aniol Pański
powiedzial do niego: — Nie bój sie Zachariaszu, bo twoja
modlitwa zostala wysluchana; twoja żona Elżbieta urodzi ci
syna i nadasz mu imie Jan. Bedziesz sie cieszyl i radowal,
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i wielu [ludzi] bedzie sie cieszylo z jego narodzin. On bowiem
bedzie wielki przed Panem. Nie bedzie pil wina ani sycery i już w lonie matki bedzie napelniony Duchem świetym.
Wielu synów Izraela nawróci do ich Pana, Boga, a sam pójdzie
przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby nawrócić serca ojców
do synów i nieposlusznych do roztropności sprawiedliwych,
i przygotować Panu lud dobrze usposobiony. A Zachariasz
powiedzial do aniola: — Po czym to poznam? Bo ja już
jestem stary, a moja żona jest także w podeszlym wieku. Aniol
mu odpowiedzial: — Ja jestem Gabriel, stojacy przed Panem,
a zostalem poslany, aby ci przynieść i oznajmić te dobra nowine.
A ty utracisz mowe i nie bedziesz mógl mówić aż do dnia,
w którym to sie stanie, dlatego, żeś nie uwierzyl moim slowom,
które sie spelnia w swoim czasie. Tymczasem lud oczekiwal
Zachariasza i dziwil sie, że tak dlugo przebywa w przybytku.
A kiedy wreszcie wyszedl, nie mógl do nich mówić, wiec sie
domyślili, że mial widzenie w przybytku. On zaś dawal im
znaki i pozostal niemy. Kiedy czas jego slużby w światyni
dobiegl końca, powrócil do domu. Po tym czasie jego żona
Elżbieta poczela, lecz ukrywala to przez pieć miesiecy, mówiac
[sobie]: — Pan to uczynil, kiedy raczyl zmazać hańbe [jaka
bylam okryta] wśród ludzi.”(śk 1,6–25).
,,A dla Elżbiety nadszedl czas rozwiazania i urodzila syna.
Sasiedzi jej i krewni dowiedzieli sie, że Pan okazal jej tak wielkie
milosierdzie, i cieszyli sie razem z nia. Lsmego dnia przyszli
obrzezać dziecko i chcieli dać mu imie jego ojca Zachariasza.
Lecz matka odpowiedziala: — W żadnym razie, on bedzie
nazywal sie Jan! A oni na to: — Nie ma przecież nikogo
w twoim rodzie, kto by nosil to imie. I na migi pytali sie
ojca, jakie imie chcialby mu dać. On zaś poprosil o tabliczke
i napisal: — Jan jest jego imie. Zdziwili sie wszyscy. I natychmiast odzyskal mowe, i wielbil Boga. Lek ogarnal wszystkich
sasiadów i po górach calej Judei opowiadano sobie o tym wszys-
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tkim. A wszyscy, którzy o tym uslyszeli, zastanawiali sie,
czymże też bedzie to dziecko, albowiem reka Pańska byla z nim.
A jego ojciec zostal napelniony Duchem świetym i przemówil
z jego natchnienia: Niech bedzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela,
albowiem spojrzal na swój lud i odkupil go. I zeslal Zbawiciela
z domu swojego slugi, Dawida. On przez usta swoich świetych
proroków mówil od wieków [. . . ] A ty, mój synu, bedziesz
prorokiem Najwyższego, albowiem pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi [. . . ] A dziecie roslo i rozwijalo sie duchowo.
I żylo na pustyni aż do chwili wystapienia przed Izraelem”(śk
1,57–70,76,80).
Zachariasz mieszkal ze swoja rodzina w Hebronie — mieście
przeznaczonym dla kaplanów (por. Joz 21,13; 1 Krn 6,39–
42). Ale oto nastal czas, kiedy narodzil sie w Betlejem Pan
nasz, Jezus Chrystus. Prowadzeni przez cudowna gwiazde
medrcy ze Wschodu przybyli do Heroda i powiadomili go
o wlaśnie narodzonym Królu. Wtedy wladca wyslal do Betlejem żolnierzy, aby pozabijali wszystkie dzieci od dwóch lat
i mlodsze. Rozkazal również zamordować syna Zachariasza,
o którym wiele slyszal. Znane mu byly wszystkie niezwykle
wydarzenia zwiazane z narodzeniem dziecka. Wywolywaly one
lek i zdumienie wśród ludzi. Dlatego wieść o synu Zachariasza dotarla również do wladcy. Pomyślal: ,,Czyż to nie on ma
zostać królem judzkim?”, postanowil zabić to dziecko i poslal
do domu proroka zabójców. św. Jan mial wówczas póltora
roku. Żolnierze nie znaleli go, kiedy bowiem rozpoczela sie rze
dzieci w Betlejem, wieści o niej szybko dotarly do Hebronu.
Elżbieta wziela swego syna i uciekla z nim w góry. Modlila
sie goraco caly czas, aby Bóg mial w opiece dziecko. Skoro
spostrzegla ścigajacych żolnierzy, zawolala w rozpaczy: ,,Góro
Boża, ukryj mnie i syna mego!”I oto góra sie rozstapila, kryjac
w sobie uciekinierów. Naslani zabójcy wrócili z niczym do króla
Heroda.
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Zachariasz w tym czasie przebywal w Jerozolimie, sprawujac
slużbe w światyni. Wladca przeslal mu rozkaz, aby oddal swego
syna.
— Nie wiem, gdzie w tej chwili znajduje sie mój syn —
odrzekl prorok.
Herod powtórzyl żadanie, polecajac zabić ojca, jeśli nie
odda dziecka. Prorok zostal zabity pomiedzy Przybytkiem
a oltarzem (por. Mt 23,35). Jego krew zgestniala i zastygla
niczym kamień, pozostajac na zawsze świadectwem zbrodni
Heroda.
Elżbieta wraz z synem przebywala nadal w jaskini, która
powstala na skutek rozstapienia sie góry. Pojawilo sie tam
również ródlo, a nad pieczara wyrosla palma daktylowa. Aby
zaspokoić glód świetej i jej dziecka, drzewo pochylalo sie,
a potem ponownie sie prostowalo. Po uplywie czterdziestu dni
od śmierci swego meża zmarla również Elżbieta, pozostawiajac
w jaskini Jana. Zanim chlopiec osiagnal pelnoletność, karmil go
aniol. św. Jan przebywal na pustkowiu, aż do dnia wystapienia
przed Izraelem.

Wspomnienie świetych meczenników Urbana,
Teodora, Medimna
a panowania bezbożnego cesarza Walensa (364–378) w Konastantynopolu szeroko byl rozpowszechniony arianizm. Sam
cesarz sprzyjal arianom, którzy ciemieżyli chrześcijan: bili ich,
wiezili i rozgrabiali ich mienie. Postanowiono zatem wyslać do
cesarza w tej sprawie siedemdziesiecioosobowa grupe na czele
z Urbanem, Teodorem i Medimnem.
Wyslannicy poprosili wladce o obrone przed arianami.
Stlumiwszy w sobie gniew, cesarz odeslal przybylych do zarzadcy
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Modesta, nakazujac potajemnie ich zgladzić. Wsadzil on tych
ludzi na statek i aby uniknać osadu opinii publicznej, puścil
pogloske, że wysyla ich na zeslanie. Zalodze statku wydal jednak zgola inne rozkazy. Zgodnie z jego poleceniem marynarze
podpalili statek na pelnym morzu i opuścili go, wracajac na
brzeg w specjalnie przygotowanej lodzi. Ogarniety pożarem
statek wraz z pasażerami przybil do miejscowości Dakidis, gdzie
splonal doszczetnie. Stalo sie to w 370 r. Dla siedemdziesieciu
spalonych na wodzie meczenników spelnily sie slowa Psalmu:
,,Musieliśmy przechodzić przez ogień i wode — ale wywiodleś
nas na wolność”(Ps 66,12). Albowiem dal im Pan pokój
wiekuisty w niebie, gdzie modla sie za nas nieustannie.

Wspomnienie świetego meczennika Abdiasza
w. Abdiasz żyl i poniósl śmierć meczeńska w Persji za
panowania króla Izdygerda (408–420). Wyznawal Chrystusa
i świadczyl o Nim, nawracajac na wiare chrześcijańska wielu
ludzi.
Poganie zażadali, aby wyrzekl sie Jezusa Chrystusa i poklonil
sie slońcu i ogniowi. Nie zdradzil jednak swego Pana. Zabito
go za to cierniowymi rózgami.

Wspomnienie świetych meczenników Fifaila i Fiwiei
wieci Fifail i Fiwiea byli rodzeństwem. Zgineli śmiercia
meczeńska za wiare w Chrystusa na poczatku II w. za
panowania cesarza Trajana. Fifail zostal powieszony na drzewie
i przepilowany, a jego siostrze wlócznia przebito szyje.

DZIEŃ PIATY

81

Zabójstwo świetego kniazia Gleba
rat świetego kniazia — światopelk — wezwal go z Muromy
wieścia, iż ,,Ojciec twój umiera i wola ciebie”. Już wcześniej
światopelk zamordowal swego brata Borysa, a teraz zaplanowal
pozbawić życia również Gleba.
Z nieprawości serca i rzadzy zagarniecia calej wladzy
dla siebie zrodzily sie w nim myśli bratobójcze. Sludzy
światopelka napadli na Gleba jak dzikie zwierzeta. świety
chcial ich powitać, a oni tymczasem okrażyli go ze wszystkich stron. Przebodli go kopiami i zadgali nożem piatego
dnia miesiaca września, a jego cialo porzucili na pustkowiu.
Bóg jednak nie pozostawil Swego slugi i uwielbil go, jak
niegdyś pierwszego meczennika Szczepana. Nad miejscem,
gdzie leżalo cialo świetego ksiecia, pojawial sie slup ognia
lub zapalone świece, slychać też bylo śpiew aniolów. Widzac
te znaki mieszkańcy Wyszgorodu przenieśli jego cialo do
miasta.

5*
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Wspomnienie świetych meczenników Juwentyna
i Maksyma
uwentyn i Maksym byli żolnierzami. Żyli i zgineli za czasów
Juliana Apostaty, cesarza rzymskiego (361–363).
Pewnego razu Apostata rozkazal pokropić woda z ofiar
pogańskich wszystkie produkty sprzedawane na rynku — chcial
w ten sposób uczynić chrześcijan uczestnikami swoich ofiar.
Żolnierze podczas uczty skomentowali uczynek cesarza slowami
trzech meżów wrzuconych w Babilonie do rozpalonego pieca
ognistego. Zacytowali oni te oto slowa: Boże ,,wydaleś nas
w rece okrutnych wrogów, obrzydliwych odstepców oraz króla
niesprawiedliwego i najniegodziwszego”(Dn 3,32).
Jeden ze wspólbiesiadników powtórzyl nazajutrz to cesarzowi. Julian wezwal do siebie żolnierzy, którzy nie wyparli sie
swoich slów. Pietnowali wladce za jego odstepstwo od wiary
chrześcijańskiej i czynili mu wyrzuty. Zostali wrzuceni do lochu.
O pólnocy wszedl kat i uśmiercil ich w ciemnościach nocy.

Dzień szósty
Wspomnienie cudu świetego archaniola Michala
w Chonach
e Frygii, w mieście Kolosy (póniejsze Chony), niedaleko od Hierapolis i Laodycei nad ródlem cudownej wody stal kościól pod
wezwaniem św. archaniola Michala. Każdy, kto przybywal tu
z wiara w sercu doznawal uzdrowienia. Rzec można, że uleczonych tu ludzi bylo znacznie wiecej, niż w sadzawce Betezda
przy Owczej Bramie w Jerozolimie. Cudowne ródlo powstalo
w nastepujacy sposób.
Kiedy świat byl pograżony w pogańskim politeizmie i ludzie
czcili nie Stwórce, lecz stworzenia, wówczas poganie w Hierapolis oddawali cześć ogromnej straszliwej żmii. W specjalnej
światyni hodowano jadowita żmije, karmiac ja i skladajac jej ofiary. Chcac oświecić ludzi światlem prawej wiary i skierować ich
na droge zbawienia, Bóg poslal swoich uczniów i apostolów, aby
glosili Ewangelie. Do Hierapolis trafil najpierw św. Filip. Po
pewnym czasie przybyl tu z Efezu również św. Jan Teolog. W
tym czasie glosila Slowo Boże w Hierapolis także siostra Filipa,
Marianna oraz apostol Bartlomiej (Natanael). Wszyscy razem
wystapili przeciwko pogańskiemu bogu pod postacia żmii.
Zabily ja ich modlitwy, a jej czciciele nawrócili sie na wiare
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chrześcijańska. O miejscu zwanym ,,Cherotopaaposto
lowie pro,
rokowali, że splynie na nie laska Boża, że bedzie je nawiedzać
wódz zastepów niebieskich, św. Michal, i że beda objawiać
sie tu cuda. Wkrótce proroctwo sie spelnilo — we wskazanym
miejscu pojawila sie cudowna woda. Do ródla przybywali nie
tylko wierni, ale też niewierzacy — wszystkich przyciagaly zaistniale tu cuda. Każdy, kto sie napil wody ze zdroju i obmywal
sie w nim, byl uzdrawiany. Wielu uleczonych przyjmowalo
chrzest w Imie Trójcy świetej.
W tym czasie w Laodycei żyl Grek, którego jedyna córka
byla niema od urodzenia. Ojciec bardzo sie tym martwil.
Pewnej nocy przyśnil mu sie aniol Boży, jaśniejacy niczym
slońce. Grek mial takie widzenie nie dlatego, że byl tego godny,
lecz by mógl poznać prawde i nawracać innych. Kiedy zobaczyl
aniola, przestraszyl sie i uslyszal te oto slowa:
— Jeśli chcesz, żeby twojej córce darowana byla mowa,
to przyprowad ja do mojego ródla w Cherotopie w pobliżu
Hierapolis. Niech sie napije z tego ródla, a wówczas ujrzysz
chwale Boża.
Gdy przybyl wraz z córka do zdroju, zapytal obecnych
tam ludzi, do kogo sie modla, obmywajac sie cudowna woda.
Odrzekli mu:
— Wzywamy Ojca, Syna i Ducha świetego. Wzywamy też
na pomoc archaniola Michala.
Zanim podal ródlana wode swojej córce, pomodlil sie do
Trójcy świetej i poprosil o pomoc Archaniola. I oto córka
przemówila tymi slowy:
— Boże chrześcijan, zmiluj sie nade mna. św. Michale,
pomóż mi.
Grek ochrzcil sie u ródla wraz z córka i wszystkimi swoimi
domownikami, którzy mu towarzyszyli. Na znak wdzieczności
wybudowal w Cherotopie wspanialy kościól ku czci Archaniola.
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Po uplywie dziewiećdziesieciu lat od wybudowania tej światyni
przybyl nad ródlo dziesiecioletni chlopiec o imieniu Archip.
Pochodzil z rodziny chrześcijańskiej. Zamieszkal przy kościele.
Wiódl ascetyczne życie: posilek przyjmowal raz w tygodniu, pożywiajac sie wylacznie roślinami, które sam zbieral
i przyrzadzal. Jego przyodziewek stanowily dwie wlosiennice.
Jedna z nich mial na sobie, a druga przykryte byly ostre kamienie, na których spal. Za podglówek slużyl mu worek napelniony
cierniami. Umartwiajac cialo, Archip poskramial namietności
i chronil swoja dusze przed pokusa diabelska. Modlil sie:
— Nie pozwól mi, Panie, zaznać ziemskiej radości, niech nie
ujrza oczy moje bogactwa i niech nie doznam żadnej uciechy
w życiu doczesnym. Napelnij, Panie, oczy moje lzami, a serce
skrucha. Prowad mnie wlaściwa droga, aby do końca dni
duch mój ujarzmial cialo. Jaka korzyść przynieść mi może
przemijajace cialo stworzone z prochu ziemi, które rankiem
kwitnie jak kwiat, a wieczorem wiednie i usycha? Spraw, Panie,
abym mógl sie trudzić z pożytkiem dla duszy ku zbawieniu
memu.
Blogoslawiony asceta modlac sie tak żyl do starości. Upodobnil sie do aniola, a troszczyl sie nie tylko o wlasne
zbawienie, lecz nawrócil i ochrzcil wielu. Bezbożni Grecy zazdrościli świetemu i nienawidzili cudownego ródla, przy którym
żyl. Napadali na starca i dreczyli go na różne sposoby. Znosil
to meżnie i nie porzucil światyni. Grecy postanowili tedy go
zabić oraz zasypać cudowny zdrój, którego uzdrawiajaca moc
przewyższala sile ich bogów. Nie potrafili jednak tego dokonać.
Zabójcom zdretwialy rece i nie byli zdolni nawet dotknać ascety. A gdy zbliżyli sie do ródla, woda przemienila sie w ogień,
co odstraszylo pogan. Lecz cud ten ich jeszcze nie przemienil.
W pobliżu kościola, z jego lewej strony, przeplywala rzeka
Chrisos. Postanowili zmienić jej bieg tak, by zlala sie w jedno
z cudownym zdrojem — utraciloby ono w ten sposób swoja
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niezwykla moc. Kiedy zaczeli jednak realizować swój zly zamiar, wówczas z woli Bożej rzeka zmienila kierunek i oplynela
kościól z prawej strony.
Byly też inne rzeki — Likikaper i Kufos, z których jedna
stanowila doplyw drugiej. Polaczone rzeki plynely do Licji. Zly
duch podkusil pogan, aby zatopili świete miejsce wraz z cudownym zdrojem i światynia, skierowujac na nie strumienie
obu rzek. W tym celu wykopano nowe koryto. Wtedy to
Archip uslyszal glos, który nakazywal mu opuścić kościól. Gdy
wyszedl na zewnatrz, ujrzal — jak niegdyś Daniel (por. Dn
10,4–6) — archaniola Michala w postaci pieknego świetlanego
meża. Widzial zarazem slup ognisty, wznoszacy sie od ziemi
do nieba. Archaniol uczynil znak krzyża nad naplywajaca
woda i rozkazal jej: ,,Zatrzymaj sie tam!”I oto woda spietrzyla sie i poplynela w odwrotnym kierunku. Nastepnie
Archaniol uderzyl laska w ogromny kamień znajdujacy sie obok
kościola i nakreślil nad nim znak krzyża. Rozlegl sie grzmot, ziemia sie zatrzesla, a w kamieniu powstala ogromna
szczelina.
— Niechaj odejda stad zle moce, a każdy, kto z wiara
przybedzie na to miejsce, niech dostapi zbawienia — wyrzekl.
Rozkazal, aby woda weszla do szczeliny w kamieniu.
I stalo sie tak, a poskromieni wrogowie Archipa zamarli
ze strachu. Wielka natomiast byla radość wśród chrześcijan,
przeto postanowili świetować ten dzień. Cudowne miejsce
zostalo nazwane przez nich Chony, co znaczy ,,wode wchlonal
kamień”. świety żyl jeszcze dlugo, trudzac sie dla Boga, a zmarl
majac siedemdziesiat lat.
Warto też pamietać o innych cudach dokonanych przez
archaniola Michala.
Miedzy Morzem Adriatyckim a góra Gargano znajduje sie
miasto Sipont. Pewien bogaty mieszkaniec tego miasta wypasal
bydlo u podnóża góry. Kiedyś odbil sie od stada wól, po
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dlugich poszukiwaniach znaleziono go na wierzcholku góry przy
wejściu do jaskini. Rozgniewany i zmeczony czlowiek strzelil do
zwierzecia, chcac je zabić ze zlości, ale strzala wrócila i ugodzila
strzelca. Jego wspóltowarzyszy ogarnal lek, nie odważyli sie
wiec zbliżyć do jaskini. Wróciwszy do miasta opowiedzieli
o dziwnym wypadku. Biskup w modlitwie prosil Boga, aby
odkryl tajemnice zdarzenia. Dane mu bylo ujrzeć w widzeniu
Archaniola, który oznajmil, że wybral sobie to miejsce, żeby je
nawiedzać i pomagać przybywajacym tu ludziom. Opowiedziawszy o swym widzeniu, arcypasterz zalecil trzydniowy post
i udal sie wraz z duchowieństwem i wiernymi na góre. Wejście
do jaskini bylo ciasne. Nie odważono sie go przekroczyć i Boska
Liturgie celebrowano na zewnatrz. Od tej pory czesto tu przychodzili, aby sie modlić do Boga i do św. archaniola Michala.
Na Sipont wyruszylo wojsko neapolitańskie, aby podbić
miasto i je zburzyć. Mieszkańców ogarnal strach. Biskup
ponownie zalecil trzydniowy post i modlitwy o wybawienie
od wrogów. W przeddzień ostatecznego szturmu arcypasterz
ten ujrzal we śnie wodza Zastepów Niebieskich. Archaniol
powiedzial:
— Nakaż obrońcom, aby jutro o godzinie czwartej po
poludniu wyruszyli przeciwko nieprzyjacielowi, a przyjde wam
z pomoca.
O wyznaczonej godzinie wszyscy uslyszeli grzmot i ujrzeli
oblok nad góra Gorgano. Pojawil sie też — jak niegdyś na
Synaju (por. Wj 19,16–19) — ogień, dym oraz blyskawice.
Wróg przestraszyl sie i zaczal uciekać. Mieszkańcy Sipontu
zrozumieli, że Archaniol przyszedl im z pomoca. Zaczeli ścigać
wrogie wojska, a św. Michal razil nieprzyjaciela piorunami.
Zginelo wówczas od piorunów sześćset osób. Neapolitańczycy
ponieśli sromotna kleske i uświadomili sobie, że stalo sie to
za sprawa Wszechmogacego Boga. Dlatego przyjeli wiare
chrześcijańska.

88

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Mieszkańcy Sipontu udali sie wraz z duchowieństwem na
góre, aby wznieść tam modlitwy dziekczynne. Gdy zbliżyli
sie do jaskini, przy jej wejściu dostrzegli odciśniety w skale
wyrany ślad stopy ludzkiej. Uznajac, że jest to znak obecności
św. Michala, chrześcijanie calowali ów ślad i celebrowali na
tym miejscu nabożeństwo. Postanowili ponadto wybudować tu
kościól ku czci Archaniola, lecz kiedy zaczeli realizować swój
zamiar, wówczas on ponownie objawil sie biskupowi i oznajmil:
— Nie musicie wznosić kościola. Bez waszej pracy urzadzilem
sobie tutaj światynie. Pozostaje wam tylko do niej wejść. Jutro
bedziesz celebrować w niej Boska Liturgie i udzielisz wiernym
Komunii świetej.
Przygotowani do przyjecia sakramentu Ciala i Krwii Pańskiej
chrześcijanie udali sie z procesja na miejsce, gdzie widnial
odciśniety w kamieniu tajemniczy ślad. Znaleli tu wyciosana
w skale grote, a w niej — światynie. Każdy, kto do niej
wszedl, rozumial, że dla Boga jest ważne nie bogactwo światyni,
lecz bogactwo serc ludzkich. ściany tego przybytku nie byly
gladkie; pomieszczenie bylo niskie, a oltarz przykryty purpurowym nakryciem. W pólnocnej cześci prezbiterium z góry
splywala woda — czysta, smaczna i uzdrawiajaca. Ludzie pili te
wode po przystapieniu do Komunii świetej. Niezliczone cuda
dokonywaly sie na tym świetym miejscu. Biskup wybudowal
przy światyni cele dla kaplanów, diakonów, chóru i lektorów.
Codziennie celebrowano tu nabożeństwa.
Na uwage zasluguje też cud, który mial miejsce na Górze
Athos.
Pewien znamienity i bogaty czlowiek o imieniu Docheiar zapragnal wstapić do monasteru. Zabrawszy ze soba wiele zlota,
poszedl na świeta Góre, aby znaleć wlaściwe dla siebie miejsce.
Rozdajac jalmużne, zwiedzil wiele monasterów, a także Wielka
śawre. Wedrujac od Salonik brzegiem morza napotkal malownicze bezludne miejsce, gdzie byla smaczna woda i bujna
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roślinność. Miejsce to urzeklo go, wiec wzniósl tu kościól pod
wezwaniem św. Mikolaja, a potem wybudowal monaster i przywdzial riase. Lecz zabraklo mu pieniedzy, aby przyozdobić ten
Boży przybytek w należyty sposób. Mawial przeto:
— Jeśli Pan Bóg zechce rozslawić to miejsce, Jego Opatrzność przyozdobi kościól. Niech sie stanie wedlug Jego woli.
Naprzeciw świetej Góry znajduje sie wyspa o nazwie śaka.
Zamieszkiwali ja pasterze, którzy wypasali tam swoje bydlo. Na
wyspie tej stal wysoki slup kamienny, a na nim balwan z greckim
napisem: ,,Każdy, kto uderzy w mój wierzch, znajdzie mnóstwo
zlota”. Przechodnie bili bożka po glowie, lecz nikt żadnego zlota
nie znalazl. Aż przybyl na to miejsce roztropny mlodzieniec,
który wypasal woly. Uderzyl on na wszelki wypadek posag
po glowie, ale pomyślal, że nagroda musi być zakopana gdzieś
w ziemi. Zaczal szukać o zachodzie slońca w miejscu, gdzie
kończyl sie cień slupa. Nie dal za wygrana, gdy niczego nie
znalazl. Poszukiwania wznowil o wschodzie, kopiac w najdalszym punkcie, do którego siegal cień balwana. Bez wiekszego
trudu natrafil na wielki skarb. Wiedzial, że nie może o tym
mówić, gdyż stanowiloby to zagrożenie dla jego życia. Bóg
natchnal mlodzieńca, aby udal sie do Monasteru Docheiariou.
Wyruszajac na świeta Góre, zabral ze soba kilka zlotych monet
na dowód znaleziska.
Gdy przybyl do monasteru i opowiedzial o skarbie, ihumen
dojrzal w tym zrzadzenie Opatrzności Bożej. Wydal polecenie,
aby trzej mnisi wraz z przybylym pasterzem poplyneli na wyspe
i zabrali zloto. Lecz wróg rodzaju ludzkiego, Szatan, poddal zla
myśl jednemu z mnichów. Zaproponowal on pozostalym dwóm
braciom, aby bogactwo przywlaszczyć sobie, a mlodzieńca
utopić. Zdania byly podzielone. Jeden z mnichów staral sie
nie dopuścić do takiego uczynku. Wówczas pozostali zagrozili,
że go zabija. Oznajmil tedy pod przysiega, że choć wcale nie
potrzebuje zlota, nikomu nie wyda ich niecnych zamiarów. Po
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wydobyciu skarbu i zaladowaniu go na lód, wyplyneli wraz
z pasterzem na morze. Tam przywiazali mu kamień do szyi
i wrzucili go do wody. Milosierny Bóg wejrzal na modlitwy
niewinnego mlodzieńca i poslal św. archaniola Michala, aby go
wydobyl z dna morskiego i przyniósl do Monasteru Docheiariou.
Tak też sie stalo.
Kiedy wiec nastal czas odprawiania jutrzni, do kościola
wszedl biskup i uslyszal w prezbiterium ludzki glos oraz jek.
Przestraszony sprowadzil ihumena i obaj znaleli przy oltarzu
leżacego mlodzieńca z kamieniem u szyi i w mokrym odzieniu.
Zapytany, w jaki sposób sie tu dostal, pasterz odpowiedzial
o zdarzeniu. A swoja opowieść zakończyl slowami:
— Gdy znalazlem sie na dnie morza, ujrzalem dwóch
jaśniejacych meżów i uslyszalem ich rozmowe. Jeden z nich
powiedzial: ,,Archaniele Michale! Zanieś tego czlowieka do
Monasteru Docheiariou”. Nic ponadto nie pamietam i nie
wiem, w jaki sposób znalazlem sie w kościele.
Tymczasem powrócili tu chciwi mordercy. Ihumen zapytal
ich:
— Dlaczego czworo was opuszczalo monaster, a tylko troje
powraca?
— Ojcze, pasterz oklamal nas — mówili zloczyńcy. — Nie
mógl nam pokazać żadnego skarbu, bo go nie znalazl. Schowal
sie przed nami ze wstydu. Szukaliśmy go, ale bez skutku.
Wówczas przelożony zaprowadzil ich do prezbiterium, gdzie
leżal wciaż jeszcze mokry mlodzieniec. Gdy go ujrzeli, musieli
wyjawić cala prawde. Wyznali też, gdzie schowali zloto. Ihumen polecil, aby przyniesiono je do monasteru.
Wieści o zaistnialych wypadkach rozeszly sie szybko po calej
świetej Górze. Ze wszystkich monasterów przybyli mnisi, aby
ujrzeć cud. Zwolawszy sobór, przemianowali kościól — odtad
byl pw. św. archaniola Michala, zaś ku czci św. Mikolaja
Cudotwórcy wybudowano nowy kościól. Dwóch zloczyńców
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zostalo wykletych i wydalonych z monasteru. Trzeciego mnicha,
który byl przeciwny zabójstwu i zrezygnowal ze zlota, uznano za niewinnego. Kamień zdjety z szyi ofiary wmurowano
w ściane na dowód cudu, zaś sam wybawiony przez Archaniola
mlodzieniec wstapil do monasteru. Stal sie asceta i zdyscyplinowanym mnichem, a po śmierci ihumena zajal jego miejsce.

Meczeństwo świetego Romila
w. Romil żyl za panowania Trajana (98–117) i byl pierwszym dostojnikiem na jego dworze. Zdarzylo sie, że cesarz
wyruszyl z ogromna liczba swego wojska na wschód, aby podbić
Gruzinów, Sarmatów oraz Arabów. Postanowil on dokonać
spisu swoich żolnierzy i ustalono, że w sklad armii wchodzi jedenaście tysiecy osób wyznajacych Chrystusa i potepiajacych
pogaństwo. Wladca pohańbil tych żolnierzy i wyslal do Armenii w nadziei, że w ten sposób zmusi ich do wyrzeczenia sie
Chrystusa i zlożenia ofiary balwanom. Trajan przywrócilby im
wówczas utracone honory i godność żolnierska.
Romil jako wódz ośmielil sie czynić wyrzuty cesarzowi.
Zarzucal mu bezbożność, brak rozwagi, jak również to, że
wyruszywszy na wojne sam pomniejszyl swoja armie. Wyznal
zarazem, iż jest chrześcijaninem gotowym umrzeć za Imie Pana
swego, Jezusa Chrystusa. Wszystko to bardzo rozgniewalo
Trajana. Najpierw rozkazal go bić okrutnie, potem wydal na
niego wyrok śmierci. Romil zostal ściety, a nastapilo to okolo r.
107 lub 115.
Zeslani chrześcijanie zgineli również. Dziewieć tysiecy
żolnierzy ukrzyżowano w Armenii na pustyni kolo góry Ararat.
Reszta też umarla w meczarniach.
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Meczeństwo świetego Eudoksjusza
w. Eudoksjusz żyl za panowania Dioklecjana (284–305),
okrutnego prześladowcy Kościola Bożego. Cesarz ten wydal
niecny edykt zabraniajacy wyznawać Jedynego Prawdziwego
Boga oraz wymagajacy oddawania boskiej czci niemym i bezdusznym balwanom. Po obwieszczeniu edyktu wielu chrześcijan
ucieklo w góry i na pustynie — woleli żyć ze zwierzetami, niż
z niegodziwymi ludmi. Ukrywalo sie też wielu dostojników,
ludzi znakomitych, którzy porzucili swoje posady i opuścili
domy. Do takich należal dowódca wojskowy Eudoksjusz, wierny
sluga Jezusa Chrystusa. Uciekl on wraz z żona i dziećmi przed
gniewem cesarskim. Tymczasem zarzadca miasta Melitene
wyslal żolnierzy, aby go odszukali. Spotkali go przebranego
w ubogie odzienie i zapytali, czy nie wie, gdzie znajduje sie
dowódca wojskowy Eudoksjusz. świety doskonale rozumial, że
jeśli sie ujawni, czekaja go tortury. Ale zaprosil przybylych na
poczestunek do swojego domu i powiedzial przy tym:
— Wiem, gdzie sie ukrywa Eudoksjusz wraz z rodzina
i pokaże go wam.
Ugościwszy żolnierzy, oznajmil, kim jest. Zaskoczeni i zdziwieni przez wzglad na życzliwość gospodarza nie chcieli go
zabierać ze soba i doradzili, żeby zmienil miejsce swojego
pobytu. Odchodzac powiedzieli:
— Temu, kto nas poslal, powiemy, że nie znaleliśmy ciebie.
Ale Eudoksjusz ich powstrzymal.
— Pójde z wami — oświadczyl.
— Nie wypada,
abym sie nadal ukrywal.
Sam Bóg wzywa mnie na
meczeństwo, bym wyznal swoja wiare i zaświadczyl o Jego
Imieniu.
Gdyby Pan nie chcial, żebym sie ujawnil, to
nie dopuścilby do naszego spotkania, nie zostalibyście wtedy wyslani na poszukiwania mojej osoby. To, co sie stalo,
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jest znakiem woli Bożej, że mam przelać za Niego krew
i cierpieć.
Zawolal swoja żone Bazylise, dzieci, pozostalych domowników oraz przyjaciól. Przemówil do nich w ten sposób:
— Nastal czas, abym sie ujawnil i oddal dobrowolnie
w rece prześladowcy slug Chrystusowych. Wyruszam wiec, Bóg
poprowadzi mnie i pomoże. Was wszystkich zostawiam pod
Jego opieka.
Żegnajac najbliższych, wydawal dyspozycje dotyczace
prowadzenia domu, pouczal, by żyli w milości oraz bojani
Bożej, a żone poprosil, by uslyszawszy o jego śmierci, nie
plakala, lecz cieszyla sie, że zaznal cierpienia za Chrystusa. Wzruszajace bylo to rozstanie. Wszyscy rzewnie
plakali.
Ubrany odpowiednio do swojej rangi wojskowej
Eudoksjusz wyruszyl wraz z żolnierzami.
A za nimi
podażyla Bazylisa oraz dwaj przyjaciele świetego — Zenon
i Makary. Dla nich również przeznaczone byly korony meczeńskie.
Gdy stanal przed zarzadca, uslyszal, co nastepuje:
— Zostaleś tu wezwany, abyś spelniajac rozkaz cesarski
zlożyl ofiary bogu najwyższemu Zeusowi, Apollonowi oraz
bogini Artemidzie.
— Wiadomo mi — odrzekl — że skladać ofiary należy Jedynemu Bogu, wielbionemu w Trzech Osobach, który stworzyl
świat oraz darowal życie i zbawienie. Jemu wzniose chwale, nie
zaś twoim bóstwom, które sa zaledwie przedmiotami.
— Każdy, kto nie spelnia rozkazów cesarskich — oznajmil zarzadca — zostanie pozbawiony munduru i stopnia
wojskowego, gdyż nie jest godny ich nosić.
Nie dokończyl tych slów, gdy Eudoksjusz zdjal pas, bedacy
odznaka jego stanowiska i cisnal go w twarz zarzadcy. Stalo
sie to na oczach wielu żolnierzy, a byli pośród nich ukryci
wyznawcy Chrystusa. Tysiac sto czterech meżczyzn, idac za
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przykladem dowódcy, bez namyslu zrzucilo odznaki swoich
dystynkcji. Byli gotowi pozbyć sie nawet wlasnego ciala, zawierzywszy dusze Chrystusowi.
Widzac tak wielu wyznawców nowej religii, prześladowca
sie zmieszal. Wyslal natychmiast wieści o zajściu do Dioklecjana, proszac o dyspozycje w tej sprawie. Zalecenie cesarskie
brzmialo: dowódców poddać cieżkim torturom, a żolnierzy
niższych stopniem zostawić w spokoju.
Stosownie do rozkazu zarzadca wezwal Eudoksjusza jako
glównego przywódce. Chcac go zastraszyć, wyliczal rodzaje
tortur, jakie moga być zastosowane w przypadku, jeśli odmówi
on zlożenia ofiary bóstwom pogańskim. Odpowied brzmiala:
— Nie przeraża mnie ogień, którym mi grozisz. Boje
sie ognia piekielnego, czekajacego niepokornych odstepców od
Chrystusa. A jeśli użyjesz przeciwko mnie miecza, stanie sie on
kluczem do Królestwa Bożego. Ujrze tam światlo wiekuiste
i dostapie wiecznej szcześliwości. Tak wiec nie poklonie sie
bogom uczynionym reka ludzka.
Za takie slowa rozciagnieto go za rece i nogi, bito twardym
rzemieniem. Póniej powieszono go i wbijano w jego cialo ostre
żelazne gwodzie. Po tych mekach wrzucono go do lochu. Ale
za kilka dni znowu zostal wziety na tortury. Bito go żelaznymi
pretami po szyi i powykrecano mu wszystkie stawy, co bylo
straszliwsze od samej śmierci. W końcu zostal skazany na
ściecie mieczem. W drodze na miejsce egzekucji modlil sie tymi
slowami:
— Boże, któryś wejrzal na ofiary Abla i Abrahama, w laskawości
Swojej przyjaleś cierpienie wielu meczenników, nie odtracaj
także mojej ofiary i nie wzgard krwia moja, która przelewam
ze szczerej milości do Ciebie.
Żona Eudoksjusza wraz z jego przyjacielem Zenonem podażala
za meżem zalana lzami. Gdy ja spostrzegl, powtórzyl prośbe,
aby nie plakala, lecz świetowala dzień jego śmierci i wydal
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polecenie, gdzie ma go pochować. Zenona pocieszyl nadzieja
na spotkanie w życiu wiecznym. Przyjaciel, poruszony slowami
świetego, zawolal glośno:
— Ja również wyznaje Jezusa Chrystusa i chce umrzeć za
Niego!
Zostal od razu pojmany i skazany na śmierć przez
ściecie. Poprowadzono go na egzekucje razem z Eudoksjuszem i zabito w pierwszej kolejności. Jednocześnie zgineli
od miecza inni meczennicy, a nikogo z nich nie pochowano.
Bazylisa odważyla sie zabrać cialo swego meża i samowolnie je pochowala we wskazanym uprzednio miejscu.
Za
taki czyn zostala schwytana i przyprowadzona do zarzadcy.
W jego obliczu wyznala wiare w Chrystusa, a przeklinala
balwany pogańskie. Chciala w ten sposób pójść w ślady
meża.
— Rozumiem twoje pragnienie śmierci — powiedzial do niej
zarzadca. — Chcesz nie tylko pójść za swoim malżonkiem, ale
i zdobyć uznanie Galilejczyków. Zaslugujesz na śmierć, lecz nie
zostaniesz uśmiercona.
— Pan mój, Jezus Chrystus, przyjmie moje życzenie jako
czyn. Dostapie zbawienia razem z meżem, choć mnie nie
zabijesz — odrzekla kobieta.
Zostala przepedzona za te slowa. A po kilku dniach ujrzala
we śnie swego meża, który mówil do niej:
— Powiedz naszemu przyjacielowi i ochmistrzowi Makaremu,
aby podażyl za nami.
Gdy powtórzyla te slowa Makaremu, udal sie on natychmiast do zarzadcy i wyznal, że jest chrześcijaninem
i uczniem Eudoksjusza.
Za tak odważne i ostentacyjne zachowanie zostal skazany na śmierć przez ściecie
mieczem.
Meczeńska śmierć Eudoksjusza, Zenona i Makarego nastapila
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w r. 311. Ku czci Eudoksjusza za panowania Konstantyna
Wielkiego zostal wybudowany w Konstantynopolu kościól.
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Wspomnienie świetego meczennika
Cyryla, biskupa Gortyny
logoslawiony Cyryl żyl za panowania Maksymiana (305–311).
Pewnego razu podażal on w towarzystwie swoich slug do
monasteru. W podróży ujrzal, że poganie skladaja woly
i owce w ofierze swoim bogom. Surowo osadzil szaleństwo
balwochwalców. Trafil za to do lochu, a kiedy modlil sie
o pólnocy w celi wieziennej, uslyszal glos z nieba: ,,Cyrylu, id do
Rzymu!Żankiem okazalo sie, że drzwi sa otwarte, a dookola leża
potluczone balwany. świety opuścil wiezienie. Kiedy doszedl do
monasteru, ukazal mu sie w widzeniu blogoslawiony Filoksen,
który powiedzial: ,,Otrzymasz dwie korony — jedna biskupia,
a druga meczeńska”.
Przybywszy do Rzymu, Cyryl utwierdzal w wierze chrześcijan
gloszac kazania. A kiedy rozpoczelo sie prześladowanie, postanowil
udać sie do Jerozolimy. Podczas podróży na wyspie Maleon objawil mu sie maż w bialych szatach i polecil, by nie omijal wyspy
Krety. świety wypelnil polecenie. Na Krecie w mieście Gortyna
zostal wyświecony na biskupa; mial wówczas sześćdziesiat lat.
Kiedy znowu rozpoczely sie prześladowania, postawiono go
przed sadem. Domagano sie od niego, aby wyrzekl sie Chrystusa, czego uczynić nie chcial. Osadzono go wiec na ściecie
mieczem. Do ust wlożono mu wedzidla końskie, a ponieważ
nie mógl ze starości chodzić (mial wówczas dziewiećdziesiat
pieć lat), posadzono go na zaprzegu konnym i powieziono na
egzekucje. Kiedy dojechano do miejsca zwanego Raksa, dal sie
slyszeć z nieba glos: ,,Tutaj!Źaprzeg zatrzymal sie i świetemu
ścieto glowe.

6*
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Żywot świetego Dawida
w.
Dawid żyl w VI w.
Zanim zostal powolany do
życia monastycznego byl hersztem trzydziestoosobowej szajki zbójeckiej na pustyni w Egipcie. Wyrzadzil ludziom
wiele zla, byl bezlitosny i okrutny bardziej niż ktokolwiek inny.
Pewnego razu jednak zastanowil sie nad
swoim życiem, wspomnial, ile nieszcześcia oraz krzywdy
ludzkiej spowodowal i ogarnela go bojań Boża. Zostawil
swoich towarzyszy i udal sie do monasteru.
Ihumen,
widzac że jest on starym czlowiekiem, nie chcial go
przyjać.
— Nie możesz tu przebywać — mówil. — Bracia zadaja
sobie wiele trudu i żyja w wielkiej wstrzemieliwości. Ty zaś
jesteś inaczej usposobiony do życia i nie bedziesz w stanie
wypelniać naszej reguly.
— Wypelnie wszystko, każde polecenie — powiedzial
Dawid. — Prosze mnie tylko przyjać.
Przelożony jednak byl nieustepliwy. Wówczas starzec
oświadczyl:
— Jestem hersztem szajki zbójeckiej. A przyszedlem tu,
by pokuta i lzami zmyć grzechy. Jeśli mnie nie przyjmiesz,
to przysiegam, że sprowadze tu moich towarzyszy, zburze wasz
monaster, a was pozabijam.
To uslyszawszy, ihumen wyrazil zgode. Zostawszy mnichem,
Dawid ćwiczyl sie w pokorze i wstrzemieliwości. W krótkim czasie przewyższyl pod wzgledej cnotliwości pozostalych mnichów,
a slużyl wszystkim nie tylko dobrym przykladem, lecz także
pożytecznym slowem. Kiedy pewnego razu siedzial w swojej
celi, ukazal mu sie archaniol Gabriel, mówiac:
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— Dawidzie, Pan wybaczyl ci twoje grzechy i od dzisiaj
bedziesz czynić cuda.
Starzec odrzekl:
— Nie moge uwierzyć, że tak szybko wybaczyl mi Pan
grzechy moje, gdyż sa bardzo cieżkie, a wiecej ich jest niż piasku
nad brzegiem morza.
Niebiański maż powiedzial na to:
— Jestem archaniolem Gabrielem, który nie oszczedzil
nawet Zachariasza (por. śk 1,11–22), gdy ten nie uwierzyl moim
slowom. A czyż nad toba mam sie ulitować? Tak wiec od dzisiaj
zaniewówisz.
Blogoslawiony Dawid poklonil sie i rzekl:
— Kiedy bylem rozbójnikiem, a uczynki moje byly
niegodziwe, albowiem wiele krwi przelalem, wówczas nie
zwiazaleś mi jezyka, który nie wyslawial Boga. Zaś teraz, skoro
pragne slużyć Panu i wielbić Go, zwiażesz mi jezyk, bym nie
mógl mówić?
Wówczas Gabriel powiedzial:
— Mów wtedy tylko, gdy wyslawiasz Boga i modlisz sie,
wypelniajac regule, a przez cala reszte czasu bad niemy.
Ukarawszy tak mnicha, Archaniol opuścil go. Starzec
podziekowal Bogu za przebaczenie grzechów. Od tego czasu
czynil cuda: przywracal wzrok ślepcom, uzdrawial chromych
i opetanych. W kościele śpiewal i modlil sie, ale żadnych innych slów nie byl w stanie wypowiedzieć. Przeżyl tak wiele lat,
slużac ludziom pouczajacym przykladem.
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Wspomnienie świetych meczenników Cyriaka,
Fausta i Awiwa
yriak, Faust i Awiw przecierpieli meki za panowania Decjusza
(248–251) w Aleksandrii. Jednocześnie z nimi zostali zameczeni św. Fabian — papież Rzymu (236–250) — i św.
Aleksander — patriarcha Aleksandrii (212–250).
Postawiono ich przed zarzadca Waleriuszem. Za świadectwo
o Jezusie Chrystusie i śmiale pietnowanie pogańskich zabobonów
zostali ścieci. Razem z nimi zabito trzynastu innych meczenników. Ich relikwie chrześcijanie z Aleksandrii pobożnie zlożyli
w swoim mieście ku chwale Prawdziwego Boga naszego —
Jezusa Chrystusa.

Dzień siódmy

Meczeństwo świetego Sozanta
w. Sozant prawdopodobnie pochodzil z Likaonii. W innych
ródlach wymieniona jest Licja, a wedlug Akt meczenników
pochodzil on z Cylicji. W Cylicji też mieszkal, gdzie w tym
czasie rozpowszechniony byl pogański politeizm przez wladce
Maksymiana.
Byl pasterzem owiec, na nim spoczywala laska Ducha
świetego. Dniem i noca rozważal on Prawo Boże i świadczyl
o Bogu. Pewnego razu pasac owce pod debem przy ródle,
Sozant zasnal. Mial widzenie, że miejsce to zostanie uświecone
przez laske Trójcy świetej i że Pan wzywa go na meczeństwo.
Obudziwszy sie, powierzyl swe stado innym pasterzom i wyruszyl
do miasta Pompeopol. Zastal tu chrześcijaństwo w upadku i szerzaca sie religie pogańska. Zasmucil sie bardzo z tego powodu.
Wszedl do światyni, gdzie stal zloty balwan i odlamawszy
mu reke, podzielil ja na kawalki, a nastepnie rozdal ubogim.
Czyn ten wywolal wielkie poruszenie w mieście. W zwiazku
z tym wydarzeniem przesluchiwano wiele osób i poddawano torturom. Sozant nie chcial jednak, żeby inni cierpieli za niego.
Zglosil sie wiec do wladcy Maksymiana i oznajmil, że to on jest
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winowajca. Na pytanie, dlaczego sie ośmielil zbezcześcić posag,
odpowiedzial:
— Postapilem tak, aby przekonać sie o bezsilności i niemocy
waszego boga. Kiedy bowiem zabieralem jego reke, wcale mi sie
nie sprzeciwial, nie przemówil, nie wydal jeku ani nie okazal, że
go boli. Bedac niemym i glupim, czyż mógl mi sie sprzeciwić?
Bóg Prawdziwy i Żywy nie pozwolilby wyrzadzić Sobie zla.
Wiedzialem, że to tylko balwan, dlatego skruszylem jego dloń,
chcialem nawet go zniszczyć, żeby ludzie nie klaniali sie dzielu
wlasnych rak, które — choć ma oczy, uszy, usta, rece i nogi
— jednak nie widzi, nie slyszy, nie mówi, nie chodzi i nic nie
odczuwa. W niczym nie może sobie pomóc, kiedy go bija lub
dziela na kawalki.
Gdy wladca to uslyszal, rozkazal meczyć Sozanta bezlitośnie. Najpierw powieszono go na drzewie i szarpano jego
cialo żelaznymi pazurami. Potem wlożono mu buty z ostrymi
gwodziami wewnatrz i w tych butach oprowadzano po mieście.
świety wyslawial Boga. A gdy znowu powieszono go na drzewie
i bito żelaznymi kijami, skonal. Wówczas oprawcy postanowili spalić jego cialo, aby nie stalo sie ono przedmiotem kultu
chrześcijan. Lecz kiedy rozpalono stos, rozpetala sie burza,
a ulewny deszcz z gradem zagasil ogień. Wszyscy obecni
uciekli zostawiajac cialo meczennika. Skoro nastala noc, wierni
postanowili zabrać jego cialo, lecz nie mogli z powodu straszliwych ciemności. O pólnocy jednak świete relikwie opromienilo
światlo z nieba i chrześcijanie pochowali je ze czcia. Meka
oraz śmierć św. Sozanta nastapila po r. 288. Obok jego
grobu mialy miejsce liczne cuda. Przy ródle kolo debu, gdzie
pasterz otrzymal proroczy sen, dokonywaly sie uzdrowienia.
Po pewnym czasie wybudowano tam kościól ku czci świetego,
w którym wychwalano i wielbiono Boga Prawdziwego w Trójcy
świetej.
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Wspomnienie świetych apostolów
Ewoda i Onezyfora
w. Ewod należal do grona siedemdziesieciu apostolów. Byl
pierwszym po apostole Piotrze biskupem w Antiochii i wielkim
glosicielem Slowa Bożego. Wspomina o nim św. Ignacy Teofor
w liście do chrześcijan z Antiochii w takich oto slowach: ,,Pamietajcie o blogoslawionym ojcu waszym Ewodzie, który zostal
wyznaczony przez apostolów na pierwszego waszego pasterza.
Badcie jego prawdziwymi synami, a nie cudzolożnikami, żeby
ojciec nie wstydzil sie za was”.
Ewod zostawil nam nastepujace świadectwo o Przenajświetszej
Pannie. ,,W wieku trzech lat zostala Ona wprowadzona
do światyni Pańskiej, gdzie spedzila jedenaście lat. Kiedy
ukończyla dwanaście lat, zostala powierzona przez kaplanów
Józefowi, aby opiekowal sie Nia. Po uplywie czterech miesiecy
spedzonych u opiekuna otrzymala od aniola radosna wieść,
a pod koniec pietnastego roku życia porodzila światlość świata
— Chrystusa”.
Biskup pozostawil też wiele innych pożytecznych pism. Nie
dotrwaly one jednak do naszych czasów, gdyż zaginely podczas prześladowań. Wiemy, że napisal dzielo pt. ,,światlo”.
Wzmianke o nim znajdujemy w czternastowiecznej ,,Historii
KościolaŃicefora Kallisty. O samym Ewodzie informuja martyrologie rzymskie, gdzie powiedziane jest, że przelal on krew
za Chrystusa i zginal śmiercia meczeńska. Nastapilo to w Antochii w 66 r. podczas prześladowań za czasów Nerona. Inne
ródla podaja, że świety poniósl śmierć meczeńska w Antiochii
za panowania cesarza Wespazjana (69–79).
św. Onezyfor należal również do grona siedemdziesieciu
apostolów. W Liście do Tymoteusza apostol Pawel pisze o nim,
co nastepuje: ,,Niech Pan okaże milosierdzie domowi Onezy-
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fora, za to, że czesto mnie pokrzepial i lańcucha mojego sie
nie wstydzil, ale skoro tylko przybyl do Rzymu, szukal mnie
wszedzie, aż wreszcie znalazl. Daj Boże, aby w owym Dniu
Pan okazal mu milosierdzie. A jak bardzo przyslużyl mi sie
w Efezie, ty wiesz lepiej”(2 Tym 1,16–18). Onezyfor byl biskupem w mieście Kolofon w Lidii oraz w mieście Cyrena (Kyrene)
w pólnocnej Libii. Zabito go, jak wynika z Akt meczenników,
po wielu torturach; stratowaly go dzikie konie. Wraz z Ewodem Apostol ten zostal zaliczony w poczet wyznawców Bożych
i wprowadzony do niebiańskich przybytków.

Wspomnienie świetego meczennika Eupsychiusza
upsychiusz urodzil sie i wychowal w Cezarei Kapadockiej. Za
panowania cesarza rzymskiego Adriana (117–138) zlożono na
niego donos, że nie oddaje czci bogom pogańskim, lecz wielbi
Chrystusa. Poddano go za to torturom. Cialo jego tak dlugo
szarpano żelaznymi pazurami, aż obnażyly sie żebra. Ledwie żywego meczennika wrzucono do lochu. Tu zaczal goraco
sie modlić. Zjawil sie aniol i dotykiem swoim sprawil, że
rany natychmiast sie zagoily. Wkrótce potem świetego uwolniono. Stalo sie to za zrzadzeniem Bożym. Eupsychiusz byl
czlowiekiem bogatym, gdyż odziedziczyl po przodkach wielki
majatek. Teraz rozdal swoje mienie ubogim i żebrakom. Obdarowal też winowajców swojego cierpienia — wrogów, którzy
go meczyli.
Kiedy Cezareja rzadzil ksiaże Saprycjusz, św. Eupsychiusz
znowu trafil w rece prześladowców. Torturowano go ponownie
i skazano na śmierć przez ściecie mieczem.
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Wspomnienie świetego śukasza
a poczatku w. IX w Muntanii (Azja Mniejsza) powstal
monaster zwany ,,Glebokie rzeki”, w którym mnisi wiedli pelne
umartwień życie. Trzecim z kolei ihumenem w tym monasterze
byl św. śukasz. Poprzez ascetyczne życie stal sie on światynia
Ducha świetego. W pokoju oddal swoja czysta dusze Panu (w
końcu X w.).

Żywot świetego Jana, arcybiskupa Nowogrodu
w. Jan urodzil sie w Nowogrodzie Wielkim. Rodzice jego
— Mikolaj i Krystyna — byli ludmi pobożnymi. Dlatego
zarówno Jan, jak i jego brat Gabriel wychowani zostali w bojani Bożej. Od samego dzieciństwa chlopiec ofiarowal siebie
Bogu i prowadzil cnotliwe życie, a w wieku dojrzalym zostal
wyświecony na kaplana.
Kiedy rodzice umarli, bracia postanowili zalożyć monaster
za pozostawione im pieniadze. Wybudowali najpierw drewniana cerkiew pw. Zwiastowania Przeczystej Bogarodzicy
i zalożyli monaster. Potem postanowili wybudować cerkiew
kamienna, ale w polowie tylko zrealizowali swój zamiar, bowiem
zabraklo im pieniedzy. Bardzo sie tym zmartwili i zaczeli goraco
modlić sie do Matki Bożej. Prośba ich zostala wysluchana:
Bogarodzica ukazala sie każdemu z nich we śnie i podtrzymala
na duchu, obiecujac jednocześnie Swoja pomoc. Rankiem
ujrzeli przy bramie monasteru pieknego, osiodlanego konia.
Jego uprzeż byla pozlacana, a z obu stron siodla zwisaly dwa
napelnione worki. Bracia daremnie czekali na pojawienie sie
jedca. Po uplywie dluższego czasu zdecydowali, że w zdarzeniu
tym jest reka Opatrzności. Podeszli do nieruchomo stojacego

106

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

rumaka i zdjeli z niego juki. Wówczas zwierze zniknelo. Bracia stwierdzili, że jeden z worków zawiera zloto, a drugi srebro.
Wznieśli do Matki Bożej modlitwy dziekczynne — mieli teraz
za co dokończyć budowe cerkwi i ja przyozdobić. Aby utrzymać
monaster, kupili też wiele wiosek, a reszte pieniedzy oddali
przelożonemu i mnichom. Każdy z nich wstapil do monasteru:
Jana nazwano Eliaszem, a Gabriela — Grzegorzem.
Po śmierci Arkadiusza, Eliasz zostal jednoglośnie wybrany
przez wladze świeckie i duchowne Nowogrodu oraz obywateli
tego miasta na biskupa. W czasie gdy pelnil te godność,
rozpetala sie wojna domowa. Przez jakiś okres Nowogród
oblegaly wojska ksiecia suzdalskiego Andrzeja i jego sprzymierzeńców.
świety goraco modlil sie po nocach o wybawienie miasta z rak
nieprzyjaciól. Gdy trzecia noc z rzedu trwal w modlitwie przed
ikona Pana Jezusa, uslyszal glos, mówiacy:
— Zbawienie dla miasta nadejdzie, jeśli wyniesiesz z cerkwi
na mury obronne ikone Przenajświetszej Bogarodzicy.
Wskazana w cudowny sposób ikona znajdowala sie w jednej
z cerkwi Nowogrodu. Biskup wyslal po nia duchowieństwo.
Z nabożna czcia zbliżyli sie poslańcy do ikony, jednak nie
mogli jej ruszyć z miejsca i wrócili z niczym. Wówczas
wyruszyla procesja na czele z biskupem — gdy przybyli na
miejsce, Eliasz kleknal przed świetym obrazem i pomodlil sie
do Matki Bożej, a nastepnie zaczal odprawiać moleben. W czasie nabożeństwa ikona nagle sie poruszyla. Wówczas biskup
wzial ja do rak i ucalowawszy wyniósl z cerkwi. Umieszczono
ja na murze miasta naprzeciwko nieprzyjaciela. I stal sie cud —
Przenajświetsza Bogarodzica odwrócila Swoje oblicze od wroga
i wzrok Swój skierowala na miasto. Z Jej oczu poplynely lzy.
Biskup zbieral te lzy do felonionu.
W szeregach wroga zapanowal strach i powstalo zamieszanie,
zaczeli zabijać sie nawzajem. Widzac to, mieszkańcy Nowogrodu
otworzyli bramy miasta i uderzyli na przeciwników. Na-
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jedcy w krótkim czasie zostali pokonani. Na cześć tego
wydarzenia biskup oglosil w Nowogrodzie uroczyste świeto ku
czci Przenajświetszej Bogarodzicy i nazwal ten dzień ,,Dniem
Zbawienia i Kary”. Mieszkańcy Nowogrodu zostali bowiem
w cudowny sposób wybawieni przez Matke Boża, a ich wrogowie, którzy wywolali waśnie domowe, ukarani. Od tej pory
w mieście zapanowal calkowity spokój.
Blogoslawiony Eliasz w ciagu kilku lat swojej poslugi pasterskiej wybudowal siedem pieknych cerkwi. Powszechnie znana
byla cnotliwość biskupa, jego pokora i milość do blinich.
Tepil zlo oraz wszelkie przejawy pokusy diabelskiej. Zdobyl
nad nieczystymi duchami taka wladze, że mógl je krepować.
Pewnego razu modlil sie — jak zwykle — o pólnocy. Chcac
mu w tym przeszkodzić, Szatan wzburzyl wode w naczyniu,
wywolujac halas. świety uczynil znak krzyża i wypowiedzial
zaklecie — egzorcyzm skrepowal Szatana w naczyniu i uwiezil
go tam. Po pewnym czasie diabel przemówil ludzkim glosem:
— Pali mnie znak krzyża, wypuść mnie stad, slugo Boży!
Wiecej sie tutaj nie pojawie.
— A kim jesteś?
— Jestem Szatanem i chcialem przeszkodzić ci w modlitwie.
— Rozkazuje ci — powiedzial Eliasz — abyś tej nocy
zaniósl mnie do Jerozolimy przed Grób Pański i przyniósl
z powrotem do mojej celi. Wtedy dopiero zostaniesz przeze
mnie uwolniony.
Po czym biskup wypuścil biesa ze slowami:
— Zamień sie w konia i stań przed moja cela.
Diabel spelnil polecenie świetego, który usiadl na nim
i pomknal do Jerozolimy. W mgnieniu oka znalazl sie przed
światynia Grobu Pańskiego. Eliasz kleknal przed wejściem do
światyni i zaczal sie modlić. Zamkniete drzwi otworzyly sie
raptem, a przy Grobie zaplonely świece i lampki. Wyslawiajac
Boga i dziekujac mu goraco, biskup zlożyl poklony nie tylko
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przed Grobem, lecz także przed Życiodajnym Krzyżem Pańskim,
przed wszystkimi ikonami oraz świetymi miejscami. Tymczasem Szatan pod postacia osiodlanego konia oczekiwal biskupa
na zewnatrz światyni. Tej samej nocy wrócil na nim Eliasz
do swojej celi. Odchodzac, bies prosil, aby świety nikomu nie
mówil o zaistnialym wydarzeniu. ,,W przeciwnym wypadku
— zagrozil — zostaniesz poddany cieżkiej pokusie. Sprawie,
że bedziesz przez wszystkich potepiony”. Ale zdarzylo sie,
że biskup opowiadal żywoty świetych w towarzystwie osób
duchownych i dostojnych ludzi świeckich. Nadmienil on, że
zna czlowieka — a mial na myśli siebie samego — który na
tyle ujarzmil Szatana, że jedzil na nim do świetego Miasta
i w ciagu jednej nocy wrócil do Nowogrodu. Od tej pory diabel zaczal knuć zlośliwe intrygi przeciwko biskupowi i staral
sie go pozbawić dobrego imienia. Gdy odwiedzali go ludzie,
pokazywal im damskie obuwie, ubranie lub biżuterie porozrzucane po celi. Bardzo gorszylo to wiernych.
— Cudzolożnik nie powinien piastować godności apostolskiej — mówiono.
Pewnego razu diabel zamienil sie w dziewczyne i gdy do
celi biskupa podażali ludzie, wyskoczyl z niej i zaczal uciekać.
Wierni chcieli zlapać dziewczyne i zaczeli ja gonić, lecz ona
zniknela im z oczu. Zaniepokojony halasem Eliasz wyszedl
i zapytal:
— Co sie stalo, moje dzieci?
Zostal potraktowany jednak tak, jak przylapany na goracym uczynku cudzolożnik. Wierni obsypali go zarzutami
i wyzwiskami, schwytali go i poprowadzili nad rzeke Wolchow.
Posadziwszy świetego na tratwe, spuścili ja na wode. Biskup
pokonal jednak zlo swoja niewinnościa. Za zrzadzeniem Bożym
tratwa na oczach wszystkich poplynela pod prad rzeki. Kierowala
sie do monasteru św. Grzegorza i dobila do przystani w niewielkiej
odleglości od miejsca, gdzie stal ów monaster. Wierni podażali
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za tratwa, idac wzdluż rzeki i — widzac jawny cud — blagali
swego pasterza o wybaczenie. Gdy wysiadl na brzeg, ludzie
witali go jak niewinna ofiare, żalujac popelnionego czynu.
Blogoslawiony Eliasz wybaczyl swoim wiernym i wyjaśnil, że
potepiony zostal przez nich za sprawa Szatana, którego niegdyś
ujarzmil i który mu sie odgrażal. Slyszac to, ludzie wychwalali
Boga.
Po opisanym zdarzeniu świety nadal piastowal urzad biskupa,
lecz nie żyl dlugo. W obliczu zbliżajacej sie śmierci przywdzial
szaty pokutne i nadano mu imie Jan, które nosil, zanim zostal
mnichem. Zmarl 7 września 1186 r., a pochowano go w cerkwi
pw. Sofii — Najwyższej Madrości Bożej. Z biegiem czasu jego
grób zostal zapomniany przez wiernych, ale w 1439 r. z sufitu przedsionka cerkiewnego wypadl nieduży kamień i spadl
na grobowiec blogoslawionego Jana. Plyta nagrobna zostala
strzaskana, co wydalo sie wiernym bardzo dziwnym wypadkiem. Kiedy gruz usunieto, odkryto pod nim relikwie. Nikt
nie wiedzial jednak, jak mial na imie nowo odkryty świety —
wówczas objawil sie on we śnie biskupowi Eutymiuszowi i wyjawil swe imie. Od tej pory rozpoczal sie kult św. Jana, a świeto
ku jego czci wprowadzil metropolita Makary w r. 1547.

Dzień ósmy
świeto Narodzenia Bogarodzicy
wieto Narodzenia Bogarodzicy ustanowiono w IV w. Jest to
świeto stale, zawsze przypadajace 8 września i poświecone
narodzinom wybranej przez Boga Niewiasty, majacej stać
sie Matka Zbawiciela. Okoliczności tego wydarzenia opisane
zostaly w apokryficznej ,,Ewangelii Jakuba”, która nie weszla
w sklad Biblii.
Przenajświetsza Maryja Panna przyszla na świat w niewielkim
miasteczku galilejskim Nazaret. Jej ojciec — Joachim — byl
synem Warpafira, który pochodzil z rodu króla Dawida. Zaś
matka — Anna — córka kaplana Natana z pokolenia Aarona.
Tak wiec Najświetsza Panna narodzila sie z rodziców pochodzacych z królewskiego i arcykaplańskiego rodu.
Rodzice Matki Bożej byli bardzo pobożni oraz wypelniali
wszystkie przykazania wobec Boga i ludzi. Jednakże przez
dluższy czas Pan nie obdarzal tego sprawiedliwego malżeństwa
potomstwem. Z tego powodu znosili oni wiele upokorzeń —
u Żydów bowiem rodzine, która nie miala potomstwa traktowano z niechecia. Bezdzietność uważano za znak gniewu
Bożego i odebranie nadziei na to, że Zbawiciel bedzie pochodzil
z tej rodziny. Oboje nie tracili jednak wiary i goraco modlili

DZIEŃ ÓSMY
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sie, aby Bóg ulitowal sie nad nimi i obdarzyl ich dzieckiem.
ślubowali przy tym, że ofiaruja to dziecie na slużbe Panu.
Modlitwy oraz niezlomna ufność zostaly nagrodzone. Tradycja podaje, że ukazal sie im obojgu archaniol Gabriel, który
przepowiedzial:
— Anno, Anno! Urodzisz córke blogoslawiona, a dane jej
bedzie imie Maryja.
Obietnica sie spelnila, mimo że byli już w podeszlym wieku.
Urodzila sie im córeczka. Zgodnie z przepowiednia nazwali ja
Maryja, co w jezyku hebrajskim oznacza ,,pani”i ,,nadzieja”.
Narodzenie Matki Bożej stalo sie wielka radościa nie tylko
dla Jej rodziców, ale i dla wszystkich ludzi. W Jej osobie Bóg przygotowal Sobie ziemski tron i mieszkanie, zaś
sama Bogarodzica dostojeństwem przewyższa wszystkie kobiety. Nie pozbawiona byla — jak glosi tradycja — również
piekna zewnetrznego. Ojcowie Kościola świadcza, że nigdy
nie bylo i nie bedzie pod slońcem tak pieknej Niewiasty. Gdy
ujrzal Ja św. Dionizy Areopagita (por. Dz 17,34), powiedzial:
,,Nazwalbym Ja Bogiem, gdybym nie znal Boga z Niej zrodzonego”. Albowiem wewnetrzna czystość i doskonalość Marii
odzwierciedlaly sie na Jej obliczu. Stala sie Ona Żywa światynia
i upodobnila do cherubinów. Spoczal w Niej bowiem Jezus
Chrystus, którego nosila na Swych przeczystych rekach.
Ludzie wezwani sa w dniu dzisiejszego świeta do zlożenia
holdu Tej, przez która stala sie naszym udzialem Boża laska
i świetość.

Dzień dziewiaty
Żywot świetych i sprawiedliwych Joachima i Anny
w. Joachim pochodzil z plemienia Judy z królewskiego rodu
Dawida. Oto jego rodowód: Dawid byl ojcem Natana, Natan
ojcem Lewiego, Lewi zrodzil Panfira, a Panfir — Warpafira.
Warpafir zaś zrodzil Joachima, który jest ojcem Matki Bożej.
Joachim mieszkal w mieście galilejskim Nazaret. Jego żona,
Anna, pochodzila z plemienia Lewiego, z rodu arcykaplana
Aarona. Byla córka kaplana Natana, który mial żone Maryje
i trzy córki: Maryje, Sowie i Anne. Pierwsza z nich wyszla za
maż w Betlejem i urodzila Salome. Sowia również wyszla za
maż w Betlejem i urodzila Elżbiete, matke Jana Chrzciciela.
Trzecia z sióstr zostala oddana za żone Joachimowi z Galilei
i zamieszkala wraz z nim w mieście Nazaret.
Joachim i Anna byli ludmi bogatymi, ale używali swych
bogactw zgodnie z Przykazaniami Bożymi. Na każde świeto
wydzielali dwie cześci ze swego mienia: jedna przekazywali
na potrzeby światyni, a druga rozdawali ubogim. Wypelniali
wszystkie nakazy Prawa. Ich życie bylo nienaganne, do czego
przyczynial sie post i gorliwe modlitwy. Przewyższali ludzi
pod wzgledem sprawiedliwości oraz świetości. Gdyby tak nie
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bylo, nie obdarzylby ich Pan szczególna laska i nie zostaliby
przodkami Jezusa Chrystusa.
Przeżyli ze soba piećdziesiat lat i nie mieli dzieci. Bylo
w tym zrzadzenie Boże, gdyż w narodzeniu Maryi Panny
musiala objawić sie moc Bożej laski, cześć Narodzonej oraz
godność rodziców. Kiedy bowiem rodzi kobieta stara i bezplodna,
jest to przejaw nie praw natury, lecz mocy Bożej, która
pokonuje prawa biologiczne.
Bezdzietność w Izraelu byla hańba — Żydzi uważali bowiem,
że ludzie pozbawieni potomstwa sa wielkimi grzesznikami, gdyż
nie maja udzialu w nadziei przyjścia na świat Mesjasza. Z tego
powodu malżonkowie byli znieważani przez wszystkich.
W tym czasie arcykaplanem w Jerozolimie byl Issachar.
Podczas wielkiego świeta nie przyjal on ofiary z rak Joachima
tylko dlatego, że byl on bezplodny. Upokorzyl go też inny Żyd,
powiedziawszy:
— Dlaczego chcesz zlożyć ofiare Bogu przede mna? Czyż
nie wiesz, że jako bezdzietny nie jesteś tego godny?
Joachim opuścil światynie obrażony, zawstydzony i poniżony,
a jego świateczna radość zamienila sie w dotkliwa zgryzote.
Gleboko zasmucony nie wrócil do domu, lecz udal sie na
pustynie do pasterzy, którzy wypasali jego trzode. Tam modlil
sie i plakal, a do modlitwy dolaczyl czterdziestodniowy post.
Przebywajaca w domu Anna dowiedziala sie, gdzie znajduje
sie jej maż i jaka przykrość go spotkala. Ogarnal ja żal
— poczula sie wzgardzona przez Boga, poniżona przez ludzi
i porzucona przez malżonka. Wyszla do ogrodu i modlila sie
pod drzewem laurowym: goraco prosila o potomstwo, ślubujac,
że dziecko, które narodzi, ofiaruje Bogu. Kiedy tak modlila sie
gorzko placzac, ukazal sie jej aniol, który powiedzial:
— Anno, Anno! Zostalaś wysluchana. Urodzisz córke
obdarzona laska Boża. Dzieki Niej splynie blogoslawieństwo
7*

114

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Boże na wszystkie pokolenia i świat uzyska zbawienie. A na
imie bedzie miala Maryja.
W odpowiedzi kobieta poklonila sie Najwyższemu i rzekla:
— Przyrzekam, że gdy dziecko sie urodzi, oddam je na
slużbe Panu. Niech przez wszystkie dni swego życia wielbi Boga
i Mu sluży.
Rozradowana niewiasta udala sie do światyni Jerozolimskiej, aby podziekować Bogu. W tym samym czasie ujrzal też
aniola na pustyni Joachim. Zwiastun przyniósl mu radosna
wieść o narodzeniu córki i powiedzial ponadto:
— Na znak, że moje slowa sa prawdziwe, id do Jerozolimy, a znajdziesz tam przy zlotych wrotach światyni swoja
malżonke. Otrzymala ona ode mnie taka sama wieść jak ty.
Meżczyzna wyruszyl do świetego Miasta, gdzie bez trudu
odnalazl swa żone w wyznaczonym przez aniola miejscu. Oboje
wyslawiali Boga i dziekowali Mu za okazanie tak wielkiej
laski. Razem wrócili do domu. Anna poczela dziewiatego grudnia, a ósmego września urodzila córke — Przeczysta
i Przenajświetsza Maryje Panne. Z tej okazji Joachim zlożyl
Panu bogate ofiary dziekczynne. Uzyskal przy tym blogoslawieństwo
arcykaplana, lewitów i wszystkich ludzi. Potem wyprawil
w domu swoim wielka uczte ku chwale Bożej.
Pomni na przepowiednie aniola, Joachim i Anna kochali
Najświetsza Panne jak córke i szanowali jak wlasna pania.
śaska, która na Niej spoczywala, opromieniala świetych rodziców.
Nie dane im bylo jednak poznać dalszych losów Maryi. Kiedy
skończyla trzy lata, rodzice postapili zgodnie z obietnica i wprowadzili
Ja do światyni, ofiarowujac Bogu. Po uplywie kilku lat od tego
wydarzenia Joachim umarl; mial wówczas osiemdziesiat lat.
św. Anna jako wdowa opuścila Nazaret i zamieszkala w Jerozolimie. Spedzala czas na nieustannej modlitwie w światyni
przy swej Przenajświetszej Córce. Tak uplynely dwa lata, po
czym zmarla, a miala wówczas siedemdziesiat dziewieć lat.
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Meczeństwo świetego Seweriana
ewerian pochodzil ze znakomitego rodu.
Żyl w Sebastii (Armenia) za panowania zlego cesarza Licyniusza
(308–324), kiedy czterdziestu meczenników ponioslo śmierć
w jeziorze Sebastyjskim.
Zanim zostali zabici, Sewerian odwiedzal ich w wiezieniu, dodawal otuchy, umacnial
w wierze i uświadamial zbawienny sens meki za Chrystusa.
Czterdziestu sebastyjskich meczenników za nieugiete wyznawanie swojej wiary najpierw poddano torturom,
a póniej przetrzymano cala noc na pokrytym lodem jeziorze
podczas wietrznej pogody.
Nastepnego dnia po nowych
cieżkich torturach ich spalono. Wszyscy oni ponieśli śmierć
w 320 r.
Sewerian żyl pól roku dlużej. Zostal on oskarżony przez
zarzadce miasta za to, że nawoluje ludzi do bezczeszczenia
i poniżania bogów. Lisjusz wyslal swoich podwladnych, aby
go schwytali, lecz świety uprzedzil tych ludzi i sam zglosil sie
do zarzadcy. Powiedzial:
— Wiedz, że masz do czynienia nie z malodusznym czlowiekiem,
lecz z meżnym chrześcijaninem, dla którego ,,życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem”(Flp 1,21).
A kiedy bito go, powtarzal slowa Psalmu: ,,Na moim
grzbiecie orali oracze, znaczac dlugie swe bruzdy”(Ps 129,3).
Oprawcy zmeczyli sie w końcu i zaprzestali kani. Wówczas
Lisjusz rzekl do świetego:
— Niech przekonaja ciebie twoje rany, że Chrystus nie może
ci dać ani radości, ani pomyślności.
Ale on trwal w pogodnym nastroju, przeto zadawano mu
nowe rany. Powiesiwszy na drzewie, szarpano jego cialo
żelaznymi pazurami. Sewerian modlil sie do Chrystusa cierpiacego na Krzyżu. A kiedy zdjeto go z drzewa i poprowadzono do
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celi, dal sie poznać jako wspanialy mówca: przemawial do wielu
ludzi, którzy towarzyszyli mu w drodze do wiezienia. Mówil:
— Moje stanowisko i bogactwo odrzucam dzisiaj i niczym
proch strzasam z nóg swoich. Oto jestem podniesiony do
godności meczennika. Patrzac na moje rany, niech każdy z was
pomyśli o nagrodzie, jaka mnie czeka. Niech stane sie dla was
przykladem mestwa oraz wytrwalości, aby nic was nie rozlaczylo
z Chrystusem, aby żaden rodzaj meki nie zastraszyl.
Spedzil w lochu pieć dni, po czym wznowiono tortury. Ale
gnebiciele niczym nie mogli go zlamać. Powiedzial on do
zarzadcy:
— Predzej sie utrudzisz dreczac mnie, niż ja znoszac cierpienie. Albowiem ,,cierpienia obecnego czasu sa nie do porównania
z chwala, jaka ma nas opromienić”(Rz 8,18).
Opasano tedy skazańca sznurem, a do szyi i nóg przywiazano mu cieżkie kamienie. W takim stanie zawieszono go
na murze miejskim, gdzie oddal Bogu ducha.
W nocy chrześcijanie zdjeli cialo świetego z muru i ponieśli
go do osady, gdzie mieszkal za życia. Wszyscy wyszli na
spotkanie relikwii, ale byl pewien wyjatek. Nie przyszla żona
jednego ze slug Seweriana, gdyż oplakiwala meża, który dopiero
co umarl i nie zostal jeszcze pogrzebany. Zrozpaczona kobieta
mówila do zmarlego:
— Oto pan twój powraca do domu. Wstań, wyjd mu na
spotkanie!
I stal sie cud. Zmarly wrócil do życia i poszedl na spotkanie
świetych relikwii.
Chrześcijanie spierali sie, gdzie pogrzebać Seweriana. Watpliwość zostala rozstrzygnieta w niezwykly sposób. Na świetych
relikwiach leżal piekny wianek. Nieoczekiwanie pojawil sie
orzel, który go pochwycil, wierni zaś poszli śladem lecacego
orla. Zatrzymywal sie on co pewien czas, siadajac na ziemie,
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aby chrześcijanie mogli za nim nadażyć. W ten sposób ptak zaprowadzil ludzi na góre, gdzie zlożyl wianek i zniknal ludziom
z oczu. Tu pochowano też cialo świetego. Wskrzeszony sluga
Seweriana żyl jeszcze pietnaście lat, a potem umarl w pokoju.

Wspomnienie blogoslawionego Nicetasa, slugi
Bożego
logoslawiony Nicetas żyl w XII w. Urodzil sie i wychowal
w Konstantynopolu, a jego rodzicami byli szlachetni ludzie.
Od najmlodszych lat znalazl on upodobanie w Bogu, chociaż
byl czlowiekiem świeckim. Slużyl Panu w skrytości ducha.
Zachowala sie o nim nastepujaca opowieść.
Pewien pobożny kaplan o nieznanym imieniu przyjanil sie
z bogobojnym diakonem Sozantem. Szatan sprawil jednak,
że ich przyjań zamienila sie we wrogość i nienawiść, a trwalo
to dlugo. Kiedy kaplan umarl, jego towarzysz stracil spokój
i doznawal wielkich wyrzutów sumienia. Wyruszyl wiec na
poszukiwanie madrej duchownej osoby, przed która móglby
otworzyć swe serce. Uzdrowiciela duszy szukal na pustyni
i tam też odnalazl wielce cnotliwego starca. Wysluchawszy
skruchy diakona i jego prośby o wybaczenie, sedziwy pustelnik
powiedzial:
— ,,Każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje,
i otwieraja temu, kto kolacze”(Mt 7,8). Dobrze czynisz, że
troszczysz sie o odpuszczenie swego cieżkiego grzechu. Ale
nie moja sprawa jest pogodzić ciebie ze zmarlym. Wracaj do
Konstantynopola, a w nocy stań przy drzwiach wejściowych do
Soboru świetej Sofii — Najwyższej Madrości Bożej. Oddaj ten
zapieczetowany list osobie, która pierwsza podejdzie do drzwi.
Pomoże
ci
ona
zmyć
twój
grzech.
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Czlowiek postapil tak, jak go pouczyl eremita. Czekajac
na adresata listu, ujrzal zbliżajacego sie do soboru meżczyzne.
A byl to wlaśnie blogoslawiony Nicetas — sluga Boży. Sozant
podszedl do niego i przekazawszy list, opowiedzial, co go trapi.
— Ta sprawa przewyższa moje sily — powiedzial przybysz.
— Pokladam jednak nadzieje w modlitwach starca, który ciebie
do mnie skierowal. Z Boża pomoca postaram sie spelnić jego
polecenie.
To powiedziawszy, blogoslawiony Nicetas kleknal przed
drzwiami soboru i modlil sie szeptem. Po pewnym czasie wstal
i wyrzekl slowa:
— Panie, otwórz nam wrota Twojego milosierdzia!
Natychmiast przedsionek stanal przed nimi otworem. świety
podszedl do drzwi soboru i zlożyl przed progiem poklon. Drzwi
same sie otworzyly i Nicetas wszedl do wnetrza. Stanal
pośrodku i oddal sie modlitwie. Raptem zaplonely świece na
świeczniku przy suficie. Rozświetlila sie cala światynia. Podszedl do ikonostasu — tam również otworzyly sie przed nim
drzwi. Modlil sie w milczeniu przez pewien czas, a potem
wyszedl do czekajacego na zewnatrz diakona. Wszystkie drzwi
zamknely sie za nim same. Sozant patrzyl na to w oslupieniu
i nie śmial zbliżyć sie do świetego meża. Pomyślal nawet:
,,Może to aniol?”
Blogoslawiony Nicetas poprowadzil diakona do Kościola
Najświetszej Bogarodzicy, gdzie również otwarly sie przed
nim drzwi, aby umożliwić mu modlitwe wewnatrz światyni.
Potem przeszli do jeszcze innego kościola. Sozant zauważyl,
że wedrówka od światyni do światyni odbywa sie w niezwykle
szybki sposób. Jak poprzednio, tu również drzwi same sie
otworzyly przed świetym. Pozostawil on swego towarzysza
w progu i nakazal uważnie obserwować to, co sie stanie. Sam
zaś wszedl do środka i zaczal gorliwie sie modlić. Diakon ujrzal
najpierw światlo, które rozświetlilo wnetrze światyni, a potem
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kaplana, który wyszedl z prezbiterium i okadzil caly kościól.
Po krótkiej chwili z prezbiterium wyszly dwa orszaki kaplanów
odzianych w biale i czerwone szaty. Staneli oni pośrodku i zaczeli śpiewać pieśni, a z ich śpiewu Sozant zrozumial tylko jeden
wyraz ,,Alleluja”.
św. Nicetas przerwal modlitwe i powiedzial diakonowi,
aby wszedl do wewnatrz i odszukal pośród uczestniczacych
w nabożeństwie osób tego kaplana, którego nienawidzil. ,,A
rozpoznawszy — mówil — podejd do niego i wywolaj z kościola
w moim imieniu”. Spelniajac polecenie, diakon wyprowadzil
kaplana. świety spojrzal na niego dobrotliwie i rzekl cicho:
— Ojcze, porozmawiaj z twoim bratem i niech ustanie
wrogość, która panuje miedzy wami.
Diakon i kaplan natychmiast klekneli naprzeciwko siebie
i dlugo sie witali. Nienawiść zostala zażegnana, gdyż wybaczyli
ja sobie nawzajem. Tajemniczy maż wrócil do kościola, zaś
św. Nicetas zlożyl poklon przed progiem i drzwi od razu sie
zamknely.
Gdy wyruszyli w powrotna droge, blogoslawiony Nicetas
mówil:
— Wstawiennictwo świetego starca, który ciebie do mnie
przyslal i pokladanie nadziei w Bogu może wskrzesić nawet
umarlych.
Po tych slowach świety zniknal z oczu diakonowi, który udal
sie do pustelnika — swego duchownego ojca — aby podziekować
mu za cudowna pomoc w pozyskaniu przebaczenia od zmarlego.
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Wspomnienie Trzeciego Soboru Powszechnego
w Efezie
rzyczyna zwolania III Soboru Powszechnego w Efezie (431 r.)
byla herezja Nestoriusza, patriarchy konstantynopolitańskiego.
Ośmielil sie on glosić, że Pan Jezus, który przyjal cialo i postać
ludzka, aby nas wybawić, i który od wieków istnieje jako Syn
zrodzony z Boga Ojca bez matki, a na ziemi jako czlowiek zrodzony bez ojca — ma dwie różne osoby: jedna Boska, a druga
— ludzka. Matke Jezusa Chrystusa nazwal Nestoriusz nie Bogarodzica, lecz ,,Rodzicielka Chrystusa”, gdyż nie chcial uznać,
że porodzila Ona Boga-Slowo. św. Cyryl Aleksandryjski w listach do odstepcy potepil jego herezje i staral sie wyprowadzić
go z bledu. Gdy nie odnioslo to żadnego skutku, wówczas
prosil Celestyna I, papieża Rzymu (422–432), oraz innych patriarchów, aby wplyneli na Nestoriusza. Ale i oni nie byli w stanie
zwalczyć jego herezji. Biskupi zwrócili sie wtedy z prośba do
cesarza Teodozjusza II (408–450) o zwolanie Soboru Powszechnego.
Wladca zwolal Sobór w Efezie w 431 r. Przybylo nań
dwustu biskupów, a wśród nich tak wybitne osoby jak Cyryl
Aleksandryjski czy Juwenalis — patriarcha Jerozolimy (420–
458). Ze wzgledu na chorobe na Sobór nie przybyl papież
Celestyn. Nestoriusza wzywano trzykrotnie, ale za każdym
razem odmawial on swojego udzialu w obradach. Wówczas
świeci Ojcowie zdecydowali sie rozpoczać posiedzenia soborowe
bez niego. Jego falszywa nauka zostala ostro potepiona, a sam
heretyk wyklety. Sobór potwierdzil prawowierna nauke wiary,
iż w Jezusie Chrystusie jest jedna Osoba i dwie natury: Boska
oraz ludzka. Postanowiono, że należy wielbić Najświetsza
Matke Chrystusa jako ,,Zawsze Dziewice i Bogarodzice”. Przyjeto również i przekazano Kościolowi dzielo Cyryla Alek-
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sandryjskiego pt. ,,Dwanaście anatematyzmów przeciwko Nestoriuszowi”.

Wspomnienie świetego Józefa z Wolokolamska
w. Józef — w życiu świeckim Iwan Sanin — pochodzil
z Wolokolamska. Urodzil sie w 1439 lub 1440 r. W wieku
siedmiu lat rodzice — Jan i Maryna — oddali go do szkoly,
gdzie w krótkim czasie zapoznal sie z Pismem świetym. Czesto
chodzil do cerkwi; rówieśników unikal, a wszystkie swoje
myśli kierowal ku Bogu. Wreszcie wycofal sie ze zgielku
świata i odszedl do borowskiego monasteru blogoslawionego
Pafnucego. Tu w 1459 r. przywdzial riase i zostal asceta. Po
pewnym czasie wstapil do monasteru jego ojciec, któremu Józef
slużyl do końca życia i byl dla niego podpora.
Przez osiemnaście lat duchowym przewodnikiem świetego
pozostawal ihumen Pafnucy. A gdy umarl, przez dwa lata jego
obowiazki pelnil blogoslawiony Józef. Potem wraz z niektórymi
braćmi odszedl on do lasu otaczajacego Wolokolamsk i tam
zalożyl monaster oraz wybudowal kamienna cerkiew pw. Zaśniecia
Bogarodzicy. Bylo to w r. 1479. św. Józef skupil wokól
siebie wielu braci i zorganizowal wspólnote, której zasady
określala surowa regula napisana przez świetego. Sam ubieral
sie jak żebrak i trudno bylo dojrzeć w nim przelożonego.
Jego monaster w czasie glodu dostarczal żywność ubogim.
Józef prowadzil walke z rozpowszechniona wówczas herezja
,,żydujacych-– potepil te herezje w utworze skladajacym sie
z szesnastu tomów pt. ,,Krzewiciel oświaty”.
św. Józef żyl siedemdziesiat pieć lat, a umarl 9 września
1515 r.
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Wspomnienie świetego Teofana Postnika
i Wyznawcy
odzice Teofana byli poganami, on zaś zostal chrześcijaninem
już w dzieciństwie. Bedac malym chlopcem, zdjal z siebie
ubranie, aby okryć nim umierajace z zimna dziecko. Zapytany
przez rodziców, gdzie zostawil swoje odzienie, odrzekl:
— Okrylem nim Chrystusa.
— Kim jest Chrystus? — zapytal ojciec. — Czcimy wszak
Merkurego i Apolla.
Chlopiec odszedl od swoich rodziców. Aniol Pański zaprowadzil go na góre Diawis i oddal pod opieke sedziwego
mnicha. Starzec zapoznal mlodzieńca z Pismem świetym
i życiem monastycznym. Obaj byli karmieni przez aniola. Po
pieciu latach nauczyciel umarl, a Teofan żyl dalej sam w jaskini
przez piećdziesiat osiem lat. Pewnego dnia otrzymal od aniola
polecenie, by opuścić pustelnie. Wówczas dosiadl lwa i przejechal sześćdziesiat mil, gloszac wiare chrześcijańska. Cesarze
Karus (282–283), Karinus i Numerian (panowali równocześnie
w latach: 283–284) rozkazali go pochwycić i obić. Zadano mu
sto ciosów w szyje, a potem poddano innym mekom. Kiedy
gnebiciele sie przekonali, że blogoslawiony asceta czyni cuda
i skupia wokól siebie wielu ludzi, którzy przyjmuja chrzest,
wówczas uświadomili sobie swoja niemoc i zawstydziwszy sie
pozwolili świetemu spokojnie odejść. Wrócil do swojej jaskini,
gdzie po siedemnastu latach surowego postu oddal ducha Bogu.
Nastapilo to okolo 300 r.

Dzień dziesiaty
Żywot i meczeństwo świetych Minodory, Mitrodory
i Nimfodory
wiete meczennice Minodora, Mitrofora i Nimfodora byly siostrami. Urodzily sie w Bitynii (pólnocno-zachodniej prowincji
Azji Mniejszej, polożonej nad Morzem Czarnym). ślubowaly
dziewictwo, a wycofawszy sie ze zgielku świata, zamieszkaly
na odludnym wzgórzu w pobliżu goracych ródel niedaleko
Nikomedii. Zachowywaly post i spedzaly czas na modlitwie oraz
medytacjach. Ukrywszy swoje nienaganne dziewictwo przed
ludmi, uczynily je widocznym dla aniolów. Przygotowywaly
sie w skrytości do spotkania z Oblubieńcem Niebiańskim —
Jezusem Chrystusem.
Lecz Pan Bóg ukazal światu te świete dziewice — przez
ich modlitwy bowiem wielu ludzi doświadczalo cudownych
uzdrowień. Dlatego wieść o siostrach rozeszla sie po calym
kraju. Byly to czasy, kiedy Bitynia rzadzil pogański ksiaże
Fronton. Gdy doszly go sluchy o trzech chrześcijankach,
rozkazal przyprowadzić je do siebie. Dziewice zostaly postawione przed sadem bezbożników i olśnily wszystkich niezwykla
uroda. Ksiaże przemówil do nich:
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— Piekne niewiasty! Wielcy bogowie sa niezmiernie laskawi,
albowiem zaszczycili was wspaniala uroda. Oddajcie cześć bogom, poklońcie sie im i zlóżcie ofiary.
Najstarsza z sióstr odrzekla:
— Bóg stworzyl nas na Swoje podobieństwo. Jego czcimy,
innych bogów nie chcemy znać. Kochamy Chrystusa — Oblubieńca naszego i pragniemy za Niego umrzeć.
Wznoszac oczy ku niebu, zaczela sie modlić:
— Jezusie Chrystusie, Boże nasz! Nie wyrzekamy sie Ciebie
przed ludmi, przeto nie wyrzeknij sie nas i Ty, Panie, przed
Ojcem Twoim w niebiosach.
Wladca kazal wyprowadzić mlodsze siostry, a caly swój
gniew skierowal na Minodore. Z jego rozkazu dziewice rozebrano i bito. Katowalo ja czterech oprawców przez dwie
godziny, a herold wolal przy tym: ,,Oddaj cześć i chwale bogom,
nie obrażaj naszych obyczajów!”Po dwóch godzinach gnebiciel
ponownie zażadal, aby Minodora zlożyla ofiare bożkom.
— Nie robie nic innego, jak tylko skladam Bogu ofiare! Cala
siebie oddaje Mu w ofierze — odrzekla świeta.
Po takiej odpowiedzi tortury wznowiono. Dziewczynie
wykrecano stawy i lamano kości. Znosila to meżnie z modlitwa
na ustach. Aż w końcu skonala.
Po uplywie czterech dni przed sadem zostaly postawione
Mitrodora i Nimfodora. Polożono przed nimi zmasakrowane
cialo ich siostry — Fronton chcial w ten sposób zastraszyć
dziewice. Nie skrywaly wcale swoich lez, patrzac na umeczone
cialo, ale oświadczyly:
— Umrzemy za Chrystusa tak, jak umarla Minodora.
Gnebiciel kazal wyprowadzić najmlodsza z sióstr, a Mitrodore
powiesić i opalać jej cialo za pomoca świec. Gdy zdjeto
z drzewa jej poparzone cialo, Fronton polecil bić ja żelaznymi
palkami, kruszac kości. W tych meczarniach umarla. Wówczas
przyprowadzono ostatnia z nich — Nimfodore.
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— Jeśli sie nie poklonisz bogom naszym — powiedzial
ksiaże — zginiesz niczym twoje starsze siostry, których ciala
leża przed toba.
świeta odrzekla slowami Dawida:
— ,,Ich zaś balwany sa srebrem i zlotem — to dziela rak
czlowieka. Stana sie jak one ci, którzy je wykonali, i każdy, kto
w nich nadzieje poklada”(Ps 115,4,8).
Rozebrana dziewice powieszono na drzewie i zadawano jej
rany specjalnymi narzedziami. ,,Zlóż ofiare bogom — wolal
herold — a bedziesz uwolniona od meki!”
— Siebie sama skladam w ofierze Bogu mojemu. Cierpienie
za Niego jest dla mnie rozkosza, a śmierć — zyskiem! —
odpowiadala dziewczyna.
Potem bito ja żelaznymi kijami aż do zameczenia na
śmierć. Dreczyciel nie zadowolil sie cierpieniem świetych: swoja
wścieklość wyladowal na ich cialach, polecajac wrzucić je do
ognia. Ale ulewny deszcz zagasil podpalony stos, a ogień,
który spadl z nieba, spalil Frontona i jego podwladnych.
Wierni zabrali ciala trzech dziewic i pogrzebali je przy goracych ródlach. Z biegiem czasu wybudowano tam kościól. Za
sprawa relikwii blogoslawionych sióstr dokonywaly sie cudowne
uzdrowienia.

Żywot świetej cesarzowej Pulcherii
esarz Arkadiusz (395–408) umierajac pozostawil ośmioletniego
syna Teodozjusza i trzy córki, z których najstarsza — Pulcheria
— wyróżniala sie madrościa i skromnościa. Mlodszy od niej
Teodozjusz dopuścil ja do udzialu w rzadzeniu. Miala szesnaście
lat, kiedy zaczela sprawować wladze w Cesarstwie Bizantyjskim.
Czynila to nad podziw madrze.
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Byla wielkim darem Opatrzności Bożej dla calego Cesarstwa.
W trosce o spokój oraz dobro swoich poddanych oraz pokój w państwie zrezygnowala z zamażpójścia,
by usunać wszelka możliwość niesnasek miedzy bratem
a swoim meżem.
ślubowala Bogu dozgonne dziewictwo
i namawiala do takiego życia również swe siostry. Bratu
byla niczym matka, uczac go bojani Bożej i wszystkiego,
co niezbedne jest dla dobrego monarchy.
Jako kobieta wyksztalcona (znala greke i lacine) sama zajmowala
sie jego edukacja. Wspierala Teodozjusza również modlitwa. Zatroszczyla sie też o znalezienie dla cesarza godnej i odpowiedzialnej żony — zostala nia dziewica o wielkich zaletach moralnych, niezwykle wyksztalcona i piekna.
Pochodzila z rodziny pogańskiej — byla córka slynnego filozofa z Aten, Leoncjusza. Zanim malżeństwo zostalo zawarte,
blogoslawiona Pulcheria nawrócila przyszla bratowa na wiare
chrześcijańska. Na chrzcie świetym narzeczonej nadano imie
Eudoksja.
Dzieki św. Pulcherii w cesarstwie panowal lad i pokój, ale
szerzyly sie herezje. To ona uchronila swego brata od wplywu
herezji Nestoriusza. Wlożyla wiele wysilku w zwolanie Trzeciego Powszechnego Soboru w Efezie (431), na którym polożono
kres tej herezji. Wybudowala wiele kościolów i monasterów.
Szczodra reka rozdawala jalmużne ubogim.
Najwyższy Bóg czasami doświadcza jednak swoje wierne
slugi. Dworzanin o imieniu Chrysawiusz zaczal knuć intrygi
przeciw świetej. Chcac odsunać Pulcherie od wladzy, rozbudzil
on przeciwko niej gniew cesarzowej Eudoksji. Staral sie również
poróżnić blogoslawiona niewiaste z bratem. Dowiedziawszy sie
o intrygach, świeta zrzekla sie wladzy i opuścila palac. Zamieszkala w odludnej miejscowości, gdzie w milczeniu wiodla
pobożne życie. Kiedy cesarzowa wyjechala do świetego Miasta, wówczas Teodozjusz zaczal blagać swoja siostre o powrót
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do palacu. Ulegla ona prośbom, a wraz z jej powrotem
zażegnano herezje w Kościele i uciszono zamieszki w cesarstwie. Po uplywie dluższego czasu powrócila również Eudoksja,
przywożac ze soba z Jerozolimy reke pierwszego meczennika
Szczepana. Zostala powitana przez swego meża i jego siostre
z milościa. W wieku czterdziestu dwu lat cesarz Teodozjusz
zachorowal. Przeczuwajac zbliżajaca sie śmierć, opowiedzial
Pulcherii o objawieniu, które mial w kościele — Pan Bóg
odkryl mu, że jego nastepca zostanie żolnierz Marcjan; dlatego poprosil swoja siostre, aby popierala go przy wstapieniu
na tron.
Marcjan pochodzil z Tracji (polożonej w pólnocno-wschodniej cześci Pólwyspu Balkańskiego). Byl dzielnym
żolnierzem i szlachetnym czlowiekiem. Tron cesarski byl
jego przeznaczeniem, o czym świadczyly znaki, które mialy
miejsce w jego życiu. Kiedyś, gdy zdarzylo mu sie spać pod
golym niebem, jego sen ochranial orzel, który rozpościeral nad
śpiacym swoje skrzydla. Naoczni świadkowie tych niezwyklych
zdarzeń zgodnie przepowiadali mu, że zasiadzie na tronie.
Wola Boża bylo wywyższyć Swego wybrańca. Kiedy umarl
Teodozjusz Mlodszy, a kilka lat póniej umarla także jego
żona, wówczas za zgoda przywódców wojskowych i nadwornych dostojników św. Pulcheria wybrala Marcjana na
cesarza.
Po wydarzeniu tym blogoslawiona niewiasta zamierzala
ponownie usunać sie z palacu, aby zamieszkać w swej
samotni.
Ale nowy wladca, jak również caly dwór
potrzebowali jej pomocy w rzadzeniu cesarstwem. Mogla
slużyć Marcjanowi swoim doświadczeniem i madrościa tylko
jako jego malżonka. Przeszkode malżeństwa stanowil jednak fakt, że świeta ślubowala Bogu dziewictwo; Marcjan
zaś oświadczyl, że on również zlożyl przed Bogiem ślub
czystości. Wówczas dla dobra Kościola, znowu nekanego przez
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herezje, blogoslawiona niewiasta zgodzila sie zostać żona cesarza. Zwiazek malżeński zawarto za obopólna zgoda na
zachowanie czystości — wymagala tego dana Bogu obietnica, wrodzona cnotliwość każdego z malżonków oraz ich
wiek. Pulcheria w chwili zawarcia malżeństwa skończyla
piećdziesiat jeden lat, maż jej również byl już niemlody.
W taki oto sposób na tronie zasiedli cesarz zachowujacy czystość ducha i ciala oraz cesarzowa żyjaca w dziewictwie.
świeta dolożyla starań, by odbyl sie w 451 r. Czwarty
Powszechny Sobór w Chalcedonie.
Zwolal go Marcjan
z powodu herezji Dioskura, patriarchy Aleksandryjskiego oraz
archimandryty Eutychiusza. Na soborach w Efezie i Chalcedonie Pulcheria z calych sil bronila prawd wiary. Gorliwość blogoslawionej cesarzowej pochodzila od Ducha świetego,
który zamieszkal w jej duszy i czystym sercu.
Ta obdarowana przez Boga wieloma laskami niewiasta przeżyla
piećdziesiat cztery lata. Cale swoje mienie przed śmiercia
rozdala kościolom, monasterom i ubogim. Zmarla w 453 r.,
a wkrótce potem cesarz Leon I (457–474) ustanowil świeto ku
jej czci.
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Wspomnienie trzech świetych niewiast
odnalezionych na odludnej górze
iskup Monemwasyjski, Pawel, przekazal nam taka oto opowieść:
Kiedy wiodlem jeszcze życie świeckie, zostalem wyslany na
Wschód, aby zbierać podatki. Przyjeżdżajac obok pewnego
monasteru, wstapilem do niego. Zobaczylem tam dziwne
zjawisko.
Na dziedzińcu rósl sad owocowy. Przylatywaly do niego
ptaki, odlamywaly galazki z owocami po czym odlatywaly,
biorac je ze soba. Zapytalem ihumena, dlaczego ptaki nie
spożywaja owoców na miejscu, lecz unosza je wraz z galazkami.
Przelożony odpowiedzial:
— Już mija jedenasty rok, odkad w ten sposób sie zachowuja.
Natchniony przez Boga, wypowiedzialem wówczas
przypuszczenie, że — być może — w pobliżu mieszkaja asceci
i ptaki ich karmia. Gdy to mówilem, nadlecial kruk i ulamal
galazke z owocem. Zaproponowalem, aby za nim pójść. Ptak
zalecial na wzgórze i tam polożyl galazke. Kiedy zaczeliśmy
wspinać sie na góre, wówczas kruk ponownie pochwycil owoc
i pofrunal do bardzo glebokiego wawozu. Szybko wylecial stamtad, ale bez galazki. Zbliżyliśmy sie do jaru i wrzuciliśmy do
niego kamień. Z glebi dobieglo nas wolanie:
— Jeżeli jesteście chrześcijanami — nie zabijajcie nas!
Zapytaliśmy: ,,Kim jesteście?”W odpowiedzi uslyszeliśmy,
co nastepuje:
— Jeśli chcecie nas zobaczyć, to wrzućcie nam trzy okrycia,
albowiem jesteśmy nagie. Obok góry jest waska ścieżka, która
was do nas przyprowadzi.
Towarzyszyli nam mnisi — trzech z nich zdjelo z siebie
wierzchnie odzienie i owinawszy w nie kamienie, wrzucilo do
8*
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wawozu. Przez bardzo waskie przejście weszliśmy tam, gdzie
przebywaly niewiasty. Na nasz widok poklonily sie aż do samej
ziemi. Pomodliliśmy sie wszyscy, zanim usiedliśmy; usiadla też
jedna z kobiet, a dwie staly.
— Skad pochodzisz? — zwrócil sie ihumen do siedzacej
kobiety. — I w jaki sposób tu przybylaś?
Zapytana zaczela opowiadać:
— Pochodze z Konstantynopola. Bylam żona dworzanina,
ale w wieku dwudziestu paru lat zostalam bezdzietna wdowa.
Po kilku dniach pewien wielmoża przyslal swoje slugi, aby
zabrać mnie do siebie. Poslańcy chcieli sila zaprowadzić mnie
do swego pana. Wtedy zaczelam sie modlić w duchu do Jezusa
Chrystusa o wybawienie od przemocy. Oklamalam przybylych,
mówiac, że akurat mam chorobe kobieca i nieustannie krwawie.
Z tej przyczyny poprosilam o zwloke. Uwierzyli mi i odeszli. Wówczas obdarowalam moich niewolników zlotem i ich
uwolnilam. Zostawilam przy sobie tylko te dwie, obecne tu
slużace. Nastepnie zaprosilam do siebie krewnego. Wiedzac,
że jest on osoba pobożna i można na nim polegać, poprosilam,
aby sprzedal caly mój majatek, cale moje mienie, a zdobyte
w ten sposób pieniadze rozdal ubogim. W towarzystwie dwóch
slużek, które obecnie sa moimi siostrami, wsiadlam noca na
statek. Z woli Bożej dotarlyśmy do tego miejsca — mieszkamy
tu jedenasty rok. Nasze ubrania dawno sie zniszczyly, a wy
jesteście pierwszymi napotkanymi przez nas ludmi.
— Skad otrzymujecie pożywienie? — zapytal ihumen.
— Dobry Bóg, który tak umilowal ludzi, że przez czterdzieści lat karmil na pustyni Naród Wybrany, zsyla pokarm i dla
nas, niegodnych. Codziennie ptaki przynosza nam pożywienie
w nadmiarze. Milosierny Pan okryl nas laska Swoja, przeto nie
czujemy chlodu zima, a upalu latem. Mieszkamy tu jak w Raju,
nieustannie wyslawiajac Trójce świeta.
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— Jeśli pozwolisz, wyśle kogoś z braci do monasteru po
jedzenie — zaproponowal zwierzchnik.
— Lepiej bedzie, jeśli sprowadzisz kaplana, aby odprawil
Boska Liturgie i udzielil nam Komunii świetej. Od tej pory
bowiem, jak opuścilyśmy miasto, jesteśmy jej pozbawione.
Na polecenie przelożonego z monasteru przybyl prezbiter
i dostarczono żywność. Niewiasty podczas Boskiej Liturgii
przystapily do Komunii świetej, a potem pożywily sie nieco.
Poprosily ihumena, aby spedzil u nich trzy dni. Zostaliśmy tam
wszyscy. Kobiety modlily sie i w ciagu tych trzech dni wszystkie
zmarly jedna po drugiej. Gdy je pochowaliśmy — zakończyl
swa opowieść biskup — wówczas wróciliśmy do monasteru,
chwalac Chrystusa, Boga naszego, który przez Swoich świetych
objawia chwalebne znaki i cuda.
Opowiedziane przez biskupa Pawla zdarzenia mialy miejsce
w X w.

Wspomnienie świetego meczennika Warypsawa
eczennik Warypsaw żyl w II w. Otrzymal on od pewnego
pustelnika Krew, która wyciekla spod przeczystego żebra Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Dokonal dzieki tej Krwi wielu
uzdrowień. Poganie zabili świetego w nocy. Wielki skarb —
Krew Chrystusowa — uratowal i przechowywal jego uczeń.

Wspomnienie świetych apostolów
Apellesa, śukasza i Klemensa
w. Apelles, z grona siedemdziesieciu apostolów, byl biskupem w Smyrnie. W Liście do Rzymian Pawel nadmienia
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o nim w tych slowach: ,,Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego
w Chrystusie”(Rz 16,10).
św. śukasz byl biskupem w Laodycei (Syria). Znajdujemy
o nim wielokrotne wzmianki w listach apostolów (por. Kol 4,14;
2 Tm 4,11; Flm 24).
Trzeci z wymienionych apostolów, św. Klemens — byl
biskupem w Sardes. W Liście do Filipian Pawel wspomina
o Klemensie: ,,[. . . ] bo trudzily sie dla Ewangelii razem ze
mna, z Klemensem i innymi moimi wspólpracownikami, których
imiona sa w ksiedze żywota”(Flp 4,3).

Dzień jedenasty
Żywot i zmagania duchowe świetej Teodory,
pokutujacej w meskim przebraniu
czy Pana, niezliczona ilość razy jaśniejsze od slońca, widza
wszystkie drogi ludzkie i przenikaja aż do najtajniejszych
zakatków. Zna On wszystkie rzeczy, zanim sie staly, także i te
już dokonane (Syr 23,19–20).
Prawda ta nie byla znana pewnej mieszkance Aleksandrii —
Teodorze, kobiecie z wyższych sfer. Uwierzyla ona podszeptom
diabla, że grzech popelniony po ciemku, którego nie widzi
slońce, nie zostanie dostrzeżony przez Pana. Nie wiedzac,
iż przed Wszechmocnym nic nie może sie ukryć, niewiasta
dopuścila sie zdrady malżeńskiej. Lecz milosierdzie Boga, który
nie chce śmierci grzesznika, skierowalo ja na droge pokuty
i poprawy. Pan bowiem dopuszcza czasami upadek czlowieka,
ale też pomaga mu podwignać sie i daje możliwość gorliwego
nawrócenia.
Kobieta poczula wielka skruche. Żalujac popelnionego
grzechu, udala sie do żeńskiego monasteru, aby porozmawiać
z ihumenia, która znala osobiście. Wysluchawszy jej wyznań,
ihumenia powiedziala:
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— Wielki grzech popelnilaś, córko moja. Ale nie rozpaczaj
zbytnio i nie trać nadziei. Nie ma bowiem takiego grzechu,
który by pokonal milość Boga do czlowieka i Jego milosierdzie.
Uprzytomnila Teodorze, że Pan przez Swa bezmierna dobroć wybacza grzesznikom, którzy wstapili na droge skruchy,
czego dowodem jest ewangeliczna jawnogrzesznica. Umywszy
nogi Chrystusa lzami i otarlszy je swoimi wlosami, uzyskala ona
rozgrzeszenie.
Pocieszona i pokrzepiona na duchu Teodora wrócila do
swego domu. Czula wyrzuty sumienia i wstydzila sie spojrzeć
meżowi w oczy. Calym sercem pragnela przeblagać Boga,
postanowila przeto wstapić do monasteru. Wiedziala jednak,
że maż jej na to nie pozwoli. Aby ukryć sie przed nim i przed
znajomymi, opuścila potajemnie dom w meskim przebraniu.
Dotarla do meskiego monasteru ,,Oktodekat”, ale nie od razu
mogla przekroczyć jego brame. Nie otworzono przed kobieta
drzwi, lecz na polecenie ihumena poddano ja próbie. Dlatego
cala noc spedzila ona przed brama, cierpliwie czekajac na jej
otwarcie. Rano odwierny tak przemówil do Teodory:
— Na co czekasz? Nie zostaniesz przyjety, gdyż nie jesteś
nam potrzebny!
— Nawet gdybym mial umrzeć u tych wrót, nie odejde,
zanim nie zlitujecie sie nade mna i nie przyjmiecie mnie do
monasteru — odparla Teodora.
Zostala wiec wpuszczona i zaprowadzona do ihumena. Powiedziala
do niego:
— Na imie mi Teodor. Jestem wielkim grzesznikiem
i pragne pokutować za moje grzechy. Przyjmij mnie, ojcze,
jak Pan przyjal zloczyńce, celnika i syna marnotrawnego.
Przelożony nie omieszkal przypomnieć, że stan monastyczny jest zwiazany z wielkim trudem i wysilkiem, wymaga wielu
ćwiczeń duchowych oraz calkowitego poświecenia. Musial jednak ulec blaganiom Teodory i przyjal ja do monasteru. W taki
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oto sposób razem z braćmi zamieszkala niewiasta, ukryta pod
meskim imieniem i ubraniem. A tajemnica ta byla znana tylko
Panu.
Kobieta umartwiala sie, ćwiczyla w pokorze i posluszeństwie.
Dniem i noca przyzywala milosierdzie Boże i oczyszczala
z namietności obfitymi lzami. Dzieki szczerej pokucie stala sie
światynia Boga i Duch Boży zamieszkal w niej. Tak uplynelo
osiem lat.
Tymczasem maż dlugo jej poszukiwal i bardzo sie martwil
zaginieciem żony. Modlil sie żarliwie, aby Wszechmocny
ujawnil przed nim miejsce jej pobytu. I oto pewnej nocy ujrzal
we śnie aniola, który oznajmil, że jego malżonka znajduje sie
pośród
slug
Bożych.
Aniol
powiedzial:
— Wyjd jutro z domu i stań przed kościolem pw. św.
Piotra. Osoba, która bedzie przechodzila obok i przywita sie
z toba — to twoja żona.
Meżczyzna bardzo sie ucieszyl i nastepnego ranka czekal
na żone w wyznaczonym przez aniola miejscu. W owym
dniu Teodora zostala wyslana do Aleksandrii po zakup oliwy.
Ubrana w meska szate mnisza, wedrowala ulicami miasta.
Zbliżajac sie do kościola pw. św. Piotra, z daleka poznala
swego meża i przywitala sie z nim.
— Witaj ojcze — odrzekl. Nie poznal bowiem Teodory.
Zmienil ja nie tylko meski przyodziewek, lecz także wieloletnia asceza i nocne czuwania. Prawie caly dzień pozostal maż
Teodory przy kościele i w końcu uznal, że nocna wizja byla
omamem. Wróciwszy do domu, modlil sie jeszcze gorliwiej niż
poprzednio o ukazanie mu miejsca pobytu malżonki. Aniol objawil mu sie powtórnie mówiac:
— Dlaczego placzesz? Czyż nie widzialeś żony? Czy nie
powiedzialem ci, że jest nia osoba, która przejdzie obok ciebie
i przywita sie z toba?
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Wtedy meżczyzna zrozumial, że nie rozpoznal żony i dziekowal,
że sluży ona Bogu. A Teodora wrócila do monasteru i zaostrzyla
post — ujarzmiala cialo, aby zbawić dusze. Zdarzalo sie, że
przez caly tydzień nie przyjmowala pokarmu.
W pobliżu ,,Oktodekatu”bylo jezioro, w którym żyl krokodyl.
Pożeral on przechodzacych obok ludzi i bydlo. Na drodze wiodacej do jeziora wladze miasta Aleksandrii postawily straż, aby
nikt tamtedy nie chodzil. Ihumen, chcac sie przekonać, w jakim
stopniu dusza Teodory obdarzona jest laska, wezwal ja do siebie
i powiedzial:
— Bracie Teodorze, potrzebna nam jest woda. We naczynie
i przynieś wode z jeziora.
Niewiasta poslusznie poszla nad jezioro. Straż chciala ja
powstrzymać, ale odrzekla:
— Ojciec ihumen poslal mnie po wode, musze wypelnić jego
polecenie.
Kiedy dotarla na miejsce, wyplynal krokodyl — nie uczynil
jej jednak krzywdy, lecz zabral ja na grzbiecie na środek
jeziora. Kobieta napelnila wiadra, a zwierze przynioslo świeta
z powrotem na brzeg. Tutaj zaklela ona krokodyla, aby nikomu
już nie czynil krzywdy. Okazalo sie natychmiast, że zwierze jest
martwe. Gdy dowiedzieli sie o tym zdarzeniu mnisi, zdziwili sie
bardzo oraz wychwalali sile posluszeństwa i pokory. Niektórzy
jednak za poduszczeniem diabelskim nie uwierzyli w ten cud
i rzekli:
— Mieszkamy znacznie dlużej w monasterze niż Teodor
i nie mamy daru czynienia cudownych znaków. Mialżeby Bóg
udzielić takiej laski Teodorowi? Czyż nie przy pomocy czarów
zostalo uśmiercone zwierze?
Kilka kilometrów od ,,Oktodekatuńa pustyni stal inny
monaster. Bracia, powodowani nienawiścia oraz zazdrościa,
napisali tam list w imieniu swego ihumena i pónym wieczorem
zjawili sie w celi blogoslawionej Teodory ze slowami:
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— Bracie, ihumen polecil ci odnieść to pismo jak najszybciej do sasiedniego monasteru.
Teodora wziela list i w nocy wyruszyla w podróż. A w
okolicy tej bylo mnóstwo krwiożerczych lwów. Kobieta nie
wiedziala, że wrogowie wystawili ja na próbe, knujac:
— Zobaczymy, czy wróci ten świetoszek, któremu sa ulegle
zwierzeta.
Szla przez pustynie i spotkala ogromnego lwa. Zwierze
poklonilo sie jej i szlo przed nia pokornie aż do wrót monasteru.
Otworzywszy brame, odwierny nie zamknal jej za soba — lew
wszedl do wewnatrz i go zaatakowal. Halas, który sie przy
tym rozniósl, obudzil wszystkich. świeta wrócila z celi ihumena
i pospieszyla na ratunek rannemu czlowiekowi.
— Ośmielileś sie targnać na obraz i podobieństwo Boga —
powiedziala do zwierzecia. — Chcialeś uśmiercić czlowieka —
wiec umrzyj sam!
Lew padl martwy u jej stóp. Blogoslawiona niewiasta
opatrzyla poranionego brata i wzywajac Imienia Jezusa Chrystusa uczynila znak krzyża nad jego ranami, przez co odzyskal
zdrowie. Wszyscy chwalili Boga. Kobieta bardzo szybko
wrócila do swego monasteru. Nastepnego dnia przybyli tam też
mnisi z sasiedstwa, którzy opowiadali o uczynku brata Teodora.
Po odejściu gości, ihumen zwolal wszystkich i zadal im pytanie:
— Który z was wyslal brata Teodora do sasiedniego monasteru?
Ale nikt sie do tego nie przyznal. Wówczas przelożony
zapytal Teodore:
— Kto wyslal ciebie, bracie, w nocy do tamtego monasteru?
Nie chcac ujawnić nieżyczliwych sobie osób, świeta powiedziala
do ihumena:
— Wybacz, ojcze! Zdrzemnalem sie w celi i nie pamietam,
kto przyszedl do mnie z poleceniem w twoim imieniu.
Jej wrogowie poczuli skruche i poprosili o przebaczenie —
przyjela przeprosiny, albowiem nie byla pamietliwa i oskarżala
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w duchu siebie nawet o to, że nie jest godna milości. Zdarzylo
sie pewnego razu, gdy pelnila swoje obowiazki, że przemówil
do niej bies:
— Ty wstretna cudzolożnico, rzucilaś swego meża i przyszlaś
tu walczyć ze mna! Calej mojej sily użyje na to, abyś sie
wyrzekla życia mniszego, a nawet wiary w Ukrzyżowanego!
Zmusze cie do ucieczki z tego miejsca i nie dam ci spokoju.
Przeżegnawszy sie, Teodora wyrzekla:
— Niech Bóg unicestwi sile twoja, Szatanie!
Niedlugo potem ponownie wyslano ja do Aleksandrii. Wyruszyla
do miasta z wielbladami po zakup pszenicy dla monasteru.
W podróży zatrzymala sie z konieczności na nocleg w monasterze
,,Jenat”, na co miala pozwolenie swego ihumena. Nocowala
w specjalnym pomieszczeniu, gdzie byla zagroda dla wielbladów.
W tym czasie przebywala tam niemloda już dziewica, córka
przelożonego. Skuszona przez diabla dziewczyna, widzac mlodego
mnicha, poczula pożadanie. Nie wiedzac, że ma do czynienia
z kobieta, namawiala ja do grzechu. Zostala stanowczo odtracona. Wówczas znalazla innego sklonnego do grzechu gościa
i poczela z nim dziecko. Po sześciu miesiacach, kiedy wyszlo
na jaw, że jest w odmiennym stanie, dziewczyna oskarżyla
o znieslawienie Teodore. Powiedziala do swych domowników:
— Mnich z ,,Oktodekatu”, który nocowal w monasterze,
przyszedl i ze mna obcowal.
Powiadomiono o tym szybko ihumena monasteru ,,Oktodekat”, ale Teodora nie przyznala sie do winy, a znajac jej anielski sposób życia, przelożony nie uwierzyl pogloskom. Kiedy na
świat przyszlo dziecko — a byl to chlopiec — wówczas mnisi
z ,,Jenatu”przynieśli je do monasteru ,,Oktodekat”i zostawili
ze slowami:
— Wychowujcie wasze niemowle.
Czyn ten rozwial wszelkie watpliwości co do ojcostwa.
W obecności wszystkich braci przelożony rzekl:
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— Okryleś hańba nasz monaster, zbezcześcileś stan mniszy.
Uważaliśmy ciebie za aniola, a w rzeczy samej jesteś wspólnikiem
biesów! Chociaż nie znasz bojani Bożej, przyznaj sie do
popelnionego wystepku.
Oszolomiona takim oskarżeniem Teodora pokornie oświadczyla:
— Wybaczcie mi, świeci ojcowie, ale zgrzeszylem!
Mogla jednym slowem uniewinnić siebie, lecz nie chciala
zdradzić tajemnicy, że jest kobieta. Obarczyla siebie cudzym grzechem, jak kara za wcześniej popelnione cudzolóstwo.
Zostala w bezwzgledny i okrutny sposób wypedzona wraz
z dzieckiem z monasteru. Sporzadzila sobie w pobliżu mala
chatke i mieszkala w niej przez siedem lat. Niemowle karmila
mlekiem, które wypraszala u pasterzy, sama pila morska wode
i spożywala trawe. Cierpiala glód, chlód i nedze. A wkrótce
diabel wystawil ja na inna pokuse. Zjawil sie w chatce Teodory
pod postacia jej meża i namawial do powrotu do domu. Kobieta
pokonala biesa znakiem krzyża, ale Szatan nie dal za wygrana
i sprawil, że ja okrutnie pobito. Pasterze znaleli ja ledwie żywa.
Kiedy odzyskala świadomość, modlila sie goraco:
— Boże milosierny, wybaw mnie z rak szatańskich i przebacz mi wszystkie grzechy!
Po tym wypadku ihumen polecil zabrać dziecko Teodory.
Ucieszyla sie z tego powodu, gdyż poczula sie uwolniona od
trudu oraz troski o wychowanie chlopca. Zaczela sie tulać
po pustyni. Jej cialo sczernialo od chlodów i upalów, oczy
wyblakly od lez. Żyla pośród zwierzat, które byly jej posluszne.
Raz jeszcze diabel spróbowal ja skusić, proponujac wyglodzonej
kobiecie wspanialy pokarm. Ale ona wzgardzila szatańska
uluda.
Po siedmiu latach takiego życia mnisi zlitowali sie nad
Teodora i pozwolili jej zamieszkać ponownie w monasterze.
Powiedzial do niej ihumen:
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— Bracie, Pan Bóg wybaczyl ci twój wielki grzech. Zamieszkaj wiec z nami i nie opuszczaj nas wiecej! Wychowuj
swego syna, tak aby mógl naśladować twoje czyny.
Teodorze i jej rzekomemu dziecku dano jedna z cel. Trwala
tam na modlitwach. Wpajala chlopcu bojań Boża, pokore,
posluszeństwo oraz inne cnoty potrzebne do zbawienia.
Pewnego lata nastala wielka susza. Powysychaly studnie
i nawet jeziora. Przelożony rzekl do braci:
— Nikt inny nie potrafi ublagać Pana, aby zeslal nam wode,
jak tylko Teodor. Jest on bowiem przepelniony laska Boża.
Wezwawszy świeta, zwierzchnik polecil jej przynieść wode
ze studni, a nie bylo tam ani kropli.
— Poblogoslaw, ojcze — powiedziala Teodora i poszla do
studni, skad przyniosla napelnione naczynie. Wówczas udali
sie do studni wszyscy i stwierdzili, że jest ona pelna wody. To
niebywale zdarzenie blogoslawiona niewiasta wyjaśnila z gleboka
pokora:
— Pan zeslal nam wode — powiedziala — dzieki mocnej,
niezachwianej wierze i modlitwom ojca ihumena. Ja zaledwie
spelnilem jego polecenie. Tak wiec nie moja w tym zasluga, że
mamy wode.
Kiedy poczula, że zbliża sie dzień jej śmierci, pouczyla swego
rzekomego syna:
— Nie czuj sie sierota, moje dziecko, kiedy mnie zabraknie.
Masz Boga za Ojca. Kochaj Go nade wszystko i nad siebie
samego. Nie zaniechaj reguly naszego monasteru, uczeszczaj
razem z braćmi na wszystkie nabożeństwa. Bad posluszny
wobec ihumena i lagodny wobec braci. Zachowaj milczenie,
a kiedy zobaczysz grzeszacego mnicha — nie osadzaj go, lecz
módl sie za niego, aby Najwyższy wybawil go od grzechu,
a ciebie od pokusy. Bad cichy oraz pokorny. Miej wszystkich
za swoich dobroczyńców, a siebie uważaj za najniższego pośród
braci. Odwiedzaj chorych i opiekuj sie nimi. Ukochaj ubóstwo

DZIEŃ JEDENASTY

141

i bezinteresowność. Zachowaj czystość ducha i ciala, a w tym
celu przestrzegaj wstrzemieliwości. Kiedy odejde do Pana,
który jest Sedzia Sprawiedliwym, módl sie, wypraszajac mi
u Niego zmilowanie.
Potem dlugo sie modlila i tak oddala ducha Bogu. Chlopiec
plakal nad jej cialem, aż wreszcie usnal, bo byla noc. Gdy dzwony zaczely wzywać do kościola na jutrznie, wówczas bracia
znaleli Teodore martwa. Przygotowujac jej cialo do pogrzebu,
stwierdzili, że jest to wychudzone przez post cialo kobiety, a nie
meżczyzny.
Ihumen
powiedzial:
— Dzisiejszej nocy odkryl mi Wszechmocny przez swego
aniola, że brat nasz Teodor byl kobieta. Zostal niewinnie
oczerniony przez rozpustna dziewczyne, a my wszyscy, nie
wiedzac o tym, poniżaliśmy go. Wiele wycierpial i okazal wiele
pokory brat nasz Teodor.
Przelożony polecil mnichom, aby nic nie rozglaszali, zanim
nie przybeda do monasteru ludzie, którzy oskarżyli niewinna
o znieslawienie dziewczyny. Wezwal on zwierzchnika ,,Jenatu”wraz
z
mnichami
i
rzekl
do
nich:
— Oto cialo brata Teodora, oskarżonego przez was o znieslawienie
dziewczyny. Czy poznajecie go?
— Rzeczywiście, to klamca Teodor — powiedzieli tamci. —
To on skrzywdzil córke naszego ihumena.
Wówczas — ku zaskoczeniu przybylych — przelożony ,,Oktodekatuódslonil piersi zmarlej i zapytal:
— A czy jest to cialo meżczyzny?
Przerazili sie wszyscy, odkrywszy taka tajemnice. Oszczercy
zostali zawstydzeni i calujac cialo świetej blagali o przebaczenie. Ihumenowi ,,Oktodekatuóbjawil sie aniol i nakazal, co
nastepuje:
— We konia i wyrusz do miasta. Przywie tu pierwsza
napotkana osobe.

142

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Spelniajac polecenie, napotkal on meżczyzne, którego zapytal o cel podróży. Wedrowiec odparl:
— Dowiedzialem sie, że w monasterze ,,Oktodekat”umarla
moja żona. Ide, aby ja zobaczyć.
Ihumen zabral go ze soba i przywiózl do monasteru. Gdy
maż Teodory zobaczyl jej cialo, rozplakal sie. Po pogrzebie rozpoczal życie mnisze i zamieszkal w celi swojej żony.
Wychowany przez świeta chlopiec odziedziczyl po niej wszystkie cnoty i osiagnal taka doskonalość, że po śmierci ihumena
zostal wybrany przez braci na jego miejsce.
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Wspomnienie świetego Eufrozyna
w. Eufrozyn żyl w IX w. nad Jordanem w Palestynie.
Jego rodzice byli ludmi prostego stanu, ale pod wzgledem zalet moralnych ich syn przewyższal wielu szlachetnie urodzonych.
Czesto bowiem sie zdarza, że osoby z wyższych sfer nie odznaczaja sie żadnymi cnotami i staczaja sie na dno piekla. Zaś prości ludzie za
pokore oraz świetość życia sa wywyższani i uzyskuja miejsce
w Raju.
Blogoslawiony Eufrozyn byl mnichem i pelnil posluge
w kuchni, gdzie cierpliwie znosil wiele nieprzyjemności.
Dokuczano mu przy pracy, znieważano go i upokarzano. On
zaś trwajac w posluszeństwie, nigdy nie zaniedbywal modlitwy
oraz postu. Pracowal uczciwie i pokornie, jak dla samego Boga,
nie dla ludzi. Slużyl Panu w skrytości ducha, Wszechmocny zaś
wynagrodzil mu trudy.
W monasterze żyl kaplan, który pragnal ujrzeć, co ,,przygotowal Bóg tym, którzy Go miluja”(1 Kor 2,9) i modlil sie
stale do Boga o ukazanie mu rajskiej szcześliwości. I oto
pewnej nocy mial taka wizje: wydalo mu sie, że stoi
pośrodku Ogrodu i z radościa kontempluje niewyslowione
piekno. Dostrzegl tam kucharza Eufrozyna. Podszedl do niego
i zapytal:
— Bracie, gdzie jesteśmy? Czyżby to byl Raj?
— Tak, to Raj, ojcze — odrzekl mnich.
Kaplan znowu go spytal:
— To w jaki sposób sie tu znalazleś?
Odpowied uslyszal taka:
— Dzieki wielkiej laskawości Bożej zamieszkalem tu, gdyż
jest to miejsce przebywania wybrańców Bożych.
Kaplan zapytal:
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— Czy możesz w jakimś stopniu rozporzadzać tym
pieknem?
— Ile moge, tyle daje z tego, co tu widzisz — brzmiala
odpowied.
— A czy nie móglbyś dać mi czegoś, co tu jest? — spytal
znowu kaplan.
— Z laski Boga, we sobie, co chcesz — odrzekl Eufrozyn.
Kaplan wskazal jablka i o nie poprosil. Wówczas świety
zerwal trzy wspaniale owoce i zawinawszy je do chustki, podal
proszacemu. W tym momencie rozlegly sie dzwony wzywajace
do kościola na jutrznie — kaplan sie obudzil, a swoja wizje
uznal za zwykly sen. Ale kiedy siegnal po chustke, znalazl
w niej trzy jablka, które otrzymal od mnicha i poczul, że
owoce blogo pachna. Byl zdumiony. Wstal i poszedl do
kościola. Tu zobaczyl Eufrozyna. Podszedl do niego i zaczal
blagać, aby ujawnil, gdzie spedzil dzisiejsza noc. Ten powiedzial:
— Wybacz mi, ojcze! Bylem dzisiejszej nocy tam, gdzie
mnie widzialeś. Prosileś Najwyższego, aby namacalnie ukazal
ci nagrode wybrańców Bożych. Pan raczyl objawić to za
pośrednictwem mojej niegodnej osoby. Dane wiec bylo ci ujrzeć
mnie w Raju Boga mego.
— A o co ciebie poprosilem w Ogrodzie i co mi tam daleś,
bracie? — zapytal kaplan.
— Podarowalem ci trzy jablka, które zostawileś w swojej celi na poslaniu. Wybacz mi, ojcze, albowiem robakiem
marnym jestem, a nie czlowiekiem — odrzekl z wielka
skromnościa Eufrozyn.
Kiedy skończyla sie jutrznia, kaplan zwolal wszystkich
mnichów i pokazal im trzy rajskie owoce, które roztaczaly
bloga woń i napawaly wszystkich radościa. Opowiedzial braciom o swoim spotkaniu z Eufrozynem. Mnisi udali sie
do kuchni, aby poklonić sie świetemu, ale on sie skryl,
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chcac uniknać slawy ziemskiej. Bracia podzielili sie rajskimi
jablkami i rozdawali je ludziom z blogoslawieństwem. A każdy
chory, gdy skosztowal owoców, doznawal uzdrowienia. Ludzie
odnieśli wiele duchowego pożytku dzieki darowi św. Eufrozyna.
Dziwne zdarzenie nie tylko zostalo utrwalone w rekopisach,
ale przetrwalo też w sercach wiernych, umacniajac ich w wierze.

Wspomnienie świetej meczennicy Iji
ja pochodzila z Persji z miasta Wizad. Zostala wzieta do
niewoli wraz z dziewiecioma tysiacami chrześcijan. Sadzil ja
przelożony magów, który zażadal, aby wyrzekla sie Chrystusa,
ale kobieta nie wyparla sie swojej wiary.
Wtracono ja do lochu i przez caly rok morzono glodem.
Potem wyprowadzono z wiezienia i pobito sekatymi kijami.
Nastepnie meczennica znowu trafila do celi, gdzie spedzila
pietnaście lat. Po uplywie tego czasu świeta ponownie poddano
torturom. Jej kolana, biodra i rece tak mocno zwiazano,
aż popekaly kości. Potem byla bita rzemieniami po brzuchu
i biodrach. Zostala skazana na ściecie. Jej śmierć nastapila
miedzy 362 a 364 r.

9*
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Wspomnienie świetych meczenników Diodora
i Dydyma
wieci Diodor i Dydym pochodzili z Laodycei (Syria). Wyznawali wiare chrześcijańska i glosili ja wśród pogan. Dzieki
nim wiele osób zostalo nawróconych i ochrzczonych.
Postawieni przed sadem i poddani mekom, nie wyrzekli sie
Chrystusa. Pietnowali pogaństwo oraz potepiali balwochwalców.
Umarli pośród straszliwych tortur z modlitwa na ustach.

Dzień dwunasty
Żywot świetego meczennika Autonoma
w. Autonom byl biskupem Italii za panowania Dioklecjana.
Gdy rozpoczelo sie prześladowanie chrześcijan, wówczas —
pomny na slowa Ewangelii: ,,Kiedy was beda ścigać w jednym
mieście, uciekajcie do innego”(Mt 10,23) — przeniósl sie do
Bitynii. Zatrzymal sie w osadzie Soreos u gościnnego czlowieka
o imieniu Korneliusz. Glosil tu wiare chrześcijańska i nawrócil
wielu Greków.
Z czasem dom gospodarza nie byl w stanie pomieścić calego
zgromadzenia wiernych. Poprzez kazania Autonoma bowiem
dzialal Duch świety, rozpalajac w sercach ludzkich bojań Boża
i milość. Biskup skupial wokól siebie tak wielu chrześcijan,
że musial wybudować dla nich kościól — byla to światynia
pw. św. Archaniola Michala. Wyświeciwszy Korneliusza
na diakona i powierzywszy mu trzode wiernych, Autonom
powedrowal do Likaonii i Isawrii, aby glosić Slowo Boże. Po
pewnym czasie jednak wrócil do Korneliusza i udzielil mu
świeceń kaplańskich. Zaczeli razem trudzić sie dla zbawienia
rodzaju ludzkiego.
Kiedy do Nikodemii przybyl cesarz Dioklecjan, chcac unicestwić wszystkich chrześcijan, wówczas balwochwalcy poszukiwali
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także Autonoma. Ale dla dobra Kościola odplynal on do
Klaudiopolis, polożonego na brzegu Morza Czarnego. Tu
również przez jakiś czas zasiewal nauke Chrystusa, a potem
wrócil do Soreos, aby wyznaczyć Korneliusza na urzad biskupa.
Stamtad wyruszyl do Azji Prokonsularnej, gdzie staral sie
wyplenić bezbożność i rozpowszechnić świeta wiare w Prawdziwego Boga. Nastepnie zawedrowal do Limny — osady polożonej
w pobliżu Soreos. Kwitlo tutaj pogaństwo. świety krzewil wiec
nauke Chrystusa i dal poznać mieszkańcom tajemnice wiary
chrześcijańskiej. Wielu z nich ochrzcil, powiekszajac w ten
sposób trzode Chrystusowa. Pewnego razu podczas pogańskich
uroczystości religijnych w Limnie, chrześcijanie obalili balwany
i stoly ofiarne pogan, a ich światynie calkowicie zburzyli.
Wykazali w ten sposób marność bożków, ich bezradność i niezdolność do samoobrony. Poganie postanowili sie zemścić
i czekali na wlaściwa ku temu okazje. Zdarzylo sie po uplywie
określonego czasu, że biskup Autonom odprawial nabożeństwo
w Soreos w kościele pw. św. Archaniola Michala. Kiedy skladal
bezkrwawa ofiare, wówczas wtargneli poganie, uzbrojeni w kije.
świetego zabili w brutalny sposób w prezbiterium. Tak oto stal
sie on krwawa ofiara zlożona Bogu.
Cialo biskupa poganie zasypali mnóstwem kamieni. Pochowala
go diakonisa Maria. śmierć meczennika nastapila okolo 312 r.
Po uplywie wielu lat wielmoża zwany Sewerianem jechal
z polecenia cesarza do Aleksandrii. Podażal brzegiem morza,
a jego droga przebiegala obok grobu św. Autonoma. Konie
raptem sie zatrzymaly i nie mogly ruszyć z miejsca. Obecny byl
przy tym bogobojny maż, obdarzony laska pojmowania tajemnic
Bożych.
Powiedzial
on
do
Seweriana:
— Powinieneś wybudować kościól na cześć meczennika,
którego cialo tu spoczywa. A gdy zlożysz Panu taka obietnice,
twoje konie natychmiast rusza.
Tak też sie stalo. Sewerian dal Wszechmocnemu obietnice
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i spelnil ja — wybudowal nad grobem najpierw nieduży dom
modlitwy, a potem wzniósl przepiekny kościól.
Znowu uplynelo wiele lat. Wybudowana światynia ulegla
zniszczeniu. Z tego powodu pewien kaplan rozebral ja, bedac nieświadom faktu, że pod budowla spoczywaja relikwie
meczennika. Stalo sie to w r. 430. Sześćdziesiat lat póniej
w okolicach Soreos i Limny polowal dworzanin Jan. Zabil on
wiele dzikiej zwierzyny, a w tym także zajaca. Po powrocie
z polowania przyśnil mu sie w nocy św. Autonom i nakazal
wybudować kościól dokladnie w tym miejscu, gdzie myśliwy
zastrzelil z luku zajaca. Jan spelnil polecenie: podczas budowy kościola zostaly odkryte w ziemi świete relikwie, które nie
zetlaly. Blogoslawiony Symeon Metafrast zostawil nam takie
oto świadectwo: szczatki meczennika Autonoma ,,pozostaja
niepokonane przez sile śmierci. śmierć [. . . ] w przeciagu tych
wielu lat nie potrafila zniszczyć ani jednego wlosa tego chwalebnego meża. Jego glowa i wlosy pozostaly nieuszkodzone, twarz
i skóra zachowaly sie w calości, nie zetlala żadna rzesa — tyle
tylko, że oczy byly zamkniete. Kiedy patrzylem na niego,
wydawalo mi sie, że śmierć zmusila go jedynie do milczenia”.
Wiele cudownych znaków i uzdrowień zostalo dokonanych
przy świetych relikwiach meczennika Autonoma. Tak nagradza
Pan tych, którzy Go slawia w życiu doczesnym.

Wspomnienie świetego meczennika Kornuta,
biskupa Nikomedii
ornut żyl w pobliżu Nikomedii, w miejscowości Satala. W czasie prześladowania chrześcijan zostal wyslany w te okolice
zarzadca Ikonium, Perenius. Chrześcijanie ukryli sie przed nim,
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zaś świety dobrowolnie zglosil sie do zarzadcy. Byl już wtedy starym czlowiekiem. Na pytanie, kim jest, odpowiedzial:
,,Jestem chrześcijaniem”i zaczal otwarcie nauczać, że Chrystus jest Prawdziwym Bogiem, Stwórca wszystkiego, co istnieje. Biskup potepil wiare pogańska. Za to zwiazano
mu nogi cienkimi biczami, a nastepnie wleczono ulicami miasta. Poprzecinane nogi meczennika bardzo krwawily. świety
przecierpieć musial też inne tortury. Dziekowal Bogu, że
dostapil meki za Imie Chrystusa. śmierć poniósl przez ściecie
mieczem.
Meka św. Kornuta oraz jego śmierć mialy miejsce za
panowania cesarza rzymskiego Decjusza (249–251).

Wspomnienie świetego meczennika Juliana
a panowania Dioklecjana i Maksymiana na zarzadce Galacji
zostal wyznaczony Antonin. Doniesiono mu, że w jaskini
ukrywa sie Julian wraz z czterdziestoma wyznawcami Chrystusa i że odprawia sie tam chrześcijańskie nabożeństwa. Na
rozkaz zarzadcy ujeto świetego. Nie wydal on wspólwyznawców
i odmówil zlożenia ofiary bogom pogańskim. Rozebrano go
do naga i polożono na rozżarzonym żelaznej kracie. Aniol
Pański ostudzil jednak plomienie i meczennik zostal zachowany
w zdrowiu.
— Kim jesteś, że z taka latwościa zagasileś ogień? —
zapytal Antonin. — I kim sa twoi rodzice?
— Jestem sluga Bożym, Julianem. Mój ojciec nie żyje,
a matka jest już w podeszlym wieku.
Zarzadca rozkazal przyprowadzić matke wienia. Przekonywal
ja, aby namówila swego syna do zlożenia ofiary balwanom
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i zagrozil, że w przeciwnym wypadku wyda jej cialo na
pohańbienie.
— Jeżeli wbrew woli mojej zbezcześcisz moje cialo, to
policzone mi to zostanie jako zasluga — odparla kobieta.
Zawstydzony tymi slowami Antonim odeslal staruszke, a jej
syna skazal na ściecie mieczem. Na miejscu egzekucji meczennik
poprosil o chwile modlitwy.
— Dziekuje Ci, Panie — modlil sie — że daleś mi sile
przelać krew za Ciebie i pomogleś wytrwać do końca. Spraw,
Panie, aby ci, którzy beda brać ziemie z mojej mogily, uzyskali
odpuszczenie grzechów i wybawienie od namietności. I niech
omina ich pola wszelkie niszczace owady, a także drapieżne
ptaki. Panie Jezu, przyjmij ducha mego w pokoju!
W odpowiedzi na modlitwe dal sie slyszeć glos z niebios:
— Jezus Chrystus otworzyl przed toba wrota Swego Królestwa.
Wejd w nie, albowiem zaslużyleś na to przez swa meke za Imie
Chrystusa.
Slowa te slyszalo czterdziestu chrześcijan ukrytych w jaskini.
Przybyli oni na miejsce egzekucji, ale świety meczennik byl już
martwy. Chrześcijanie publicznie z odwaga wyznali Chrystusa,
Prawdziwego Boga. Zwiazano ich i postawiono przed zarzadca,
który wydal na nich wyrok. ścieto im wszystkim glowy.
śmierć św. Juliana i czterdziestu innych meczenników
nastapila w pierwszych latach IV w.

Dzień trzynasty
świeto Odnowienia Jerozolimskiej światyni
Zmartwychwstania Pańskiego
dniu dzisiejszym świetujemy odnowienie wielkiej i wspanialej
światyni w Jerozolimie, wzniesionej na Golgocie przez bogobojnego cesarza Konstantyna oraz jego czcigodna matke Helene.
Po śmierci Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, zbezczeszczono i sprofanowano wszystkie miejsca,
gdzie dokonalo sie nasze zbawienie. Dopuścili sie tych czynów
wrogowie Chrystusa, a przede wszystkim bezbożny cesarz
rzymski Adrian, który zasypal Grób Pański ziemia i mnóstwem
kamieni, a nad nim postawil posag boga Jupitera. Zaś
w miejscu, gdzie Pan nasz byl ukrzyżowany, wybudowal światynie
bogini Wenus i postawil jej posag. Sprofanowano też miejsce
narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Tam cesarz postawil
posag bożka Adonisa. Wszystkie te czyny mialy na celu
zniszczenie pamieci o Jezusie Chrystusie, skazanie na zapomnienie tych miejsc, gdzie żyl i nauczal. Jednakże sam Adrian
zginal, a Król Chwaly ponownie rozslawil świete miejsca.
Oświeceni światlem wiary chrześcijańskiej cesarz Konstantyn oraz jego matka postanowili odnowić Jerozolime. W tym
celu Helena przybyla do świetego Miasta z wielka ilościa
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zlota. Przywiozla też ze soba list cesarski do patriarchy
Jerozolimy, Makariusza I (313–333), w którym zawarta byla
prośba o dolożenie wszelkich starań do odbudowy kościolów.
Blogoslawiona Helena zburzyla światynie pogańskie, zniszczyla
posagi wszystkich bóstw, oczyszajac miasto z pozostalości
pogaństwa. Odszukala ona Krzyż świety oraz Grób Pański
i wybudowala na tym miejscu tak wielka światynie, że wznosila
sie ona zarówno nad Golgota, jak i nad Grobem, gdyż miejsca
te byly polożone obok siebie. Kościól nazwano ,,Martyrion”.
świeta wybudowala też inne światynie: w Betlejem, na Górze
Oliwnej, w Getsemani oraz w innych miejscach. Najwspanialszy i najwiekszy pośród nich byl jednak kościól nad Grobem
Pańskim. Jego budowa trwala dziesieć lat. Cesarzowa nie
doczekala ukończenia tej pieknej budowli — zmarla w 327 r.
Odnowienie światyni Zmartwychwstania Pańskiego nastapilo
w dniu 13 września 335 r. Na uroczystość przybylo wielu
arcybiskupów z różnych krajów: Bitynii, Tracji, Cylicji, Kapadocji, Syrii, Mezopotamii, Fenicji, Arabii, Palestyny, Egiptu
oraz z innych państw afrykańskich. Przybyl także biskup z Persji. Zgromadzilo sie tak wielu ludzi, że Jerozolima nie mogla
ich pomieścić. Zebrani ojcowie postanowili ustanowić świeto
Odnowienia światyni w Jerozolimie i obchodzić je na calym
świecie. światynia Jerozolimska bowiem jest matka wszystkich
światyń.
Obchodzac to świeto odnawiajmy siebie samych — światynie
Boga żyjacego w nas. Zrzućmy z siebie starego czlowieka
i obleczmy sie w nowego, który jest stworzony wedlug Boga
w sprawiedliwości i świetości prawdy (por. Ef 4,24). Oczyśćmy
swoje serca z zatwardzialości oraz zla, zacznijmy spelniać dobre uczynki. Podobnie jak my na ziemi świetujemy odnowienie
kościola zbudowanego przez ludzi, niech aniolowie w niebie
świetuja odnowienie naszych światyń duchowych.
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Żywot świetego meczennika
Korneliusza Setnika
w. Korneliusz pochodzil z Tracji. Mieszkal w Cezarei
Palestyńskiej. Byl Grekiem oraz poganinem — nie znal
Chrystusa, ale nieświadomie wyznawal Go swymi dobrymi
uczynkami.
Żyjac pośród zepsutego świata, odznaczal sie wielka cnotliwościa.
św. śukasz Ewangelista pozostawil o nim takie oto świadectwo:
,,W Cezarei mieszkal setnik kohorty italskiej — Korneliusz.
Byl to czlowiek pobożny, z calym swoim domem żyl w bojani
Bożej, hojnie rozdawal ubogim jalmużne i nieustannie modlil
sie do Boga. Okolo godziny dziewiatej mial widzenie. Ujrzal
wtedy aniola Bożego, który wchodzac do niego powiedzial: Korneliuszu! Ten zaś wpatrujac sie w niego, ze strachem zapytal:
O co chodzi, panie?. Modlitwy twoje dotarly przed oblicze
Boga, a jalmużny przypomnialy Mu o tobie — odpowiedzial
aniol. — Poślij teraz ludzi do Joppy, niech przyprowadza Szymona Piotra. Jest on gościem Szymona garbarza, którego dom
polożony jest nad morzem. Kiedy odszedl aniol, który z nim
rozmawial, zawolal dwóch domowników i pobożnego żolnierza
spośród tych, którzy mu podlegali, opowiedzial o wszystkim
i wyslal ich do Joppy. Nastepnego dnia, gdy byli w drodze
i zbliżali sie już do miasta, Piotr wszedl na dach, aby sie
modlić. Bylo okolo godziny szóstej. Odczuwal już glód i chcial
coś zjeść, a gdy mu przgotowywano posilek, wpadl w ekstaze.
Zobaczyl niebo otwarte i opadajacy przedmiot, coś w rodzaju
wielkiego plótna, które czterema końcami spadalo na ziemie.
Byly na nim wszystkie zwierzeta czworonożne, plazy i ptaki
latajace w powietrzu. Uslyszal wówczas glos skierowany do
niego: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz! Piotr odpowiedzial: Panie,
za nic w świecie, nigdy bowiem nie jadlem czegoś nieczystego
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i skażonego. I znowu uslyszal glos: Przestań nazywać skażonym
to, co Bóg oczyścil. Powtórzylo sie to trzy razy, a przedmiot
ów natychmiast zostal wziety do nieba”(Dz 10,1–16).
Wizja ta byla znakiem od Boga o nawróceniu Korneliusza
i innych pogan. Glód Piotra znamionowal — mówiac slowami
proroka Amosa — ,,nie glód chleba ani pragnienie wody, lecz
[glód] uslyszenia slowa Pana”(Am 8,11). Taki duchowy glód
panowal nie tylko w domu Korneliusza. Plótno przywiazane
za cztery rogi oznaczalo Kościól, utwierdzany w wierze przez
czterech Ewangelistów, a znajdujace sie w plótnie nieczyste
zwierzeta, plazy oraz ptactwo — symbolizowaly pogan z ich
ziemskimi pożadaniami. Należalo zabić mieczem Slowa Bożego
zwierzece żadze i zle obyczaje pogan, oczyścić tych ludzi
poprzez sakrament chrztu i uczynić z nich żywa, mila Bogu ofiare. Glos z nieba rozumieć należy jako świadectwo, że Jezus
Chrystus przelewajac Swoja Krew, gladzi grzechy nie tylko
Izraelitów, lecz także pogan.
,,Kiedy Piotr zastanawial sie nad znaczeniem tego widzenia,
ludzie wyslani przez Korneliusza dowiedzieli sie już, gdzie
mieszka Szymon, staneli u bramy i glośno pytali, czy jest tu
w gościnie Szymon Piotr. A gdy Szymon Piotr jeszcze nadal zastanawial sie nad widzeniem, wtedy powiedzial do niego Duch:
Wlaśnie szuka cie dwóch meżczyzn. Wstań wiec, zejd na dól
i id z nimi bez wahania, bo to Ja ich przyslalem. Zszedl do nich
Piotr i powiedzial: To ja wlaśnie jestem tym, kogo szukacie. Co
was tu sprowadza? Odpowiedzieli: Setnik Korneliusz, czlowiek
sprawiedliwy i bogobojny, cieszacy sie uznaniem calej ludności
żydowskiej, otrzymal polecenie od świetego aniola, aby cie
sprowadzil do swego domu i wysluchal, co mu powiesz. Zaprosil
ich wiec w gościne. Na drugi dzień wstal i wyruszyl z nimi. Poszli z nim także niektórzy bracia z Joppy. Nazajutrz przybyli do
Cezarei. Korneliusz, czekajac na nich, zaprosil swoich krewnych
i najbliższych przyjaciól. Kiedy Piotr wchodzil do domu Ko-
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rneliusza, ten wyszedl mu naprzeciw, upadl do nóg i oddal
mu poklon. Piotr zaś podniósl go i powiedzial: Wstań, ja
też jestem czlowiekiem. Rozmawiajac z nim wszedl do środka,
gdzie zastal wielu zebranych. Odezwal sie wiec do nich: Wiecie,
że nie wolno Żydowi przebywać i przestawać z cudzoziemcem.
Bóg jednak pouczyl mnie, abym żadnego czlowieka nie nazywal
skażonym lub nieczystym. Dlatego wezwany przybylem bez
ociagania. Pytam wiec, dlaczego mnie wezwaliście? Korneliusz
odpowiedzial: Gdy cztery dni temu także o dziewiatej godzinie
modlilem sie w swoim domu, stanal przede mna czlowiek
w jaśniejacej szacie i powiedzial: Korneliuszu, wysluchana
zostala twoja modlitwa, a o jalmużnach twoich wspomniano
przed Bogiem. Poślij wiec do Joppy po Szymona Piotra, który
zatrzymal sie w domu garbarza nad morzem. Zaraz wiec po
ciebie poslalem i dobrze zrobileś, że przyszedleś. Teraz wiec
stoimy wszyscy przed Bogiem, aby wysluchać wszystkiego, co
ci Pan polecil. Piotr zabral glos: Teraz z cala pewnościa rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym czlowiekiem, ale w każdym
narodzie mily Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy.”(Dz
10,17–35). Nastepnie Piotr opowiedzial o Jezusie Chrystusie
i zapoznal zebranych z Jego nauka. ,,Już w czasie przemówienia
Piotra Duch świety zstapil na wszystkich, którzy sluchali jego
nauki. A wierni żydowskiego pochodzenia, którzy przybyli
z Piotrem, zdziwili sie, że i poganie otrzymali dar Ducha
świetego”(Dz 10, 44–45).
Korneliusz wraz ze swoimi domownikami zostal ochrzczony.
Byl on pierwszym poganinem, który uwierzyl w Jezusa Chrystusa. Porzuciwszy wszystko, poszedl za apostolem Piotrem i w
niedlugim czasie zostal wyznaczony przez niego na biskupa.
Podczas pobytu Piotra, Tymoteusza i Korneliusza w Efezie,
dotarla do nich wiadomość, że balwochwalstwo szczególnie szerzy sie w mieście Skepsis (Myzja). Zastanawiali sie, który
z nich powinien tam pójść, aby glosić Slowo Boże. Rzucono
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losy, w wyniku czego do Skepsis trafil Korneliusz.
Mieszkal tam ksiaże Demetriusz, filozof, który nienawidzil
wiary chrześcijańskiej, a najwieksza czcia otaczal Jowisza oraz
Apollina. Ksiaże wezwal do siebie Korneliusza, gdy dowiedzial
sie o jego przybyciu. Zapytany, komu sluży i w jakim celu
przybyl do miasta, świety odrzekl:
— Przyszedlem, aby wybawić was z diabelskiej obludy,
skierować na droge Prawdy i pojednać z Jedynym Żywym
Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi. Napisane bowiem jest,
że ,,bóstwa, które nie stworzyly nieba, ani ziemi, znikna”(Jr
10,11).
Wladca zagrozil, że jeśli Korneliusz nie zloży ofiary Apollinowi oraz Jowiszowi, zostanie wydany na cieżkie meki.
— Pokaż mi tych swoich bogów — poprosil świety.
Demetriusz ucieszyl sie i poprowadzil Korneliusza do światyni
Jowisza. Towarzyszyli im ludzie, a wśród nich żona ksiecia,
Ewanfia, oraz jego syn, Dymitrian. Kiedy Korneliusz wszedl do
światyni pogańskiej, kleknal z twarza zwrócona na wschód i zaczal sie modlić, proszac Boga, który wstrzasa ziemia i zamienia
góry w otchlanie morskie, aby dal poznać ludziom Swoja moc
i obalil balwany. Po modlitwie opuścil światynie. Wyszli na
zewnatrz wszyscy, z wyjatkiem syna oraz żony Dymitra. I oto
raptem nastapilo trzesienie ziemi — budowla wraz z posagami
zostala zburzona. Ksiaże nie wiedzial, że Ewanfia z Dymitrianem zostali w niej zasypani. Radujac sie w Panu, Korneliusz
mógl powiedzić:
— Gdzież sa teraz twoi wielcy bogowie, ksiaże?
Za swoje slowa świety zostal odeslany do wiezienia, gdzie
zwiazano mu rece oraz nogi i powieszono. Mial tak wisieć cala
noc, a nastepnego dnia czekaly go tortury i śmierć. Tymczasem ksiaże otrzymal wiadomość, że jego żone i syna zasypaly
gruzy. Po jakimś czasie przed jego obliczem stanal przelożony
kaplanów, Barbat, który rzekl:
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— Spod kamieni dobiegly nas glosy twojej żony oraz syna.
Wolaja oni ,,Wielki jest Bóg chrześcijan!”Żona kazala ci powiedzić,
ksiaże, że Bóg zachowal ich przy życiu dzieki Korneliuszowi
i przesyla prośbe, aby ten świety maż wyprowadzil ja wraz
z synem spod gruzów. Powiedziala także, że widzi dziwne znaki
i slyszy aniolów, śpiewajacych: ,,Chwala Bogu na wysokości,
a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobal”(śk 2,14).
Kiedy Demetriusz wraz ze swoja świta udal sie do wiezienia,
aby przekazać prośbe żony Korneliuszowi, ujrzal go uwolnionego z wiezów, gdyż Aniol Pański oswobodzil świetego.
Ksiaże upadl mu do nóg ze slowami:
— Wielki jest twój Bóg! Wierze wraz z moimi ludmi
w Jezusa Ukrzyżowanego, którego wyznajesz. Ale prosze cie,
uwolnij z gruzów mego syna i żone!
Na ruinach światyni Korneliusz modlil sie goraco tymi
slowami:
— Panie i Boże Wszechmogacy! Gdy spojrzysz na ziemie,
ogarnia ja drżenie, kiedy gór dotkniesz — one dymia (por. Ps
104,32). Przed Twoim Obliczem nikna góry, a otchlanie wód
wysychaja. Wysluchaj, Panie, modlitwy uwiezionych i uwolnij
z tych gruzów Ewanfie oraz jej syna, a uczyń to na chwale
Imienia Twego.
Gdy wyrzekl to, odkrylo sie raptem miejsce, gdzie ci byli zawaleni. Wyszli stamtad cali i zdrowi, chwalac Boga. A wszyscy
dookola wolali: ,,Wielki jest Bóg chrześcijan!”
Ksiaże Demetriusz przyjal chrzest świety wraz z żona
i synem oraz reszta domowników. Zostalo ochrzczonych jednocześnie dwustu siedemdziesieciu siedmiu innych obywateli
miasta Skepsis. Zarówno Demetriusz, jak też Ewanfia oraz
Dymitrian ponieśli meke za Chrystusa, a ich pamieć Kościól
wspomina 11 września.
Aż do pónej starości mieszkal Korneliusz w Skepsis, wykorzeniajac bezbożność. W krótkim czasie udalo mu sie nawrócić
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cale miasto. A kiedy zbliżal sie dzień jego śmierci, zebral
swoich wiernych i pouczal ich, aby spelniali przykazania Boże,
żyli w milości i ćwiczyli sie w innych cnotach chrześcijańskich.
Wszyscy zebrani uslyszeli glos z nieba:
— Korneliuszu! Przybywaj do Mnie, gdyż oczekuje na
ciebie wieniec sprawiedliwości (por. 2 Tm 4,8).
To uslyszawszy, starzec kleknal i zaczal sie modlić. Dziekowal
Bogu, iż pomógl mu zachować wiare i pokonać jej przeciwników,
że dana mu byla możliwość slużenia Panu. Wzniósl też blaganie
za swoja trzode. Umarl, powierzywszy ducha swego Bogu.
Zostal pochowany obok ruin światyni Jowisza, a przy jego grobie dokonywaly sie cudowne uzdrowienia.
Uplynelo wiele lat, świadkowie opisanych zdarzeń umarli. Grób Korneliusza zostal zapomniany — porosly go geste
cierniste krzewy. Ale świety dwukrotnie przyśnil sie Sylwanowi,
biskupowi Troady (425 r.). Za drugim razem przedstawil sie,
wskazal miejsce, gdzie spoczywa jego cialo i poprosil, aby
wybudowano tam kościól. W ten sposób zostaly odkryte nie
ulegajace rozkladowi relikwie, które roztaczaly przyjemna woń.
Sylwan nie posiadal dostatecznej sumy pieniedzy, aby spelnić
prośbe Korneliusza, jednak świety pomógl biskupowi.
Byl pewien pobożny i bardzo bogaty czlowiek o imieniu
Eugeniusz. Jemu również przyśnil sie Korneliusz i poprosil
o pieniadze na kościól. Czlowiek ten opowiedzial o swojej
nocnej wizji biskupowi i ofiarowal pieniadze potrzebne na budowe. Kiedy kościól wybudowano i pieknie urzadzono jego
wnetrze, wierni sie zgromadzili, aby zabrać cialo świetego z
tarniny i przenieść do nowej światyni. Zebrani chrześcijanie
trzymali w rekach zapalone świece, a duchowieństwo na
czele z biskupem śpiewalo ,,świety Boże, świety Mocny,
świety Nieśmiertelny. . . ”Wtenczas trumna zawierajaca relikwie
uniosla sie i poplynela ponad tlumem w kierunku kościola. Nikt
nie śmial jej dotknać. Trumna zatrzymala sie w pobliżu prezbi-
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terium. Widzac ten cud, wielu niewierzacych sie nawrócilo.
Przy grobie św. Korneliusza dzialy sie też inne cuda.
Po śmierci Sylwana jego miejsce zajal Filostrogiusz. Polecil
on pewnemu malarzowi ikon o imieniu Enkratiusz wykonać
obraz św. Korneliusza, jednak malarzowi nie udawalo sie
namalować jego oblicza. Zdenerwowal sie zatem i zaklal pod
jego adresem. Porzuciwszy prace nad ikona, chcial przystapić
do malowania fresku i w tym celu wszedl na drabine. Ale
spadl i mocno sie potlukl, stracil mowe, a wokól jego ust
pojawily sie pelzajace robaki — byla to kara za oszczercze slowa
wypowiedziane na temat świetego.
Jednak świeci, podobnie jak Pan Bóg, sa litościwi. Korneliusz ukazal sie we śnie Enkratiuszowi i podniósl go za reke
z pościeli, a potem sie skryl. Malarz poczul sie uzdrowiony
i poszedl do kościola, gdzie kleknal przy jego grobie, dziekujac
oraz blagajac o wybaczenie. Odniósl podwójna korzyść. Zostal
nie tylko uzdrowiony i utwierdzony w wierze, ale też poznal
oblicze Korneliusza — mógl wiec dokończyć malowanie ikony.

Wspomnienie świetych meczenników
Gordiana, Makrobiusza, Eliasza,
Zotyka, Lucjana i Waleriana
ymienieni meczennicy ponieśli meke za czasów cesarza Licyniusza (308–324). Gordian pochodzil z Kapadocji. Makrobiusz z Paflagonii. Obaj zgineli w wielu mlodzieńczym. Zotyk,
Eliasz oraz Lucjan pochodzili ze Skifii, a doświadczyli meki
w mieście Tomi. Po wielu torturach zostali skazani na ściecie
mieczem. św. Walerian gorzko plakal nad grobem meczenników
i tam też zasnal w Panu.
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Wspomnienie świetego Piotra z Atroi
w. Piotr byl od urodzenia poświecony Bogu. Przez cale
swoje życie zachowywal post i nieustannie trwal w modlitwie.
Tradycja glosi, że przeszedl sucha stopa rzeke Halis. Cialo
swoje poskramial noszac żelazne lańcuchy. Umartwial sie tak
bardzo, że nie przypominal soba czlowieka. Po latach slużby
Panu Bogu, umarl w pokoju.
Blogoslawiony Piotr żyl za czasów Tarazjusza, patriarchy
Konstantynopola (784–806) oraz cesarza bizantyjskiego, Nicefora (802–811).

Wspomnienie świetych meczenników
Selewka, Stratona, Kronida,
Leoncjusza i Serapiona
eczeństwo
wymienionych
świetych
przypada
na
III w. św. Selewk pochodzil z Galacji i tam poniósl meke. Po
wielu torturach zostal wydany na pożarcie dzikim zwierzetom.
św. Straton pochodzil z Nikomedii (Bitynia). Byl poddany
cieżkim mekom, a zginal w sposób nastepujacy: zarzadca
Bitynii polecil przywiazać go do nachylonych i przyciagnietych
ku sobie galezi drzewa; gdy galezie puszczono, rozerwaly one
meczennika na dwie cześci.
świeci Kronid, Leoncjusz oraz Serapion pochodzili z Egiptu.
Zgineli w Aleksandrii okolo 237 r. za panowania Maksymiana
I. Zwiazano im rece oraz nogi i wrzucono do morza. Fale
wyrzucily ich ciala na brzeg. Na polecenie aniolów zostali
pogrzebani przez chrześcijan.

10*

Dzień czternasty
Opowieść na świeto Podwyższenia Najczystszego
i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
aksencjusz, który oglosil sie w Rzymie cesarzem, prześladowal
i gnebil nie tylko chrześcijan, ale też pogan. Lud go nienawidzil — dlatego rzymianie wezwali na pomoc Konstantyna
Wielkiego, który zostal obwolany cesarzem przez wojsko (306 r.)
w zachodniej cześci imperium.
Idac za glosem ludu, Konstantyn wypowiedzial uzurpatorowi wojne, ale poważnie watpil w swoje zwyciestwo. Wiedzac,
że przeciwnika wspomaga sila diabelska, cesarz gorliwie prosil
Boga o wsparcie. Modlil sie do Jedynego Boga, Wladcy nieba
i ziemi. I oto w samo poludnie pojawil sie na niebie gwiezdny
wizerunek Krzyża Pańskiego, który świecil jaśniej niż promienie sloneczne. Byl na nim napis ,,Tym zwycieżaj”. Cudowny
znak widzieli żolnierze, a wśród nich wódz Artemiusz, umeczony
w 363 r. przez Juliana Apostate. Wśród żolnierzy wydarzenie
to wywolalo nie tylko zdumienie, lecz także przerażenie; poganie
bowiem kojarzyli krzyż z haniebna śmiercia i niepowodzeniem.
Sam wladca również sie zatrwożyl, ale w nocy objawil mu sie
Pan Jezus, który powiedzial:
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— Sporzad krzyż i noś go przed wojskiem, a wówczas
pokonasz nie tylko Maksencjusza, ale też pozostalych swoich
wrogów.
Na polecenie cesarza krzyż zrobiono ze zlota i szlachetnych kamieni, a żolnierzom nakazano sporzadzić jego wizerunek
na broni, helmach i tarczach. Noszono go na czele legionów,
wyruszajacych do ataku i jego moca Maksencjusz zostal ostatecznie pokonany w bitwie przy Moście Mulwijskim nad
Tybrem (312 r.) — poniósl śmierć, ginac w wodach Tybru
wraz ze swoim wojskiem. Konstantyn Wielki wkroczyl do
Rzymu witany radośnie przez lud. Zanosil do Boga modlitwy
dziekczynne, a swoje zwyciestwo upamietnil ustawiajac w centrum Rzymu na wysokiej kolumnie krzyż, na którym widnial
napis: ,,Przy pomocy tego zbawiennego znaku miasto zostalo
oswobodzone z niewoli gnebiciela”.
Potem cesarz wyruszyl na wojne z Bizancjum. Zostal
jednak dwukrotnie pokonany, co go niezmiernie zasmucilo.
Ale pewnego wieczoru, gdy spojrzal na niebo, ujrzal slowa:
,,I wzywaj Mnie w dniu niedoli, wybawie cie, a tym Mnie
uwielbisz”(por. Ps 50,15). Wladca sie przerazil, a gdy
ponownie spojrzal na niebo, ujrzal wizerunek Krzyża ulożony
z gwiazd — dookola byl napis: ,,Znakiem tym zwycieżysz”. Po
tym wydarzeniu Konstantyn posylal swoje wojska do boju ze
świetym znakiem na czele. Tak podbil Bizancjum.
Zbawienna broń ukazala mu sie po raz trzeci, kiedy walczyl
ze Scytami nad rzeka Dunaj. Tu również odniósl zwyciestwo.
Uświadomiwszy sobie znaczenie mocy Ukrzyżowanego Chrystusa i zrozumiawszy, że jest On Jedynym Bogiem Prawdziwym,
Konstantyn przyjal chrzest świety wraz ze swoja matka Helena. Ze wzgledu na wielka pobożność cesarzowej syn wysylal ja
do Jerozolimy na poszukiwanie Krzyża Pańskiego. Patriarcha
w Jerozolimie byl wówczas Makary, który przywital cesarzowa
z należnymi honorami. Zwrócila sie ona do Żydów z prośba
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o ujawnienie miejsca, gdzie ukryty zostal Krzyż, na którym
umeczono Jezusa Chrystusa. Miejsce to wskazal starzec Judasz
— syn szanowanego proroka (na chrzcie otrzymal imie Cyriak;
póniej zostal patriarcha Jerozolimy i poniósl śmierć meczeńska
za panowania Juliana Apostaty).
Okazalo sie, że miejsce to zrównano z ziemia. Dokonal
tego w 119 r. wrogo nastawiony do chrześcijan cesarz Adrian.
Golgota wraz z grota Grobu Pańskiego zostaly przez niego
calkowicie zasypane, a na ich miejscu wybudowano światynie
Wenery i postawiono posagi bogów pogańskich.
Przybywszy na to świete miejsce, cesarzowa zburzyla pogańska
budowle i zarzadzila poszukiwania. Zdejmowano ziemie warstwe
po warstwie, aż wreszcie wylonila sie grota Grobu świetego oraz
Golgota, a w pobliżu znaleziono trzy krzyże i gwodzie. Zaś
tabliczka z napisem ,,Jezus Chrystus — król żydowskileżala
oddzielnie. Wedle zwyczaju izraelskiego narzedzia kani wkladano
do zbiorowej mogily wraz z cialami zameczonych — dlatego Krzyż Chrystusowy mógl zostać zlożony w grobie razem
z cialami dwóch lotrów. Aby określić, na którym ze znalezionych
trzech krzyży umarl Jezus Chrystus, przykladano je do ciala
zmarlego. Gdy dotknieto trzecim krzyżem umarlego, ten natychmiast powstal z martwych.
świeta Tradycja przekazuje kilka wersji cudu, dzieki któremu
określono, który Krzyż jest Chrystusowy. Pierwsza z nich
glosi, że za jego pomoca wskrzeszono martwa dziewice; druga
podaje, że wskrzeszona osoba byla wdowa. Wedlug trzeciej
wersji, dzieki niemu chora wdowa zostala uzdrowiona przez
patriarche Makarego i Helene. Jeszcze inni utrzymuja, że
zmarly niesiony na cmentarz wrócil do życia po dotknieciu
Krzyżem Chrystusa. Zaś Nicefor Kallista twierdzi, że mialy
miejsce oba cuda jednocześnie: wdowa zostala wskrzeszona,
a niesiony na cmentarz zmarly powrócil do życia.
Cesarzowa oddal cześć cudownemu Krzyżowi i ucalowala
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go. Wszyscy wierni, którzy tlumnie przybyli na miejsce
poszukiwań, zapragneli go ujrzeć i oddać mu cześć. Aby każdy
z przybylych mógl go zobaczyć, patriarcha Makary z Helena
staneli na podwyższonym miejscu i podnosili Krzyż świety do
góry. Pobożny lud ze czcia i bojania poklonil sie mu, śpiewajac
,,Panie, zmiluj sie”. Wydarzenie to mialo miejsce w 326 r.
i zapoczatkowalo świeto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Na
pamiatke meki i śmierci krzyżowej w tym dniu obowiazuje post.
Cesarzowa powierzyla Krzyż świety patriarsze Makaremu,
aby zachowal go dla przyszlych pokoleń. Po wybudowaniu
pieknych światyń w Jerozolimie i w Getsemani, wrócila do
Bizancjum. Zabrala ze soba czastke świetego Drzewa oraz
gwodzie, którymi byl przybity do niego Chrystus. Jeden z tych
gwodzi Helena wrzucila do Morza Adriatyckiego, aby uciszyć
burze podczas powrotu do Konstantynopola. Drugi gwód cesarz Konstantyn wkul do swego helmu, a trzeci przymocowal
do wedzidel swojego konia, aby spelnily sie slowa proroka:
,,W owym dniu na uzdach koni bedzie napis: Poświecony
Panu”(por. Za 14,20). Czwarty gwód Helena oddala najbliższym doradcom cesarza na przechowanie. Zaś czastke
życiodajnego Krzyża Pańskiego wladca przechowywal w zlotej
szkatule. Odpowiednio do trzech zwyciestw, które dane mu bylo
odnieść, wzniósl trzy krzyże. Na każdym widnial napis: ,,Jezus
Chrystus zwycieżyl”. Wedlug legendy przy jednym z nich
dokonywaly sie znaki oraz cuda. Trzy razy do roku zstepowal
Aniol Pański z nieba i okadzal drzewo, śpiewajac ,,świety
Boże, świety Mocny, świety Nieśmiertelny. . . ”. Dzialo sie to
w noc poprzedzajaca świeto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
(na pamiatke ukazania sie cudownego znaku na niebie) oraz
w tygodniu adoracji Krzyża świetego. świadkami tych zdarzeń
byli bogobojni i sprawiedliwi ludzie.
W r. 614 Jerozolima zburzona zostala przez Persów. Król
Chozroes wywiózl wraz z innymi lupami wojennymi pozostala
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cześć Krzyża Pańskiego. Czternaście lat póniej zawarto pokój.
Cesarz Herakliusz odzyskal świeta relikwie i po przybyciu do
Jerozolimy usilowal wnieść ja na jej dawne miejsce. Byl ubrany
przy tym z wielkim przepychem i — jak przystoi monarsze —
mial na glowie korone. Ale gdy doszedl do bramy prowadzacej
na Golgote, nie mógl dalej iść. Towarzyszacy mu patriarcha
ujrzal aniola, stojacego w bramie i wzbraniajacego wstepu.
Aniol przemówil:
— Nie w taki sposób byl wnoszony tu Krzyż przez Jezusa!
Czlowiek sie ulakl i rzekl do cesarza:
— Wiedz, że nie należy wnosić Krzyża świetego, majac na
sobie wspaniale szaty i insygnia cesarskie. Chrystus, bedac
bogatym, stal sie dla nas ubogim (por. 2 Kor 8,9) i niósl
to drzewo w wielkim poniżeniu. Zechciej naśladować Jego
ubóstwo!
Wówczas pobożny Herakliusz przebral sie w zgrzebne szaty,
zdjal buty i boso wniósl Krzyż na jego poprzednie miejsce.
Wielka radość zapanowala wśród chrześcijan.
Opisane zdarzenie odbylo sie w 629 r.

Wspomnienie świetego meczennika Papiasza
w. Papiasz poniósl meke pod koniec III lub na poczatku
IV w. za panowania Maksymiana. Pochodzil z miasta Loranda
w Likaonii.
W mieście tym poddano go różnorakim torturom — lamano
mu szczeki, miażdżono policzki, powieszono. Szarpano też jego
cialo żelaznymi pazurami. Potem zmuszano go do chodzenia
w żelaznych butach z ostrymi gwodziami wewnatrz. W tych
straszliwych mekach oddal swego ducha Panu.

Dzień pietnasty
Meczeństwo świetego Nicetasa
icetas pochodzil z terenów zamieszkalych przez Gotów. Gocki
biskup Teofil — uczestnik Pierwszego Powszechnego Soboru
w Nicei (321) — oświecil go wiara chrześcijańska i udzielil
mu chrztu świetego. Po śmierci arcypasterza katedre biskupia
objal Urfil (311–383), który wiele ksiag przetlumaczyl z jezyka
greckiego na gocki. Za jego czasów wiara chrześcijańska wśród
Gotów rozpowszechniala sie coraz bardziej. Sprzyjala temu
również dzialalność św. Nicetasa.
Swoja pobożnościa i kazaniami nawracal on ludzi na wiare
chrześcijańska; należal do najszlachetniejszych i najznakomitszych postaci pośród swojego narodu. Kiedy ksiaże Afanarich
zaczal prześladować chrześcijan, chcac zniszczyć nawet pamieć
o nich, wówczas świety poprowadzil walke na dwa fronty. Walczyl z wrogiem niewidzialnym — Szatanem, hartujac w wierze
wiernych i uświadamiajac im zbawienny sens meczeństwa. Walczyl też z wrogiem widzialnym — Afanarichem, pietnujac jego
bezecne czyny i demaskujac nieprawe postepowanie. Odniósl
podwójne zwyciestwo: zlo podeptal, a gnebiciela pokonal.
Wszystkie rodzaje tortur, za pomoca których chciano go zmusić
do wyrzeczenia sie Chrystusa, nie odniosly skutku. Żadne rany
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ani lamanie kości nie zachwialy w wierze meczennika. Wówczas
ksiaże postanowil spalić go żywcem. Ale ogień nie strawil jego
ciala, a dusza świetego narodzila sie w dniu śmierci dla nowego
życia w niebie. św. Nicetas zginal 12 września 372 roku.
Nieuszkodzone przez ogień cialo meczennika zostalo pohańbione
i pozostawione bez pogrzebu — wedlug rozkazu ksiecia nikt nie
mial prawa go pochować. Ale byl tam pewien maż o imieniu Marian, który przyjanil sie za życia ze świetym. Pochodzil
z miasta Mopsuestia w Cylicji. Postanowil on zabrać umeczone
cialo i pogrzebać je w swoim kraju — mógl dokonać tego jedynie
noca, potajemnie. Odszukal cialo Nicetasa dzieki gwiedzie,
która wskazala mu droge i oświetlila ja, jak niegdyś trzem
medrcom wedrujacym do Betlejem. Po powrocie do Cylicji
Marian pochowal meczennika w swoim domu. Przez wzglad na
świete relikwie Pan blogoslawil jego domowi, a jego rodzina żyla
w dostatku. Przybywalo doń wielu wiernych, którzy pragneli
uzyskać Boże blogoslawieństwo za pośrednictwem św. Nicetasa.
Przy grobie meczennika dokonywaly sie cudowne uzdrowienia
i wszyscy potrzebujacy otrzymywali wielorakie laski. Wkrótce
dom Mariana nie byl w stanie pomieścić przybywajacych.
Wówczas wierni postanowili wybudować kościól, do którego
przeniesiono relikwie Nicetasa. Powodowany pobożnościa Marian zostawil w swoim domu palec meczennika.
Blogoslawiony Auksencjusz, biskup Mopsuestii, wybudowal
kościól pw. świetych Meczenników Tarazjusza, Probusa i Andronika. Ich relikwie spoczywaly w mieście Anazarbos. Biskup
zwrócil sie z prośba do mieszkańców tego miasta, aby ofiarowali
czastke relikwii meczenników dla nowo wybudowanego kościola.
Mieszkańcy Anazarbos poprosili z kolei Auksencjusza, żeby dal
im czastke relikwii św. Nicetasa. Chcac spelnić te prośbe,
biskup polecil otworzyć jego grobowiec, ale okazalo sie, że bez
żadnej widocznej przyczyny plyta marmurowa na grobie pekla.
A kiedy ktoś z obecnych ośmielil sie dotknać relikwii, jego
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reka uschla. Oślepila wszystkich blyskawica i rozlegl sie straszliwy grzmot. Na zebranych padl strach. Biskup zrozumial,
że nie jest zgodne z wola Boża, aby dzielono na cześci relikwie świetego i żalowal tego, co uczynil. Zaczal sie modlić do
Nicetasa nad czlowiekiem, któremu uschla reka. Na oczach
wszystkich zostal on uzdrowiony. Widzac ten jawny cud, obecni
wychwalali Boga. Nikt wiecej nie ośmielil sie dotykać relikwii.
Grobowiec świetego zostal ponownie zamkniety.

Wspomnienie świetego Filoteusza
kaplana i cudotwórcy
ielebny Filoteusz pochodzil z Bitynii. Byl żonaty, mial dzieci.
Potem zostal wyświecony na kaplana. Od tej pory trwal na
modlitwie i wiele pościl. Jednocześnie prowadzil dzialalność
dobroczynna — karmil glodnych i wspomagal potrzebujacych.
Za swe świete życie dostapil laski czynienia cudów: zamienil
wode w wino, moca slowa przesunal skale oraz dokonal wielu
innych czynów.
śmierć Filoteusza nastapila okolo X w. W rok po jego
odejściu do Pana, kiedy wierni chcieli przenieść cialo świetego
na inne miejsce, podwignal sie on z trumny i postapil trzy kroki.
Ulożono go ponownie. Jego relikwie wydzielaja obfite miro.

Wspomnienie świetego meczennika Porfiriusza
w. Porfiriusz byl komediantem na dworze cesarza Juliana
Apostaty. W dniu urodzin wladcy mial on za zadanie wyśmiać
chrześcijan na scenie teatru. Kiedy jednak zanurzyl sie do
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wody, żeby sparodiować ceremonie chrztu, wówczas zostala mu
nieoczekiwanie zeslana laska wiary. Po wyjściu z wody zaczal otwarcie wyznawać Boga Prawdziwego, Jezusa Chrystusa.
Zostal wydany na meke i skazany na ściecie mieczem.
św. Porfiriusz zginal w Efezie w 361 r.

Wspomnienie świetych meczenników Maksyma,
Askliady i Teodota
eczennicy
Maksym,
Askliada
i
Teodot
ponieśli
śmierć na poczatku IV w., kiedy we wschodniej cześci cesarstwa rzymskiego panowal Galeriusz Maksymian. Mieszkali
oni w mieście Markianopol (Myzja).
Maksym i Askliada byli znani ze swej pobożności, nauczali
ludzi prawdziwej wiary i prowadzili do chrztu świetego. Dowiedzial
sie o tym zarzadca Tracji, Tyrs, który przybyl do Marcjanopola.
Oboje zostali postawieni przed sadem. Gnebiciel dlugo rozmawial z nimi na temat wiary, a potem rozkazal ich bić.
Wówczas bogobojny Teodot wystapil w ich obronie i potepil
bezeceństwo zarzadcy. Teodota powieszono na drzewie i zaczeto
zadawać
mu
rany.
Po uplywie trzynastu dni Tyrs zabral ze soba meczenników
do Adrianopola (Edirne), gdzie poddano ich nowym torturom.
Przypiekano ich ciala rozżarzonymi miedzianymi plytkami,
a potem wtracono do wiezienia. Glos z nieba podtrzymywal
cierpietników na duchu. Po kilku dniach wyprowadzono ich na
arene cyrku i wypuszczono niedwiedzice. Zwierze nie uczynilo
im żadnej krzywdy i zaczelo sie do nich lasić. Byk, do którego
przywiazano kobiete, również jej nie rozszarpal. Rozdrażniony
zarzadca wyruszyl z meczennikami do Filippopola. świeci
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nie dotarli jednak do tego miasta: ścieto im glowy w trakcie podróży we wsi Saltis. Niedlugo potem gnebiciel zostal
porażony gromem, kiedy zasiadal w fotelu sedziowskim.

Dzień szesnasty
Meczeństwo świetej Eufemii
a poczatku IV w., za panowania cesarza Dioklecjana, miastem
Chalcedon (w Bitynii) zarzadzal prokonsul Pryskus. Wydal
on rozporzadzenie w sprawie przymusowego oddawania czci
pogańskiemu bóstwu Aresowi. Dniem skladania ofiar mial być
dziesiaty dzień od momentu ukazania sie edyktu.
Do Chalcedonu, gdzie znajdowala sie światynia poświecona
Aresowi i jego posag, naplywaly niezliczone tlumy; jedynie
chrześcijanie wzgardzili ta niemila Bogu uroczystościa. W obawie
przed gniewem prokonsula zaczeli w ukryciu oddawać kult
Prawdziwemu Bogu. W jednym z domów zgromadzilo sie czterdziestu dziewieciu chrześcijan, a wśród nich znajdowala sie
urodziwa dziewica Eufemia. Jej rodzicami byli senator Filofron
i jego żona Teodora. Powiadomiony o ukrywajacych sie wyznawcach Chrystusa prokonsul rozkazal otoczyć dom, schwytać
przebywajacych w nim wiernych i postawić przed sadem. Pojmani chrześcijanie byli gotowi na meki i oddanie swego życia
za Chrystusa. Ujrzawszy ich, dumny wladca zapytal:
— Czy to wy sprzeciwiacie sie cesarskiemu oraz mojemu
rozporzadzeniu i nie chcecie skladać ofiary wielkiemu bogu
Aresowi?
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Uzyskal taka odpowied:
— Rozkazowi cesarskiemu, jak również rozkazowi prokonsula, należy sie niewatpliwie podporzadkować, ale tylko wtedy,
gdy ów rozkaz nie jest sprzeczny z wola Boża. Jeśli zaś rozporzadzenie to jest skierowane przeciwko Bogu, to nie należy
go wypelniać, co wiecej — trzeba mu sie zdecydowanie przeciwstawić. Oddajemy bowiem cesarzowi, co cesarskie, a co boskie
— Bogu (por. Mt 22,21). Wymagacie od nas okazywania
czci nie Stwórcy, lecz stworzeniu i zmuszacie do sprawowania obrzadku ofiarnego dla Szatana, a nie Boga Najwyższego.
Takiego rozkazu nie możemy spelnić. Czcimy bowiem żyjacego
na niebiosach Boga Prawdziwego.
Gnebiciel nie od razu wydal na tortury meżnych chrześcijan.
Staral sie najpierw naklonić ich do balwochwalstwa obietnicami zaszczytów i korzyści materialnych. Gdy nie odnioslo to
pożadanego skutku, zagrozil im straszliwymi mekami. świeci
odrzekli jednak, że cierpienie nie przeraża ich, że chetnie pójda
na tortury, aby wykazać moc swego Boga i w ten sposób zawstydzić tych, którzy uwierzyli w bezsilne i martwe bożki.
Wobec takiej odpowiedzi prokonsul wprowadzil w czyn swoje
pogróżki. Przez dziewietnaście dni wyznawców Chrystusa
poddawano różnym torturom, znosili przy tym glód oraz pragnienie. Dwudziestego dnia zostali ponownie postawieni przed
nieprawym sadem, który na próżno staral sie ich zlamać. Po
zakończeniu rozprawy ciemieżyciel rozkazal odprowadzić ich do
wiezienia.
Eufemia wciaż byla pośród nich. Wyróżniala sie z otoczenia
uroda oraz mlodościa. Prokonsul zauważyl ja i zatrzymal przy
sobie. świeta modlila sie goraco do Chrystusa Pana, proszac
o wsparcie, zaś prześladowca staral sie omamić ja milymi
slowami, prezentami i różnymi obietnicami, chcac zmienić jej
przekonania oraz podbić serce. Postawa Eufemii byla jednak niezachwiana. Nie pozyskawszy jej sympatii podstepna
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i nieszczera dobrocia, prokonsul zmienil taktyke i rozkazal
przygotować specjalne kolo z ostrymi nożami. Na polecenie
gnebiciela dziewczyne przywiazano do obreczy i wprawiono ja
w ruch. Cialo meczennicy bylo ciete nożami, a jej kości lamane.
Modlila sie calym sercem.
— Wejrzyj na mnie, Panie — mówila w duchu — i wesprzyj
mnie, aby wszyscy sie przekonali, że jesteś Jedynym Bogiem
i niewzruszona ostoja tych, którzy Tobie ufaja.
I oto raptem kolo sie zatrzymalo — zjawil sie Aniol Boży,
który uwolnil świeta i uzdrowil jej rany. Jednak tak wielki
cud nie przyniósl żadnego pożytku tam, gdzie zlość i nienawiść
oślepila serca i umysly. Oprawcy nie byli w stanie dojrzeć
w zaistnialym zdarzeniu mocy Boga Żywego, lecz uznali cud za
rezultat magii. Postanowiono wrzucić meczennice do plonacego
pieca. Znowu zaczela sie modlić:
— Panie, który mieszkasz na wysokości i spogladasz na
uniżonego (por. Iz 33,5; Ps 138,6)! Wybawileś trzech meżów
skazanych w Babilonie na spalenie; sprawileś, że ogień ich nie
tknal, albowiem zeslaleś im rose z niebios. Wspomóż także
mnie, slużebnice Twoja! Znosze bowiem meki dla chwaly
Twojej, Boże.
To powiedziawszy, spokojnie czekala, aż zostanie wypelniony
rozkaz. Wykonać go mieli dwaj żolnierze — Wiktor oraz
Sostenes. Ale każdy z nich ujrzal pośród plomieni aniolów,
którzy przyszli z pomoca meczennicy. Wówczas żolnierze kategorycznie odmówili spelnienia rozkazu. Oświadczyli, że nie
ośmielaja sie tknać Eufemii i wola gniew prokonsula nad gniew
jaśniejacych meżów, których ujrzeli wśród plomieni. Posadziwszy żolnierzy o przynależność do chrześcijaństwa, prokonsul
rozkazal ich uwiezić.
Meczennice wrzucili do pieca dwaj inni żolnierze, ale z paleniska
buchnal ogień, który ich spalil. Dziewczyna śpiewala w piecu
pieśni trzech mlodzieńców z Babilonu, zaś żar sie jej nie imal
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— Jezus Chrystus, Oblubieniec dziewicy, zstapil w ogień, aby
zrosić ja niebiańska ochloda. Gdy palenisko wygaslo, świeta
wyszla z niego cala i zdrowa, co wprawilo gnebicieli w zdumienie. Nie wiedzac, co poczać w tej sytuacji, prokonsul
odeslal Eutymie do wiezienia i wezwal do siebie Wiktora wraz
ze Sostenesem. Domagal sie od nich, aby poklonili sie bożkom.
Żolnierze zgodnie oświadczyli:
— Dotychczas byliśmy w bledzie. Ale dzisiaj dane nam bylo
poznać Boga Jedynego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jego czcimy,
zaś twoim balwanom od dzisiaj nie bedziemy sie klaniać! Ciala
nasze sa w twoich rekach, a dusze swoje Panu polecamy.
Za taka postawe zostali osadzeni na pożarcie przez dzikie
zwierzeta. Gdy wprowadzono ich do cyrku modlili sie żarliwie.
Uslyszeli z nieba glos, który wzywal ich do zachowania pokoju.
W radości ducha umarli, zwierzeta zaś nie tknely ich cial,
a chrześcijanie potajemnie ich pogrzebali.
Nastepnego dnia rano gnebiciel wezwal Eufemie na rozprawe.
świeta byla nieustraszona. Poddano ja nowym meczarniom.
Najpierw powieszono ja i ostrymi narzedziami zadawano rany,
a potem wrzucono do glebokiego rowu napelnionego woda,
w której plywalo mnóstwo żmij i innych jadowitych gadów oraz
plazów. Meczennica modlila sie nieustannie i również z tej
próby wyszla niepokonana. Wówczas oprawca kazal ja bić
palkami, a potem przepilować ostrzem. Ale pila nie uszkodzila
świetego ciala. W końcu prokonsul skazal blogoslawiona
dziewice na pożarcie przez dzikie zwierzeta i poprowadzono ja
do cyrku. świeta modlila sie o to, aby Pan Bóg zeslal kres jej
cierpieniu, aby przyjal jej dusze w Swoje rece i wprowadzil do
upragnionej niebiańskiej krainy.
— Panie Wszechmocny — mówila. — Objawileś przeze
mnie Swoja niepokonana moc, zdeptaleś moimi nogami biesy
i pohańbileś szaleństwo gnebiciela, a mnie wywyższyleś ponad
wszelkie meki. Przyjmij moje cierpienie jako ofiare skladana Ci
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w pokorze i ze skrucha. We dusze moja i wprowad ja do orszaku
świetych meczenników. Niech bedzie blogoslawione Imie Twoje
na wieki!
Kiedy stanela na arenie cyrku, wypuszczono z klatki lwy
oraz niedwiedzie. Zbliżywszy sie do niej, zwierzeta lizaly jej
nogi, jedynie niedwiedzica zranila ja lekko. Rana zaczela krwawić i świeta oddala swego ducha Panu. Ziemia sie zatrzesla,
miasto sie zachwialo, światynie runely. Wśród ludzi zapanowalo
przerażenie — wszyscy pospiesznie opuścili cyrk. Cialo meczennicy zabrali jej rodzice i pochowali ze czcia w pobliżu miasta.
Dziekowali Bogu w radości ducha, że dostapili laski wydania na
świat blogoslawionej córki, która przelala krew za Oblubieńca
swego, Jezusa Chrystusa.
Z biegiem czasu nad grobem Eufemii zbudowano światynie
ku jej czci — tutaj wlaśnie odbywal sie Czwarty Sobór Powszechny
w 451 r. W V w. wzniesiono światynie pw. meczennicy Eufemii w Rzymie i Mediolanie. Po 617 r. jej relikwie zostaly
przeniesione do Konstantynopola.

Wspomnienie świetej meczennicy Sebastiany
w. Sebastiana żyla za czasów cesarza Domicjana (81–86). Byla
uczennica apostola Pawla. Zarzadca Jerzy nakazal schwytać ja
w mieście Markianopol.
Najpierw bito ja, a nastepnie wrzucono do rozpalonego
pieca, lecz ogień nie uszkodzil jej ciala. Wówczas poprowadzono ja do Heraklei (w Tracji) — tutaj torturowal ja zarzadca
o imieniu Pompejusz. Rzucona na pożarcie zwierzetom meczennica nie zostala przez nie rozszarpana. Poniosla śmierć przez
ściecie mieczem.
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Wspomnienie świetej meczennicy
Melityny
w. Melityna pochodzila z Markianopola (w Tracji). Żyla
za panowania cesarza Antoninusa Piusa (138–161) i dokonala
wielu cudów.
Swoja modlitwa obalila balwany, zburzyla posagi Apollina i Herkulesa, wiele osób nawrócila na wiare chrześcijańska.
Oświecila nauka Chrystusa żone zarzadcy Antiocha, za co
zostala stracona, a jej cialo leżalo niepogrzebane. Przechodzil obok tego miejsca Macedończyk o imieniu Achacy, który
podażal do swojej ojczyzny. Poprosil on o pozwolenie zabrania
świetego ciala, a otrzymawszy na to zgode, zabral je na statek.
W podróży Achacy zachorowal i zmarl. Kiedy statek przybil
do brzegu wyspy Lemnos na Morzu Egejskim, św. Melityne
pogrzebano; w pobliżu jej grobu pochowano też Achacego.

Wspomnienie świetej meczennicy
Ludmily
logoslawiona Ludmila żyla na przelomie IX i X w. Pochodzila
z Serbii, byla córka ksiecia serbskiego. Wydano ja za maż za
czeskiego ksiecia Borzywoja, który byl poganinem. Poganka
byla również Ludmila. Dopiero po ślubie oboje przyjeli
wiare chrześcijańska. Chrztu świetego udzielil im równy
apostolom Metody, piastujacy wówczas godność arcybiskupa
na Morawach. Mieli trzech synów i jedna córke.
W wieku trzydziestu sześciu lat Borzywoj zmarl. Rozpacz
po stracie meża nie zachwiala jej zaufania w wole Boża. Caly
swój majatek rozdala ubogim. Zamieszkala w Pradze, zaś
11*
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wladze w państwie zaczal sprawować jej syn — Wratyslaw.
Po trzydziestu trzech latach panowania on również zmarl,
a wówczas rzady objal wnuk Ludmily — Waclaw (926–935).
Jego matka, Dragomira, w 927 r. odstapila od wiary chrześcijańskiej,
znienawidzila blogoslawiona Ludmile i starala sie ja zgladzić.
Wiedzac o tym, świeta wyjechala do Teczyna. Synowa wyslala
w ślad za nia dwóch bojarów, aby ja zabili — zloczyńcy ci zgromadzili wielu podobnych sobie ludzi i wieczorna pora wlamali
sie do palacu, w którym przebywala Ludmila. Zostala uduszona — stalo sie to w sobote o godzinie pierwszej w nocy.
Ksieżna miala wówczas osiemdziesiat jeden lat. Pochowano
ja nie w kościele, lecz przy murze miejskim; Pan Bóg wslawil
to miejsce wieloma cudami: co noc pojawialy sie tam plonace
świece, a pewien ślepiec przejrzal, gdy dotknal mogily meczennicy. Uslyszawszy o cudach, ksiaże Waclaw przeniósl świete
cialo do Pragi i umieścil je w kościele św. Jerzego. Blogoslawiona
Ludmila jest patronka Czech.

Wspomnienie świetego Cypriana, metropolity
Kijowa
w. Cyprian piastowal godność metropolity kijowskiego i calej
Rusi w latach 1390–1406. Pochodzil z Bulgarii. Zanim zostal
metropolita wiódl pelne zmagań duchowych życie na świetej
Górze Athos. Wyróżnial sie czystościa serca i zamilowaniem
do zglebiania literatury dotyczacej rozwoju duchowego. Jego
erudycja oraz pobożność zwrócily uwage patriarchy konstantynopolitańskiego Filoteusza. Pouczenia i rady udzielane przez
Cypriana byly natchnione przez Boga: świety pozostawil po sobie wiele listów, przeniknietych duchem milości chrześcijańskiej
i troska o potrzeby duchowe powierzonej mu trzody. Na

DZIEŃ SZESNASTY

179

szczególna uwage zasluguja listy do ihumena Atanazego oraz
duchowieństwa Pskowa.
św. Cyprian lubil życie ciche, pograżone w milczeniu. Dlatego zdarzalo sie nieraz, że odwiedzal ,,świete jezioro”w gminie
wlodzimierskiej, gdzie wybudowal cerkiew pw. Przemienienia
Pańskiego. Najcześciej jednak wyjeżdżal do swojej metropolitalnej wsi Goleniszczewo w pobliżu Moskwy. Byla to bardzo
spokojna, otoczona lasem miejscowość, polożona miedzy dwiema
rzekami. Tutaj wybudowal cerkiew ku czci świetych Bazylego
Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. Mieszkajac tu, udzielal świeceń kaplańskich, prowadzil korespondencje
i tlumaczyl literature religijna z jezyka greckiego na cerkiewnoslowiański. Przetlumaczyl miedzy innymi ,,Trebnik”, ,,Slużebnik”,
kanony oraz modlitwy. Jest ponadto autorem ,,Żywotu metropolity
Piotraóraz żywotów innych świetych. Napisal też kilka dziel
historycznych. Cyprian jest znany również z redagowania
ksiag liturgicznych. Ten trud duchowy laczyl z medytacja
o śmierci, sadzie Bożym, oczyszczajacej mece grzeszników i rajskiej szcześliwości sprawiedliwych. Dożyl pónej starości.
Na cztery dni przed śmiercia napisal list pożegnalny i poprosil
otaczajacych go biskupów oraz osoby zaufane, by odczytali
ów testament nad jego grobem podczas pogrzebu. W swym
liście udzielil blogoslawieństwa wiernym i prosil o wybaczenie
grzechów. Spoczal w Panu z dziekczynna modlitwa na ustach.
Stalo sie to 16 września 1406 r. Relikwie św. Cypriana odkryto
w r. 1472.

Wspomnienie świetego Doroteusza Pustelnika
w. Doroteusz pochodzil z Tebaidy. Przebywal na pustyni
w pobliżu Aleksandrii w miejscu zwanym ,,Celami pustel-
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niczymi”.
Paladiusz (368–430) pochodzil z Galacji, poczatkowo wiódl
pustelnicze życie w pobliżu Aleksandrii, potem zamieszkal
w Betlejem; biskupem Hellenopolis zostal w 399 r. Jako
zwolennik Jana Chryzostoma zostal zeslany przez cesarza Arkadiusza do Górnego Egiptu. Powrócil na swoja katedre w 412 r.
W mlodym wieku przebywal na pustyni kolo Aleksandrii, gdzie
byl świadkiem trudów ascetycznych św. Doroteusza. Paladiusz
przekazal nam o nim nastepujace świadectwo:
Przez sześćdziesiat lat Doroteusz przebywal w tej samej
jaskini, prowadzac bardzo surowe życie. Codziennie w porze
poludniowej spiekoty wedrowal brzegiem morza i zbieral kamienie. Budowal z nich cele i oddawal je tym, którzy nie potrafili
budować. Pewnego razu — pisze Paladiusz — zapytalem go:
— Dlaczego ty, ojcze, w tak podeszlym wieku przemeczasz
swoje cialo w tym okropnym upale?
Starzec odpowiedzial:
— Mecze cialo, aby ono nie meczylo mnie.
świety ograniczal swoje pożywienie do minimum: spożywal
posilki tylko raz dziennie, jadl suchy chleb oraz pustynna
roślinność. Wypijal też znikoma ilość wody. Bóg mi świadkiem,
że nikt nie widzial go leżacym albo śpiacym. Przez cala
noc wyplatal kosze z galezi daktylowych, sprzedawal je i za
zdobyte w ten sposób pieniadze kupowal sobie pożywienie.
Pytalem wszystkich uczniów Doroteusza, czy on zawsze wiedzie
tak bardzo ascetyczne życie. Odrzekli mi, że żyje tak od
dzieciństwa. Wedle swojego zwyczaju, nigdy sie nie kladzie,
czasami zamyka oczy, robiac cokolwiek lub jedzac. Czesto
zdarza sie nawet, że gdy zmorzy go sen podczas posilku, chleb
wypada mu z ust. Kiedyś chcieliśmy naklonić ojca — mówili
uczniowie — aby polożyl sie na macie i usnal, ale nam odrzekl:
— Jeśli potraficie namówić do snu aniola, to namówcie też
mnie.
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Pewnego dnia blogoslawiony starzec wyslal Paladiusza do
studni po wode. Gdy ten zajrzal do studni, ujrzal tam jadowitego weża — ze strachu nie napelnil wiader, lecz wrócil,
mówiac:
— Jesteśmy zgubieni, ojcze, gdyż widzialem jadowitego
weża w studni.
świety uśmiechnal sie, pokrecil glowa i rzekl:
— Gdyby diabel zechcial do wszystkich studni wrzucić
żmije, weże oraz inne gady, to ty byś nigdy nie pil wody
i umarlbyś z pragnienia.
To powiedziawszy, sam poszedl do studni. Nabrawszy wody,
przeżegnal ja i napil sie ze slowami:
— Gdzie krzyż, tam wcale nie szkodzi moc szatańska.
św. Doroteusz zmarl pod koniec IV w. za panowania cesarza
Teodozjusza Wielkiego (379–395).

Dzień siedemnasty
Meczeństwo świetych Wiary, Nadziei i Lioby oraz
matki ich Zofii
a panowania cesarza Hadriana (117–138) mieszkala w Rzymie
pobożna wdowa o imieniu Zofia. Miala trzy córki — dwunastoletnia Wiare, dziesiecioletnia Nadzieje i o rok od niej
mlodsza Liobe. Wychowala swe córki w bojani Bożej oraz
pobożności — chrześcijańskie cnoty calej tej rodziny byly
powszechnie znane w Rzymie. Poganin Hadrian postawil
Zofie wraz z córkami przed sadem.
Pierwsze pytania
skierowane do świetych dotyczyly ich pochodzenia i wiary.
Kobieta otwarcie wyznala wiare w Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. Wladca zwrócil sie wówczas do jej dzieci tymi
slowami:
— Nie chce oszpecić waszej urody. Wrecz przeciwnie,
pragnalbym uznać was za moje córki. Ale zanim to sie stanie,
musicie poklonić sie naszym bogom. W przeciwnym wypadku
zostaniecie wydane na meki, śmierć i pohańbienie.
świete dziewice jednoglośnie odrzekly:
— Ojcem naszym jest Bóg żyjacy na niebiosach. Pragniemy
tak żyć i umrzeć, aby zaslużyć na miano Jego prawdziwych
dzieci. Bogu sie klaniamy i przestrzegamy Jego przykazań, zaś
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twoimi bóstwami pogardzamy i nie boimy sie pogróżek, gdyż
meka w Imie Chrystusa jest przez nas pożadana.
Wiedzac, że zostana stracone, matka tak mówila do swych
córek, zanim poddano je torturom:
— Zlóżcie w holdzie Chrystusowi urode i mlodość, oddajcie
za Niego swoje życie, a On obdarzy was życiem wiecznym.
Niech was nie przerażaja cierpienia, gdyż zakończa sie one
waszym zwyciestwem. Poczytuje sobie za radość i honor zostać
matka meczennic.
Na jej oczach wzieto na tortury najstarsza z córek, Wiare.
Kiedy odmówila ona zlożenia ofiary bogini Artemidzie, wówczas
rozebrano ja do naga i bito. Potem obcieto jej piersi, a z
ran wyciekla nie krew, lecz mleko. Cierpliwość meczennicy wywolala podziw naocznych świadków. Oburzylo ich
okrucieństwo cesarza, ale nie zaprzestal on zadawać tortur.
Rozkazal rozgrzać żelazna krate i polożyć na niej dziewice.
Po dwóch godzinach okazalo sie jednak, że świeta nie doznala
żadnych poparzeń, co wprawilo oprawców w zdumienie. Zanurzono ja wówczas do kotla napelnionego wrzaca smola
i olejem, a kiedy z tej próby również wyszla calo, wladca
rozkazal ja stracić.
Wyrok śmierci dziewczyna odebrala
z radościa. Poprosila swoja matke o modlitwe, a do sióstr
powiedziala:
— Niech stane sie dla was przykladem. Idcie za mna do
Oblubieńca naszego, który nas do Siebie przyzywa.
Wiara zostala ścieta. Wówczas nieprawy sedzia postawil
przed swoim obliczem Nadzieje.
— Widzialaś straszliwa meke i śmierć swojej siostry. Nie
zechcesz chyba cierpieć tak jak ona i zlożysz poklon wielkiej
Artemidzie — rzekl cesarz.
— Wyroslam razem z moja siostra, wychowana jestem na
tych samych ksiegach i przez ta sama matke nauczona jestem
czcić Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wierzyć w Niego
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i Jemu oddawać cześć — mówila dziewczyna. — Mylisz sie, jeśli
sadzisz, że moje postepowanie, myśli oraz życzenia sa inne, niż
mojej siostry. Pragne pójść w jej ślady.
Uslyszawszy taka odpowied cesarz wydal świeta dziewice
na meki. Podobnie jak Wiare, najpierw nielitościwie ja bito,
potem wrzucono do ognia. Ocalala jednak. Powieszono wiec
ja i zadawano jej rany mieczem — świeta broczyla krwia.
Powiedziala do oprawcy:
— Chrystus jest moja moca. Ciebie zaś czeka meka w ogniu
piekielnym, dokad trafisz razem z biesami, których uznajesz za
swoich bogów.
Slowa te do reszty rozgniewaly wladce. Rozkazal wiec,
aby rozpalono ogień pod kotlem napelnionym smola i olejem.
Ale dreczyciele nie zdolali wypelnić polecenia, gdyż kociol sie
stopil, a jego wrzaca zawartość rozlala sie, parzac otaczajace
osoby. Dumny balwochwalca wszelako nie chcial w tym dojrzeć
dzialania mocy Bożej i skazal dziewice na śmierć. Na oczach
matki ścieto glowe drugiej córce.
Trzecia i najmlodsza rozciagnieto na kole i bito. Gnebiciel
postawil jej warunek:
— Wyrzeknij tylko jedno zdanie: ,,Wielka jest bogini
Artemida”, a zostaniesz uwolniona.
— Wielki jest Bóg mój, Jezus Chrystus — brzmiala
odpowied. — Zaś twoja bogini i ty razem z nia zginiesz.
Za takie slowa cesarz polecil wrzucić świeta do pieca, lecz
ona sama poszla do ognia, a kiedy żar wygasl, wyszla z niego
cala i zdrowa. Wówczas przebito jej cialo przy pomocy
żelaznych świdrów. Dopiero potem uśmiercono ja, ścinajac
glowe.
Matke cesarz pozostawil przy życiu. Uczynil to, aby
cierpiala nad utrata dzieci.
Pochowala ona ciala swych
córek za miastem na wysokim wzgórzu. Przez trzy dni nie
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odchodzila od mogily i wkrótce, wskutek przeżytych cierpień, zmarla. Chrześcijanie pochowali ja razem z córkami.
Zofia nie zostala pozbawiona korony meczeństwa i udzialu
w Królestwie Bożym.
Jeśli bowiem nie cialem, to
sercem poniosla meke dla Chrystusa, rozslawiajac Jego
Imie.

Wspomnienie świetej meczennicy
Agatoklii
gatoklia byla niewolnica chrześcijanina Mikolaja.
Żona
jego, Paulina, odstapila od prawej wiary i zaczela wyznawać falszywa nauke Ariusza. Przez osiem lat gnebila ona
slużke. Chciala ja zmusić do sprzeniewierzenia sie prawdziwej wierze i sklaniala do herezji. Okrutnie ja bila, zmuszala
do chodzenia boso po ostrych kamieniach, lamala żebra za
pomoca mlotka, a w końcu uciela jej jezyk. Meczennica
nie ulegla żadaniom swojej pani i dlatego zostala zamknieta
w lochu. Tam morzono ja glodem, ale za zrzadzeniem Bożym
ptaki przynosily jej owoce. W końcu zostala zabita przez
Pauline.
Dokladna data meki i śmierci św. Agatoklii nie jest znana.
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Wspomnienie świetej meczennicy
Teodozji
eodozja żyla za panowania cesarza rzymskiego Aleksandra
Sewera (222–235). Pochodzila z Pontu i byla bardzo bogata.
Poniosla meke za wyznawanie wiary chrześcijańskiej, gdyż nie
chciala sie jej wyrzec.
Najpierw powieszono ja i bardzo poraniono. Póniej w kajdanach odprowadzono do wiezienia. Po uplywie ośmiu dni
drzwi celi same sie otworzyly. Przestraszeni stróże powiadomili
o tym zarzadce, ale on nie uwierzyl i zażadal, aby meczennice
postawiono przed jego obliczem. Zdumial sie, gdy zobaczyl, że
ma zagojone rany i zapytal:
— Kim jesteś?
— Dostaleś pomieszania zmyslów — odrzekla — bo inaczej
rozpoznalbyś we mnie Teodozje.
Wówczas gnebiciel rozkazal wrzucić ja do rozpalonego pieca.
Po pewnym czasie wyslal dwóch kaplanów pogańskich, aby
odgarneli popiól z ciala Teodozji. Gdy kaplani otworzyli
palenisko, buchnal z niego ogień i spalil ich, a towarzyszacy
im ludzie ujrzeli, że kobieta śpiewa w piecu wraz z dwoma
mlodzieńcami w bialych szatach. Kiedy wyszla z pieca cala
i zdrowa, zaprowadzono ja znów do wiezienia. Mogla wybierać:
albo zlożyć ofiare bogom pogańskim, albo w dalszym ciagu cierpieć. Oprawca zagrozil, że poloży ja na rozgrzanym żelazie.
świeta odpowiedziala:
— Jeśli twój sekretarz Doroteusz wejdzie razem ze mna na
palenisko i ogień mu nie zaszkodzi, to wówczas zloże poklon
twoim bogom.
Zarzadca sie zgodzil i oboje znaleli sie na rozgrzanej żelaznej
plycie. Doroteusz zginal, a Teodozja pozostala przy życiu.
Zaprowadzono meczennice do światyni pogańskiej. Wciaż
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oczekiwano od niej, że pokloni sie balwanom, ale ona oddala sie
modlitwie. Wówczas niespodziewanie wszystkie posagi bożków
pospadaly na ziemie i potlukly sie. Ludzie, którzy to widzieli,
byli przerażeni, a zarzadca bardzo sie rozgniewal. Rozkazal
czterem żolnierzom, aby przepilowali świeta na pól — nie udalo
im sie jednak tego dokonać. Teodozja poniosla śmierć przez
ściecie mieczem. Stalo sie to okolo 230 r.

Wspomnienie stu piećdziesieciu sześciu
meczenników z Tyru
dniu 17 września Kościól wspomina także stu piećdziesieciu
sześciu meczenników z fenickiego miasta Tyr.
Ponieśli oni śmierć podczas prześladowania, które prowadzil
cesarz Maksymin Daia (309–313). Zgineli prawdopodobnie
w 310 r. Pośród tych meczenników bylo dwóch biskupów
egipskich — Peleusz i Nilus.

Dzień osiemnasty
Wspomnienie świetego Eumeniusza, biskupa
gortyńskiego
w. Eumeniusz za mlodu jeszcze spodobal sie Bogu, gdyż
wiódl cnotliwe życie. Stosownie do slów Ewangelii: ,,Starajcie
sie usilnie wejść przez ciasna brame”(śk 13,24), kroczyl waska
droga, prowadzaca do Królestwa Bożego.
Jak ktoś, kto nieraz porzuca nie tylko bagaż, który dwiga,
ale też szaty, jakie ma na sobie, usilujac pokonać waskie
przejście, tak czlowiek, pragnacy trafić do nieba, musi rozdać
ubogim nie tylko uciażliwy nadmiar swego mienia, ale nawet
to, co niezbedne — chociażby ubranie. Taki wlaśnie jest sposób
naśladowania Chrystusa. I tak też postepowal w życiu Eumeniusz. Wyrzekl sie nie tylko majatku i rozdal go ubogim, ale
zaparl sie też samego siebie. Żyjac w wielkiej wstrzemieliwości
i zachowujac posty, umartwial swoje cialo. Poskramial żadze
cielesne nieustannym czuwaniem i zmaganiem duchowym; jego
powiek nie zmorzyl sen, dopóki nie oczyścil duszy i ciala od
namietności. Aż stal sie w końcu światynia Ducha świetego.
Ponieważ swym cnotliwym życiem jaśnial ludziom niczym
pochodnia, wybrano go na biskupa w mieście Gortyna na
poludniowym wybrzeżu Krety. Piastujac te godność, pouczal
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swoja trzode nie tylko slowem, ale przede wszystkim wlasnym
przykladem, czystym i milym Bogu życiem. Prowadzil dzialalność
dobroczynna — byl ojcem dla sierot, wspomożycielem ubogich,
pocieszycielem zasmuconych, uzdrowicielem chorych. Ponadto
byl cudotwórca. Wypedzal demony, lagodzil gniew i waśnie
miedzy ludmi. Wiadomo też, że pewnego razu sila swej modlitwy uśmiercil duża żmije, która chciala go użadlić. Podczas
swego pobytu w Tebaidzie, kiedy sie pomodlil w czasie suszy,
sprowadzil deszcz. Tam też oddal swego ducha Bogu.
Jego cialo zostalo przeniesione do Gortyny, gdzie slużyl
Kościolowi. Dzialalność i śmierć św. Eumeniusza przypada
na VII w.

Wspomnienie świetej meczennicy
Ariadny
riadna poniosla meke podczas panowania cesarza Hadriana
(117–138). Byla niewolnica Tercjusza, zarzadcy miasta Primnisa
we Frygii.
Z okazji narodzin swego syna zorganizowal on uroczystość
w pogańskiej światyni. Aby zlożyć ofiary i hold biesom, zgromadzili sie w tej światyni przyjaciele, sasiedzi oraz wspóldomownicy.
Jedynie Ariadna zostala w domu, albowiem nie chciala wejść
do pogańskiego przybytku. Zarzadca rozgniewal sie i wydal
dziewczyne na meki. Bito ja i zadano wiele ran, a potem
zamknieto w lochu, gdzie morzono ja glodem. Ale po pewnym
czasie oprawca uwolnil ja z wiezienia i meczennica opuścila
miasto. Jednak gnebiciel pożalowal, że darowal jej wolność
i wyslal za nia pogoń.
Dziewczyna starala sie uciec. Gdy doszla do skaly, zaczela
zanosić do Boga modlitwe, aby ja wybawil z rak prześladowców.
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Pan sprawil, że skala natychmiast sie rozstapila. świeta weszla
w szczeline, która ponownie sie zamknela, kryjac uciekinierke.
Cudu tego dokonal Aniol Pański.

Wspomnienie świetych meczenników
Zofii, Ireny i Kastora
dniu 18 września wspomina sie również świete meczennice Zofie
oraz Irene, które zostaly ściete, a także meczennika Kastora,
zamorzonego glodem przez balwochwalców.

Dzień dziewietnasty
Meczeństwo świetych Trofima,
Sabacjusza, Dorymedonta
ntiocheńczycy obchodzili świeto na cześć boga Apollina. Caly
dzień uplywal im na skladaniu ofiar, pijaństwie i zabawach.
W tym czasie przybylo tu dwóch nikomu nie znanych
meżczyzn. Byli to chrześcijanie — Trofim oraz Sabacjusz,
których bardzo zgorszyly pogańskie uroczystości i zaślepienie
balwochwalców. Zaczeli oni zanosić modlitwy do Boga, aby
raczyl wybawić mieszkańców Antiochii z rak Szatana. Poganie
nie mogli nie zauważyć, że dwaj przybysze nie oddali czci
bóstwom i pojmawszy ich zaprowadzili przed oblicze Heliodora,
który sprawowal w mieście wladze. Zarzadca rozkazal ich
rozlaczyć. Po wyprowadzeniu Sabacjusza, przesluchiwal Trofima.
świety powiedzial, iż jest wedrowcem, że niegdyś prowadzil
niegodziwe życie, ale sie ochrzcil i teraz jest wyznawca Chrystusa, pragnacym zlożyć Mu siebie w ofierze.
— A czy znane ci sa cesarskie dekrety dotyczace chrześcijan?
— padlo pytanie.
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— Przeczytalem je — odrzekl przybysz. — Ale cóż one
znacza? Miedzy prawdziwa pobożnościa a szatańska uluda jest
taka różnica, jak miedzy dniem a noca.
Slowa te wywolaly gniew zarzadcy, co przesadzilo o losie
Trofima. Obnażono go i rozciagnieto za rece i nogi, a potem bezlitośnie bito — broczyl krwia tak bardzo, że ziemia zabarwila
sie na czerwono. Sedzia przerwal tortury mówiac:
— Zlóż ofiare bogom, bo inaczej zostaniesz wyslany do
Frygii, a tam trafisz w rece Dionizego.
Dionizy byl powszechnie znany z nieludzkiego okrucieństwa.
świety odrzekl:
— Nie jest dla mnie ważne, kto z was mnie meczy — ty, czy
on. Tylko raz bede umierać, nie wiecej. Przecież każdy z was
ma ten sam zamiar: waszym celem jest zabijać tych, którzy
sluża Prawdziwemu Bogu.
Po takiej odpowiedzi Heliodor rozkazal go powiesić i szarpać
jego cialo ostrymi pazurami. Meczennik cicho powtarzal:
,,Panie, pomóż sludze Twemu”. A sedzia zapytal:
— Gdzież jest twój Chrystus?
— Chrystus jest z każdym, który Go przyzywa — brzmiala
odpowied. — Mnie On również nie opuszcza. Znakiem Jego
obecności przy mnie jest latwość, z jaka znosze te nadludzkie
cierpienia.
Pobitego i okaleczonego Trofima odprowadzono do wiezienia.
Przed sadem zaś postawiono blogoslawionego Sabacjusza. Oświadczyl
on na rozprawie, że jego imieniem, godnościa, ojczyzna, chwala
oraz bogactwem jest Chrystus, Syn Boży, istniejacy wiecznie,
który czuwa nad stworzeniami i kieruje światem. Wyszydzil
szaleństwo bezbożników, potepil balwochwalców i znieważyl
ich bogów. Za taka postawe sedzia wydal go na meki.
Sabacjusza powieszono i szarpano jego cialo. Potraktowano go
ze szczególnym okrucieństwem — calymi platami odrywano mu
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cialo od kości — kości zostaly obnażone. Kiedy w takim stanie
zdjeto meczennika z drzewa, natychmiast skonal.
Po jego śmierci w rekach oprawców zostal tylko Trofim.
Zarzadca wyslal go do Frygii do gnebiciela Dionizego. Żolnierze
poprowadzili świetego. Jechali konno, a wiezień szedl obok
w żelaznych butach, które mialy wewnatrz ostre gwodzie. Byla
to ciernista droga, prowadzaca do życia wiecznego; każdy krok
sprawial ból i powodowal nowe rany. Ale Pan Bóg nie opuszczal
Swego slugi w podróży.
Po trzech dniach konwój dotarl do frygijskiego miasta Synnada — tu przekazano wienia Dionizemu. Wreczono mu też list
Heliodora. Po przeczytaniu pisma dreczyciel naklanial meczennika, aby wyrzekl sie swej wiary i uznal bóstwa pogańskie.
Meżny chrześcijanin powiedzial:
— Gdybym nawet pragnal uniknać śmierci, to jest to
niemożliwe, albowiem jestem zwyklym śmiertelnikiem. Należy
umrzeć taka śmiercia, aby pozyskać życie wieczne. ,,Czego
oko nie widzialo ani ucho nie slyszalo, czego serce czlowieka
nie zdolalo pojać, to przygotowal Bóg tym”(1 Kor 2,9), którzy
dostapia życia wiecznego. Pragne zdobyć takie życie, dlatego
śmierć, która mi grozisz, jedynie mnie cieszy.
Na rozkaz oprawcy wzieto świetego na tortury. Najpierw
go bito, potem wlewano mu w nozdrza żracy plyn, a w końcu
powiesiwszy na drzewie, zaczeto nacinać jego boki. Z ciala
Trofima krew plynela strumieniami, ale cierpial on w milczeniu.
A kiedy polewano jego rany octem zmieszanym z sola, modlil
sie slowami Psalmu: ,,Wyrwij mnie, Boże, z rak niezbożnika,
z mocy zloczyńcy i gwaltownika! Wszak tyś nadzieja moja,
Panie”(Ps 71,4–5). Potem przez jakiś czas przypalano mu
żebra plonacymi świecami. Ale i ten rodzaj meki nie zlamal
niezwycieżonego wojownika Chrystusowego. Wiec odprowadzono go wreszcie do lochu.
W Synnadzie mieszkal radca i senator Dorymedont. Wyz12*
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nawal on wiare chrześcijańska, ale nie okazywal tego publicznie
w obawie przed represjami. Czlowiek ten czesto odwiedzal
w wiezieniu św. Trofima, opatrywal jego rany i troszczyl
sie o niego. Tak postepujac nie mógl sie uchronić przed
prześladowaniem. Na domiar zlego nastal dzień Kastora i Polluksa — pogańskie świeto ,,Dioskurów”i w Synnadzie zorganizowano powszechne uroczystości. Skladajac hold swoim bogom,
Dionizy zauważyl, że pośród zgromadzonych osób zabraklo senatora. Kazal go wezwać, ale ów odpowiedzial poslańcom:
— Jestem chrześcijaninem i nie powinienem brać udzialu
w uroczystościach ku czci biesów.
Aresztowano go, a nastepnego dnia postawiono przed sadem.
— Czyżby przestal ci sie podobać szacunek, którym jesteś
otoczony i miejsce, jakie zajmujesz pośród nas? — zapytal
gnebiciel.
— Ten, kto miluje Prawdziwego Boga nie przywiazuje wagi
do honorów, chwaly i powszechnego uznania. To wszystko
jest przemijajaca marnościa, która oddala od Boga i pograża
czlowieka w ogniu piekielnym — brzmiala odpowied.
Dionizy dlugo rozmawial z Dorymedontem. Staral sie
laskawymi slowami i pogróżkami doprowadzić go do tego,
aby sie sprzeniewierzyl Chrystusowi. Ale senator kpil z jego
pogróżek i z bogów pogańskich. Wówczas gnebiciel nakazal
przypiekać cialo świetego rozżarzonymi pretami. Lecz usta
Dorymedonta nie przestaly wyslawiać Chrystusa. Oprawcy
zmasakrowali mu za to twarz i wybili zeby, potem rozpalili pod
nim ogień i postawili go na żarzacych sie weglach. Nie udalo im
sie jednak zmusić do zmiany przekonań. W końcu zamkneli go
w lochu, na tortury zaś ponownie zostal wziety Trofim, któremu
wykluto oczy rozpalonym żelazem.
Po naradzie ze swoja świta Dionizy postanowil wydać
meczenników na pożarcie dzikim zwierzetom: ich śmierć miala
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stać sie publicznym widowiskiem. W tym celu przyprowadzono
wyglodniale zwierzeta i kolejno wypuszczano je na arene cyrku,
gdzie postawiono wieniów. Najpierw wybiegla z klatki niedwiedzica i rzucila sie w strone świetych — zlagodniala jednak
od razu, gdy tylko sie do nich zbliżyla. Potem wyskoczyl na
arene rozjuszony leopard, ale zaczal jak pies pokornie lizać nogi
swoich ofiar. Nastepnie wypuszczono lwa — wszelako i on zachowal sie niczym lagodne jagnie. A kiedy dozorca na rozkaz
gnebiciela zaczal drażnić lwa, wówczas zwierze go rozszarpalo.
Byl to jawny cud i wszyscy obecni rozpoznali w tym moc
Prawdziwego Boga. Tylko bezecny oprawca dojrzal w wypadkach, które sie rozegraly na arenie, przejaw sztuki magicznej.
Nie mogac pokonać sily ducha świetych chrześcijan, rozkazal
ściać im glowy mieczem.
Taka śmiercia zgineli Trofim i Dorymedont, a stalo sie to
miedzy 276 a 282 r. Dziś tryumfuja oni wraz z aniolami,
wielbiac Boga w Trójcy.

Meczeństwo świetego Zozyma Pustelnika
ewnego razu Domecjan, zarzadca Cylicji, wyruszyl wraz ze
swoja świta na polowanie. Tropiac zwierzyne, przemierzal
obszary pustynne, pagórki oraz góry. W pewnym miejscu
ujrzal wiele zwierzat, pośród których chodzil starzec i rozmawial
z nimi jak z ludmi. Myśliwi rzucili sie na zwierzyne, a kiedy
zwierzeta sie rozpierzchly, wówczas ujeli oni starca i — myślac,
że maja do czynienia z czarownikiem — przyprowadzili go do
ksiecia. Na pytanie, kim jest i jak sie nazywa, sedziwy czlowiek
odpowiedzial:
— Jestem chrześcijaninem, a mam na imie Zozym.
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Wówczas zwiazano go i zaprowadzono do miasta. Tu
postawiono go przed sadem. Ksiaże pytal pustelnika o czary
i sztuke magiczna, posadzajac go o omamienie dzikich zwierzat
do tego stopnia, że rozumialy jego mowe i staly sie lagodne oraz
ulegle.
— Nie magia i czary sa celem mojego pobytu w pustelni
— brzmiala odpowied. — Jako chrześcijanin nie moge żyć
w mieście pośród niewiernych. Wole przebywać wśród zwierzat,
aniżeli pośród zlych ludzi, którzy sa wrogami Pana mojego,
Jezusa Chrystusa. Stawiam sobie za przyklad innych pustelników, świetych ojców. Na miare moich sil naśladuje ich życie.
Bóg zna slugi Swe i troszczy sie o nich. Dal mi bowiem poznać
Swoja dobroć i ku pocieszeniu memu pozwolil mi ujarzmić
dzikie zwierzeta. I tak oto żyje, radujac sie w Panu i pokladajac
w Nim cala swa nadzieje.
Ksiaże na te slowa powiedzial:
— Wiec ty, zly starcze, czcisz Nazarejczyka? Zostaniesz
przeto wyslany do Nazaretu na meki. Niech twoje cierpienie
stanie sie postrachem dla jego mieszkańców. Albo sie wyprzesz
Nazarejczyka, albo umrzesz!
Zakutego w kajdany Zozyma wyslano do Nazaretu. W ślad
za konwojem podażyl Domecjan. W Nazarecie na jego rozkaz
świetego powieszono glowa w dól, a do szyi przywiazano mu
cieżki kamień. Zaczeto zadawać mu rany. Na wszystkie pytania o rzekome czary blogoslawiony starzec mial tylko jedna
odpowied:
— Bogiem moim jest Jezus Chrystus. To On pocieszyl mnie
uleglościa dzikich zwierzat.
— Jeżeli zwierzeta sa ci posluszne — powiedzial zarzadca
— to przywolaj tu jakieś zwierze, a wtedy wszyscy przyjmiemy
twoja wiare.
Zozym goraco modlil sie do Pana, aby raczyl poslać lwa,
który by mu slużyl. I stalo sie wedle modlitwy starca — do
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miasta wbiegl lew. Zwierze podeszlo do świetego i zaczelo
podtrzymywać kamień uwiazany do jego szyi. Na prośbe
zarzadcy starzec poskromil lwa. Domecjan polecil uwolnić go
z wiezów i chcial go odeslać do cesarza, lecz pustelnik oddal
ducha swego w rece Pana.
Meczeństwo św. Zozyma przypada na poczatek IV w. i zbiega sie w czasie z panowaniem cesarza Dioklecjana. Wspomina
sie go także 4 stycznia razem ze św. Atanazym. Wedlug
świadectwa zawartego w Minejach Czytanych, które przytacza
pod data 4 stycznia św. Dymitr z Rostowa, świety zmarl nie
od razu po torturach, lecz przez jakiś czas mieszkal jeszcze na
pustyni wraz ze św. Atanazym.

Wspomnienie świetego ksiecia Teodora oraz jego
synów, Dawida i Konstantyna
logoslawiony knia Teodor, zwany Czarnym, byl potomkiem
równego apostolom ksiecia Wlodzimierza. Dokladna data
narodzin świetego nie jest znana, możliwe jednak, że urodzil
sie on miedzy 1240 a 1245 r. Byl synem smoleńskiego kniazia
Rościslawa Mścislawowicza. Jak podaje hieromnich Antoni
— biograf ksiecia Teodora — otrzymal on bardzo pobożne
wychowanie. Już w dzieciństwie unikal zabaw, czytal literature
religijna i staral sie zachować czystość duchowa i cielesna. Jego
serce jak gabka wchlanialo prawdy wiary oraz treść Pisma
świetego.
Ksiaże mial dwóch braci — Gleba i Michala, którzy po
śmierci ojca skrzywdzili go, dajac mu w spadku po Wlodzimierzu
tylko Możajsk. Bylo to na owe czasy bardzo male i biedne
miasteczko — on jednak wcale sie nie obrazil i cierpliwie nim
wladal. Za jego lagodność Pan Bóg powierzyl mu póniej slynne
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miasto Jaroslawl. Stalo sie tak, że Teodor ożenil sie z córka kniazia rostowskiego, Maria Wasiljewna, i jednocześnie otrzymal
we wladanie miasto Jaroslawl (1267 r.). Maria wydala na świat
dwoje dzieci — syna Michala i córke.
Po śmierci swego brata Michala, blogoslawiony Teodor
odziedziczyl też miasto Smoleńsk. Bylo to w 1279 r. Nie zamieszkal tu jednak, mianowal sie jedynie ksieciem smoleńskim
i pelnil szereg obowiazków z tym zwiazanych. Wkrótce odstapil
to miasto swemu bratankowi, Aleksandrowi Glebowiczowi.
Ksiaże mieszkal w Jaroslawlu, prowadzac pobożne, mile
Bogu życie. Okazywal szacunek duchowieństwu oraz mnichom, wspieral ubogich. Staral sie we wszystkim spodobać
Panu i — jak każdy wojownik Chrystusowy — unikal wszelkiej
nieprawości oraz falszu.
W owym czasie Ruś dwigala jarzmo niewoli tatarskiej.
Panowal zwyczaj, że kniaziowie ruscy jedzili do chana Zlotej
Ordy, by zatwierdzić swoje godności. świety również wyruszyl
do Zlotej Ordy. Wiózl ze soba wiele prezentów dla chana
i jego żony. Zostal przyjety niezmiernie przychylnie i spedzil na
dworze chana okolo trzech lat. Faworyzowano go i szanowano,
zaś jego uroda oraz rozum tak bardzo urzekly żone chana, że
zapragnela wydać za niego swoja córke. Ale knia powiedzial
jej, że w Jaroslawlu pozostawil żone i dwoje dzieci. Odrzucil
propozycje malżeństwa.
Otrzymawszy od chana pozwolenie na piastowanie godności
ksiecia w Jaroslawlu, Teodor opuścil Zlota Orde. Kiedy
przybyl do swego miasta, dowiedzial sie, że jego żona umarla.
W Jaroslawlu przebywal jego syn Michal oraz teściowa. Bojarowie wraz z teściowa nie wpuścili prawowitego ksiecia do
miasta: oświadczyli, że uznali za kniazia Michala — jego syna
— i to im wystarczy. Nie chcieli uznać nad soba wladzy
kogoś, kto mial uklady z chanem. Wobec takiego stanu rzeczy
blogoslawiony Teodor udal sie z powrotem do Zlotej Ordy, aby
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poprosić o ponowne potwierdzenie swojej godności i o pozwolenie na panowanie w Jaroslawlu. Chan wyslal mieszkańcom
Jaroslawla surowe upomnienie i rozkazal, aby przyjeli swego
ksiecia. Ale bojarowie trwali w uporze.
W miedzyczasie żona chana znowu zaczela namawiać swego
meża, aby wydal za ksiecia ich córke. Chan z poczatku nie mógl
na to przystać: twierdzil, że nie godzi sie wydawać córki chana
za dannika, w dodatku innowierce. W końcu jednak przyzwolil
na to malżeństwo. Jednak zanim zawarto ślub, córka chana
musiala sie ochrzcić — taki byl warunek, postawiony przez
patriarche Konstantynopola. Narzeczona na chrzcie świetym
otrzymala imie Anna.
Gdy ślub zawarto, chan jeszcze bardziej polubil Teodora;
okazywal mu wiele życzliwości, otoczyl go chwala i przepychem.
Dal kniaziowi we wladanie okolo trzydziestu sześciu miast.
Ale pośród wspanialego bogactwa serce świetego nie popadlo
w pyche — dobra doczesne nie stlumily w nim milości do
Chrystusa i nie staly sie przeszkoda w zachowywaniu Przykazań
Bożych. Korzystajac z przychylności chana, ksiaże wybudowal w Zlotej Ordzie kilka cerkwi, ze wszystkich sil krzewil
wiare chrześcijańska i wspieral duchowieństwo. Podczas pobytu
w Zlotej Ordzie urodzilo mu sie dwóch synów — Dawid oraz
Konstantyn. Wkrótce potem nadeszla wiadomość o śmierci jego
syna Michala. Wtedy Teodor wraz z żona oraz dziećmi powrócil
z wielkimi honorami do Jaroslawla, a razem z nim przybylo
wielu tatarskich dostojników.
Ksiaże sprawowal wladze w Jaroslawlu do pónej starości.
Panowal uczciwie i bogobojnie, lagodnie i madrze. Bronil
pokrzywdzonych, otaczal opieka wdowy i sieroty, obdarowywal
ubogich i czynil milosierdzie biednym. W latopisach odnotowano jego pobożność — knia oddawal sie modlitwie, pilnie
zachowywal posty, trudzil sie dla dobra Kościola, wspieral
duchowieństwo. Kiedy zachorowal i poczul, że zbliża sie godz-

200

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

ina śmierci, wezwal do siebie żone i synów oraz nakazal im żyć
w milości i pokoju. Jego przedśmiertne pouczenie jest bardzo
wzruszajace; zostalo ono w calości zamieszczone na jednej
z ikon. Zanim oddal ducha swego Bogu, polecil, by zaniesiono
go do monasteru i tu poprosil, aby postrzyżono go na mnicha.
Wznosil do Boga gorace modlitwy dziekczynne, że dostapil tej
laski. Przed sama śmiercia przywdzial szaty pokutne. Żegnajac
sie ze wszystkimi, prosil o wybaczenie i sam udzielil wszystkim
przebaczenia. Zasnal w Panu dnia 19 września 1299 r.
Mlodszy syn Teodora — Konstantyn — zmarl nieżonaty,
a data jego śmierci nie jest znana. Jego nastepca — starszy
syn Dawid — przez dwadzieścia trzy lata panowal w Jaroslawlu.
Zmarl w 1321 r. Ciala synów zlożono w tej samej krypcie, co
cialo ojca, a mianowicie w podziemiach cerkwi Przemienienia
Pańskiego. Dokonujace sie tam uzdrowienia przyczynily sie do
odkrycia nie podlegajacych rozkladowi ich relikwi. Nastapilo
to po okolo dwustu latach, w r. 1467.
Przeniesienie relikwii Teodora, Dawida i Konstantyna mialo
miejsce w 1658 r., co dalo podstawe dla ustanowienia lokalnego
świeta. W 1707 r. św. Dymitr, metropolita Rostowa,
sporzadzil cyprysowy relikwiarz, do którego zlożyl szczatki
świetych. Póniej relikwiarz ten wlożono do wiekszego srebrnego relikwiarza oraz przeniesiono ciala cudotwórców do
cerkwi wybudowanej ku ich czci.

Dzień dwudziesty
Żywot i meczeństwo świetego Eustacjusza Placyda,
jego malżonki i synów
lacyd byl wojewoda w Rzymie za panowania Trajana (98–117).
W mlodości bral udzial w wojnie, która prowadzil w Judei
syn cesarza Wespazjana, Tytus (79–81). Zaslynal wówczas jako
meżny i niepokonany wódz — samo jego imie budzilo postrach
wśród wrogów.
Pochodzil ze znakomitego i bardzo bogatego rodu. Mial
uczciwa żone i dwóch synów. Byl poganinem, ale spelnial
w swoim życiu wiele dobrych, chrześcijańskich uczynków.
Pewnego razu wyruszyl z żolnierzami na polowanie. Napotkawszy
stado jeleni, myśliwi zaczeli je ścigać. Jedno z najwiekszych
zwierzat odlaczylo sie od stada i zaczelo uciekać w kierunku
pustyni. Placyd pozostawil daleko w tyle swoich towarzyszy
i puścil sie w pogoń za jeleniem. Zwierze wbieglo na wysoka
skale i stanelo na niej — zatrzymal sie też wojewoda i zaczal sie
zastanawiać, w jaki sposób można jelenia zlapać. Obserwujac
go, dojrzal ponad rogami zwierzecia świecacy krzyż, a na nim
ukrzyżowanego Chrystusa.
— Dlaczego prześladujesz mnie, Placydo? — rozlegl sie
glos.
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Zdumionego myśliwego ogarnal strach, ale zapytal:
— Kim jesteś, Panie, który do mnie przemówileś?
— Jestem Jezusem Chrystusem — Bogiem, który przyjal
cialo dla zbawienia ludzi i cierpial dobrowolne meki oraz poniósl
śmierć na krzyżu. Nie znajac Mnie, Placydo, czcisz Mnie
swoimi dobrymi uczynkami, szczodrze rozdawana jalmużna.
Pozyskaleś Moja laske i pragne ciebie zbawić. Nie chce, aby
czlowiek znany z milosierdzia zginal w sidlach wroga.
— Blagam, wskaż mi, Panie, co mam poczać — wyrzekl
wojewoda.
— Id do kaplana chrześcijańskiego i przyjmij z jego rak
chrzest świety. On wprowadzi cie na droge zbawienia.
Wróciwszy z polowania do domu, Placyd udal sie wraz
z żona i dziećmi do kaplana Jana. Powiedzial mu o objawieniu,
którego dostapil i poprosil, aby udzielono im chrztu świetego.
Kaplan podziekowal Panu Bogu, że także pośród pogan sa
ludzie Mu mili, a nastepnie wylożyl przybylym prawdy wiary
chrześcijańskiej i zapoznal ich z Przykazaniami Bożymi. Potem
ochrzcil cala rodzine w imie Ojca, Syna i Ducha świetego.
Zostaly nadane im nastepujace imiona: Placydowi — Eustacjusz, jego żonie — Teopista, a synom Agapiusz i Teopist.
śaska Boża opromienila dusze nowo ochrzczonych i napelnila
ich serca szcześliwościa.
Nastepnego dnia świety pojechal na to miejsce, gdzie objawil mu sie Jezus Chrystus. Padl tam na ziemie i modlil sie;
placzac dziekowal Panu za niewyslowione milosierdzie, za to,
że raczyl oświecić jego rodzine światlem wiary. Powierzyl Bogu
calkowicie swoje życie. Prosil, aby Pan pokierowal jego losem
z pożytkiem dla duszy, wedlug Swego uznania i upodobania.
Wojewoda ponownie dostapil objawienia — Najwyższy odkryl
mu wiedze o przyszlych utrapieniach i doświadczeniach, które
go dotkna.
— Eustacjuszu — powiedzial Pan — musisz wprowadzić

DZIEŃ DWUDZIESTY

203

w czyn swoja wiare i wykazać ufność w Moje milosierdzie.
Zostaniesz doświadczony niczym Hiob. Zaznasz poniżenia
i ubóstwa.
— Niech sie stanie wedlug woli Twojej, Panie! Jestem
gotów — mówil świety — wszystko przyjać z Twoich rak
z dziekczynieniem. Pragne jedynie, abyś mnie wspieral w niedoli
Swoja wszechmocna pomoca i abyś zeslal mi cierpliwość.
Po tych wydarzeniach Eustacjusz wraz z malżonka dalej
prowadzil pobożne i uczciwe życie, ćwiczac sie w cnotach,
poszczac i rozdajac ubogim jalmużne. Ale po uplywie pewnego
czasu przez dopust Boży na jego dom spadla choroba i śmierć.
Zachorowali wszyscy jego domownicy oraz sludzy i w krótkim
czasie wielu pomarlo. Wyginelo też bydlo. Ci, co pozostali
przy życiu — chorowali; nie bylo komu ochraniać mienia
i zlodzieje po nocach rozkradali caly majatek Eustacjusza.
Zubożal on tak bardzo, że zostal niemalże żebrakiem. Ale
nie zlorzeczyl, nie rozpaczal i nie zwatpil. Wychwalal Boga
i tak jak Hiob rzekl: ,,Pan dal, Pan wzial, niech bedzie
blogoslawione imie Pana”(Jb 1,21). Z dziekczynieniem przyjmowala też wszystkie nieszcześcia Teopista, jego żona. Aby
nie stać sie pośmiewiskiem z powodu ubóstwa, postanowili
ukryć sie przed znajomymi. Zabrawszy ze soba swoje dzieci
wyruszyli w świat, skazujac siebie na dobrowolna tulaczke.
Postanowili udać sie do Egiptu. W tym celu zawedrowali
nad Morze śródziemne i wsiedli na statek. Kapitanem statku
byl barbarzyńca, który zapalal milościa do Teopisty i zapragnal rozlaczyć ja z meżem. Zamiast oplaty za podróż
zażadal, aby Eustacjusz oddal mu swa żone. Zagrozil, że
w przeciwnym wypadku go zabije. Wojewode zmuszono do
opuszczenia statku wraz z dziećmi; stojac na przystani, plakal,
patrzac jak statek z Teopista na pokladzie odplywa do nieznanej krainy. Jego nieletni synowie oplakiwali wraz z nim
utrate matki. Pocieszeniem w tej niedoli byla jedynie myśl,
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że nic sie nie dzieje bez woli Bożej. Pokrzepieniem serca
byla nadzieja, że cierpienie doczesne jest udzialem wybrańców
Bożych.
Kontynuujac swoja podróż świety dotarl wraz z dziećmi do
wielkiej, glebokiej i wartkiej rzeki. Nie bylo tu ani mostu,
ani promu. Jednoczesne przeniesienie dwojga dzieci okazalo
sie rzecza niemożliwa. Wobec tego Eustacjusz wzial jednego
syna i przeniósl go na plecach na przeciwny brzeg rzeki. Chcial
wrócić po drugiego i zanieść go również, ale kiedy wszedl do
rzeki i znalazl sie pośrodku koryta, uslyszal dzieciecy krzyk.
Gdy sie obejrzal, ujrzal że lew pochwycil jego syna i ucieka z nim
na pustynie. Rozpacz przeszyla mu serce, lecz byl bezradny.
Nie pozostawalo mu nic innego, jak tylko zaopiekować sie
drugim dzieckiem. Zanim jednak dobrnal do brzegu, nadbiegl
wilk i porwal chlopca, unoszac go w kierunku lasu. Eustacjusz
pozostal sam jeden na świecie.
Plakal dlugo i gorzko. Mial tylko jednego Pocieszyciela
— Boga. Jedynie Ten, który dopuścil do tak wielkiego
doświadczania go, dawal mu sile i cierpliwość. Czlowiek czul,
że Najwyższy podtrzymuje go Swa Wszechmogaca Prawica.
Z gleboka pokora zaniósl do Boga modlitwe dziekczynna za to,
że droga cierpienia i utrapienia prowadzi go do życia wiecznego.
Wiedzial, że ,,wszystko wspólpracuje w pomnażaniu dobra
z tymi, którzy miluja Boga”(Rz 8,28). I jeżeli Pan dopuszcza
cierpienie, to nie po to, aby ukarać Swoich wybrańców, ale
poddać próbie ich wiare, mestwo oraz wytrwalość.
Pan wysluchal dziekczynnej modlitwy Swego slugi. I jak
niegdyś Jonasza zachowal przy życiu we wnetrznościach ryby,
tak teraz zachowal przy życiu synów wojewody. Kiedy bowiem
lew unosil dziecko, dostrzegli go pasterze i zaczeli gonić.
Zwierze porzucilo swoja ofiare i ucieklo. Zaś chlopca porwanego
przez wilka uratowali wieśniacy, którzy byli na polu. Ludzie ci
zabrali dzieci do wioski i je wychowali.
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Eustacjusz wszelako o niczym nie wiedzial. Wedrowal
dalej z modlitwa dziekczynna za cierpienie, czasami jednak nie
byl w stanie stlumić w sobie glosu natury ludzkiej — plakal
wówczas oraz narzekal na swój los. Ale i w tych krótkich
chwilach slabości zawsze przyzywal milosierdzia Bożego, proszac
o wsparcie, litość i pocieszenie. W takim stanie ducha dotarl do
miejscowości zwanej Wadisis. Tutaj zamieszkal i zaczal w pocie
czola pracować na chleb powszedni. Zostal najemnym robotnikiem i stróżem. Żyjac w ubóstwie, trudzie i pokorze, ćwiczac
sie w modlitwach i czuwaniach, zachowujac posty, spedzil tu
pietnaście lat życia. Jego synowie mieszkali w pobliskiej osadzie, ale on o tym nie wiedzial. Nie wiedzial też, że żone
jego Pan Bóg uchronil od pohańbienia — barbarzyńca bowiem,
który ja zatrzymal, cieżko zachorowal i wkrótce zmarl. Teopista
zostala uwolniona i żyla w spokoju, pracujac na swoje utrzymanie.
Byly to czasy, kiedy niektóre ludy azjatyckie powstaly
przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, a Trajan szykowal sie do
wyprawy na Mezopotamie. W tych okolicznościach cesarz przypomnial sobie dzielnego wodza Placyda. Zapragneli go mieć
przy sobie także dwaj żolnierze — Antioch i Arkadiusz — starzy
przyjaciele Eustacjusza. Za pozwoleniem cesarza wyruszyli oni
na poszukiwanie wojewody. Odnaleziono go i rozpoznano po
blinie, która mial na szyi — musial teraz wrócić do Rzymu,
aby wypelnić życzenie wladcy i podporzadkować sie jego rozkazom. Powitano go z wielkimi honorami. Cesarz powierzyl mu
uprzednio piastowane stanowisko i przydzielil majatek wiekszy niż ten, który Placyda wcześniej posiadal. Trajan rozkazal
mu stanać na czele armii i poprowadzić na wojne. Wojewoda
stwierdzil jednak, że liczebność wojska jest zbyt mala. Dlatego zaproponowal monarsze, aby przeprowadzić powszechna
mobilizacje. Cesarz wyslal swoje rozkazy i do Rzymu zaczela
naplywać mlodzież, zdolna do slużby wojskowej. Przybyli do
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Rzymu również Agapiusz z Teopistem i zglosili sie do wojewody. Nie wiedzac, że sa to jego synowie, Eustacjusz wprowadzil
chlopców do najbliższego grona i pokochal ich jak wlasne dzieci.
Wyprawa wojenna zakończyla sie wspanialym zwyciestwem
Eustacjusza. Maszerujac na czele wojska, w drodze powrotnej do Rzymu wojewoda zatrzymal sie ze swoimi żolnierzami
w miejscowości, w której mieszkala jego żona. Z woli Bożej
Agapiusz i Teopist rozbili swój namiot tuż obok ogrodu matki.
Uslyszawszy przez przypadek rozmowe chlopców, Teopista
rozpoznala w nich swoich synów — ze wzgledu na swoje
ubóstwo nie odważyla sie jednak wyznać im, że jest ich matka.
Udala sie tedy do wojewody proszac, aby pozwolil jej wrócić
wraz z wojskiem do Rzymu.
— Jestem rzymianka — mówila. — Ale trafilam do tego
kraju jako niewolnica. Mieszkam tu już szesnasty rok. W tej
chwili jestem wolna, lecz zbyt uboga, aby oplacić podróż do
Rzymu.
Eustacjusz dobrodusznie pozwolil tej kobiecie powrócić do
ojczyzny, ale nie rozpoznal w niej swojej malżonki. Kobieta zaś stala przed wojewoda jak urzeczona. Poznala go
bowiem. Bala sie wyznać, że jest jego żona, gdyż on byl
dostojnikiem państwowym, ona zaś bardzo uboga niewiasta.
Zatopila sie w modlitwie — polecala swoje dzieci, meża oraz
siebie woli Bożej i Boskiej opiece. Duch świety natchnal ja,
aby powrócila do namiotu meża i wyjawila, kim jest w istocie.
Uczynila tak i opowiedziala Eustacjuszowi, jak Bóg uchowal
ja niczym Saraj (por. Rdz 12,11–20) przed pohańbieniem,
opowiedziala o swojej samotnej tulaczce. Ujawnila też wiele
— znanych tylko jej — szczególów z życia meża. Wielka
radość zapanowala w sercach obojga malżonków, kiedy kobieta oświadczyla, że dwaj ulubieńcy wojewody to jego synowie.
Tak oto pocieszyl Pan Bóg wierne slugi swoje, albowiem
,,Pan daje śmierć i życie, wprowadza do Szeolu i wyprowadza;
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Pan czyni ubogim albo bogatym, poniża i wywyższa”(1 Sm
2,6–7).
Zanim wojewoda wraz z żona i dziećmi powrócil do Rzymu,
cesarz Trajan zmarl. Jego nastepca zostal Hadrian — gorliwy wyznawca wiary pogańskiej i prześladowca chrześcijan.
Pomimo to Eustacjusz Placyd wkroczyl do Rzymu jak tryumfator. Cieszyl sie szacunkiem i rozglosem wiekszym niż poprzednio. Ale Pan Bóg raczyl znowu poprowadzić go droga cierpienia
i poniżenia.
Hadrian zapragnal zlożyć bogom pogańskim ofiary dziekczynne
za zwyciestwo. Podczas uroczystości Eustacjusz nie wszedl do
światyni, lecz — zgodnie z nakazem wlasnego sumienia — pozostal na zewnatrz. Cesarz wyrazil zdziwienie i powiedzial:
— Placydo, winieneś dziekować bogom bardziej niż ktokolwiek inny. Wrócileś z wojny caly i zdrowy, odniosleś zwyciestwo
i odnalazleś swoja żone oraz dzieci. Czyż to nie powód do
wdzieczności?
— Jestem chrześcijaninem — brzmiala odpowied. —
Zdrowie, zwyciestwo, żone i dzieci darowal mi Jezus Chrystus.
Jego czcze i Jemu dziekuje. Zaś gluchym, niemym i bezsilnym
bożkom nie moge sie klaniać.
Taka odpowied wywolala gniew wladcy. Zdymisjonowal
on dowódce i postawil przed sadem jak zwyklego obywatela.
Przed sadem postawiono także żone Eustacjusza i jego synów
— wszystkich skazano na pożarcie przez dzikie zwierzeta.
I oto slawnego, dzielnego przywódce wyprowadzono wraz z najbliższymi na arene cyrku. Bedac tak pohańbionym świety
nie czul wstydu i nie przerażala go śmierć za Chrystusa.
Kiedy wypuszczono z klatki zwierzeta, nie uczynily one żadnej
krzywdy skazańcom. Nastepnego dnia cesarz polecil zatem
rozżarzyć miedzianego wola i wtracić do jego wnetrza rodzine
Placyda, jego żone oraz synów. Taka wlaśnie śmiercia zgineli.
Kiedy po trzech dniach sludzy Hadriana zajrzeli do wnetrza
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wolu, stwierdzili, że ciala meczenników — choć sa martwe
— zachowaly sie w calości. Nawet ich wlosy nie zetlaly.
świadkowie tego zdarzenia wznieśli okrzyk: ,,Wielki jest Bóg
chrześcijański!”

Meczeństwo świetych Michala i Teodora
z Czernihowa
iedy wybuchaja wojny, powstaja zamieszki w państwie, czy
zdarzaja sie inne kleski, nie należy sadzić, że sa to zwykle
zjawiska naszego przemijajacego świata. Nieszcześcia i kleski
— to dopust Boga Wszechmogacego za nasze grzechy. Jeśli
mala kara zeslana przez Pana nie uświadomi nam naszej winy,
wówczas dopuszcza On znacznie cieższe doświadczenia, jakimi
sa glód, wojna domowa czy najazd obcych wojsk. Taka droga
prowadzil Pan Izraelitów i tak postapil też z Ziemia Ruska.
Gdy ludzie obrazili Milosiernego Boga, wówczas dosiegnal ich
sprawiedliwy gniew Boży. Przejawem tego gniewu byl najazd wojsk Batu-chana na Ruś i dlugotrwala niewola tatarska.
Barbarzyńcy pokonali wojska ruskich kniaziów, zburzyli osady
i spustoszyli ziemie. Miasta oraz wioski staly wyludnione, gdyż
chrześcijanie, którzy nie zgineli i nie trafili do niewoli, ukrywali sie w górach, lasach i na pustyniach. Ludzie osiedlali sie
w miejscach, zamieszkalych niegdyś przez dzikie zwierzeta.
W owym czasie w Ksiestwie Kijowskim sprawowal wladze
Michal, knia Czernihowa. Prowadzil on cnotliwe życie, byl
znany z lagodności, pokory, uprzejmości wobec wszystkich
oraz hojności wobec ubogich. Ukochal Chrystusa i slużyl Mu
dobrymi uczynkami, modlitwa i postem. Dusze swoja uczynil
mieszkaniem Boga.
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Batu-chan wyslal do Kijowa poselstwo, które mialo namówić
ksiecia, aby dobrowolnie poddal miasto. Prawowierny knia
wiedzial jednak, że okrutni barbarzyńcy morduja nawet dobrowolnych poddanych i niszcza ich ziemie. Dlatego rozkazal
zabić poslów tatarskich. W konsekwencji na Kijów wyruszylo
sześćset tysiecy żolnierzy Batu-chana. Stalo sie rzecza oczywista, że miasto nie może stawić czola takiej ilości nieprzyjaciól.
Wówczas św. Michal wraz ze swoim bojarzynem Teodorem
opuścil Kijów i uciekl na Wegry. Zamierzal pozyskać tam pomoc zbrojna dla swojej ojczyzny — syn jego Rościslaw pojal
bowiem za żone wegierska ksieżniczke. Jednak Michal żadnej
pomocy nie otrzymal. Nie od razu wszakże powrócil do kraju:
Batu-chan opanowal Czernihów (1240 r.) i calkowicie zburzyl
Kijów. Wspaniale cerkwie zostaly sprofanowane i spalone —
spelnily sie slowa Dawidowe: ,,Boże, poganie wtargneli do Twojego dziedzictwa, zbeszcześcili Twój świety Przybytek [. . . ].
Zwloki Twoich slug rzucili na pożarcie ptactwu powietrznemu,
ciala Twoich wiernych — dzikim zwierzetom. Rozlali krew ich
jak wode [. . . ], a nie bylo nikogo, kto by [ich] pogrzebal”(Ps
79,1–3).
Wkrótce stalo sie wiadomym, że ocalalym od pożogi wojennej mieszkańcom miast Batu-chan pozwoli żyć spokojnie
w miejscu zamieszkania, ale pod warunkiem, że beda placić danine. Ruscy kniaziowie zobowiazani zostali ponadto do zlożenia
holdu chanowi, a w zamian zwracano im ksiestwa, nad którymi
panowali. W takiej sytuacji powrót do zniszczonej ojczyzny byl
lepszy niż tulaczka na obcej ziemi. Dlatego knia Michal wraz
z bojarzynem Teodorem wrócil najpierw do Kijowa, a stamtad udal sie do Czernihowa. Tatarzy natychmiast zażadali
od niego, aby zlożyl hold Batu-chanowi. świety wiedzial, że
każdy, kto przybyl do chana, musial przejść przez ogień (kaplani
tatarscy uważali, że ogień oczyszcza ze wszelkich zlych zamiarów), a także poklonić sie slońcu i balwanom. Dopiero po tej
13*

210

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

ceremonii można bylo stanać przed obliczem chana. Wiekszość
ruskich kniaziów spelniala te wymogi i otrzymywala w zamian
wszystko, o co prosila. Warunki te jednak byly nie do przyjecia dla pobożnego Michala. Wraz ze swoim wiernym doradca
postanowil przelać krew za Chrystusa i zlożyć Mu w ofierze
swoje życie.
Przyjaciele udali sie do swego ojca duchownego Jana i w jego
obecności ślubowali Bogu śmierć jako świadectwo wyznawanej
wiary. Kaplan pouczyl ich, jak maja postepować w obliczu
barbarzyńców, aby wypelnić nakazy Ewangelii. Udzielil im
też Komunii świetej i blogoslawieństwa. Nastepnie Michal
wraz z Teodorem pożegnali swoich najbliższych i z modlitwa
w sercu udali sie na dwór Batu-chana. Kiedy powiadomiono go
o przybyciu ruskiego ksiecia, chan rozkazal kaplanom dopelnić
obyczajów. Blogoslawionego Michala wraz z Teodorem kaplani
poprowadzili najpierw przed plonacy ogień. Wówczas knia
rzekl:
— Nie godzi sie, aby chrześcijanin przechodzil przez ogień,
który nie jest Bogiem, lecz stworzeniem. Chrześcijanie klaniaja
sie Stwórcy — Ojcu, Synowi i Duchowi świetemu — Jedynemu
Bogu, Stworzycielowi nieba i ziemi.
Slowa te wywolaly gniew kaplanów i magów. świadkami
zdarzenia byli niektórzy kniaziowie ruscy; jeden z nich — ksiaże
Rostowa, Borys — podszedl do św. Michala i nalegal, aby
spelnil on wole chana, nie narażal swoich rodaków i oszczedzil
sobie cierpienia.
— Nie zostaniesz ukarany przez Pana — mówil — za czyn
spelniony pod przymusem.
Ale knia odrzekl:
— Nie chce być chrześcijaninem tylko i wylacznie z nazwy,
a postepować jak poganin. Slawa tego świata jest mi niepotrzebna.
Zaś bojarzyn Teodor zacytowal slowa Ewangelii, którymi
pouczal ich kaplan Jan: ,,Kto chcialby zachować swoje życie
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— straci je, a kto stracilby swoje życie dla mnie i ewangelii
— zachowa je. Bo cóż pomoże czlowiekowi, że caly świat
zdobedzie, jeśli życie straci?”(Mk 8,35–36); ,,A do każdego, kto
przyzna sie do Mnie przed ludmi, przyznam sie i ja przed Ojcem
moim w niebie. A tego kto by zaparl sie mnie przed ludmi,
zapre sie i ja przed Ojcem moim w niebie”(Mt 10,32–33).
Batu-chan powiadomiono o postawie ksiecia. Wyslal on
swego dworzanina Eldege, aby rzekl Michalowi, co nastepuje:
— Wybieraj miedzy życiem a śmiercia. Jeżeli spelnisz moja
wole i poklonisz sie naszym bogom, zostaniesz przy życiu,
zyskasz moja laske i bedziesz absolutnym panem w swoim
ksiestwie. W przeciwnym wypadku zginiesz okrutna śmiercia.
Odpowied kniazia brzmiala:
— Zostaly dane ci przez Boga, chanie, wladza i slawa
tego świata. Z woli Bożej zniewolileś nas za grzechy nasze.
Zobowiazani przeto jesteśmy oddawać ci cześć jako wladcy. Ale
nie możemy zaprzeć sie Chrystusa i klaniać sie twoim bogom.
Na temat waszych bóstw, które sa tylko stworzeniami, mamy
takie oto proroctwo: ,,Bóstwa, które nie stworzyly nieba ani
ziemi, znikna z ziemi i spod tego nieba”(Jr 10,11).
Przekonawszy sie, że ani laskawościa, ani pogróżkami nie
można zmusić Michala do spelnienia woli chana, Eldega przekazal
swemu wladcy slowa świetego. Batu-chan wydal wyrok śmierci.
Knia zostal przywiazany za rece i nogi oraz okrutnie bity. Jego
usta powtarzaly nieustannie jedno zdanie: ,,Jestem chrześcijaninem”.
Pewien odstepca od wiary chrześcijańskiej pochwycil jego glowe
w swoje niegodziwe rece i odcial ja nożem.
Teraz nastal czas św. Teodora.
— Jeżeli spelnisz wole chana i przejdziesz przez ogień —
powiedzial barbarzyńca do bojarzyna — to odziedziczysz ksiestwo swego pana.
— Nie potrzebuje ksiestwa ani żadnych posiadlości pana
mego — odrzekl Teodor. — Pragne tylko pójść w jego ślady.
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Podobnie jak meczennik Michal — wierze w Jedynego Boga,
Stworzyciela nieba i ziemi. Chce oddać za Niego życie i nie
boje sie żadnych cierpień.
Bojarzyna okrutnie torturowano, a potem ścieto mu glowe
ze slowami: ,,Kto nie oddaje czci slońcu, ten nie powinien go
ogladać”.
śmierć meczenników Michala i Teodora nastapila 20 września
1246 r. Ich ciala rzucono na pożarcie psom, ale przez wiele
dni leżaly cale i nietkniete. Pojawil sie nad nimi jaskrawy
slup ognisty i każdej nocy widać bylo plonace świece. Przebywajacy w ordzie chrześcijanie potajemnie pochowali ciala
meczenników. W póniejszym czasie ich relikwie zostaly przeniesione do Wlodzimierza, a stamtad do rodzinnego miasta kniazia
— Czernihowa. W 1578 r. po opanowaniu Czernihowa przez
Polaków zgodnie z wola cara Iwana Gronego świete szczatki
Michala i Teodora przeniesiono do Moskwy.

Dzień dwudziesty pierwszy
Wspomnienie świetego apostola Kodrata
w. Kodrat byl jednym z grona siedemdziesieciu apostolów,
powolanych przez Chrystusa. Glosil Slowo Boże w Atenach
i Magnezji, gdzie piastowal godność biskupa. Swoimi kazaniami oświecil wielu ludzi.
Byl on niczym ,,gwiazda blyszczaca pomiedzy chmurami”(Syr 50,6) — ona prowadzila medrców do Chrystusa,
a św. apostol Kodrat prowadzil ludzi droga prawdy ku
zbawieniu.
Swoja modlitwa zburzyl pogańskie światynie
i balwany. Widzac, że stara sie calkowicie wykorzenić ich
wierzenia, poganie obrzucili go kamieniami, jak niegdyś Żydzi
św.
diakona Szczepana (por.
Dz 7,59).
Jednak Pan
Bóg zachowal Swego sluge przy życiu. Wówczas poganie
zamkneli świetego w wiezieniu i przez dlugi czas morzyli
glodem.
Po wielu cierpieniach zmarl — jego śmierć nastapila
za panowania cesarza Hadriana. Cialo apostola Kodrata
zlożono w Magnezji. Stalo sie ono ródlem wielu cudownych
uzdrowień.
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Wspomnienie świetych meczenników Hipacego
i Andrzeja
iejscem urodzenia przyjaciól Hipacego oraz Andrzeja byla
Lidia. W wieku dojrzalym Hipacy wstapil do monasteru,
gdzie trwal w milczeniu i trudzil sie dla Pana. Andrzej
zaś poświecil swoje życie ludziom: byl diakonem. Glosil
Slowo Boże i nauczal chrześcijan kroczenia droga Ewangelii.
Obu cechowala wstrzemieliwość, pokora oraz milość do
blinich.
O ich cnotliwym życiu dowiedzial sie biskup
Efezu. Z jego inicjatywy Hipacy objal katedre biskupia
w Azji, Andrzej natomiast zostal wyświecony na kaplana.
Bylo to w czasach, kiedy cesarz Leon III Izauryjski zapoczatkowal ikonoklazm. Wydal on edykt zwalczajacy kult
obrazów religijnych. Wówczas świeci zdecydowanie sprzeciwili sie obrazobórcom — namawiali wiernych, aby nie podporzadkowywali sie edyktowi cesarza. Wladca wezwal ich
przed swoje oblicze i wdal sie z nimi w dluga dyskusje
na temat ikon.
Przyjaciele byli jednak niezachwiani
w swoich przekonaniach. Zostali przeto na dlugo zamknieci
w wiezieniu. Potem poddano ich torturom — bito, oskalpowano ich glowy, a brody zanurzono w goracej smole.
Na glowach meczenników spalono świete ikony, a potem
wleczono ich ulicami miasta, czyniac z nich pośmiewisko.
W końcu ich zabito. Ciala meczenników rzucono na pożarcie
psom, ale wierni potajemnie pochowali je z należna czcia.
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Wspomnienie świetych meczenników Euzebiusza
i Pryskusa
w. Euzebiusz mieszkal w Fenicji i byl potajemnym wyznawca
Jezusa Chrystusa. Żyl w czasach okrutnego prześladowania
chrześcijan. Musieli sie oni ukrywać, gdyż w przeciwnym
razie narażeni byli na cieżkie tortury. Pomny na slowa
Chrystusa: ,,A do każdego, kto przyzna sie do Mnie przed
ludmi, przyznam sie i Ja przed Ojcem moim w niebie”(Mt
10,32), świety zglosil sie do zarzadcy miasta i odważnie zapytal:
— Dlaczego,
zaślepiony bezbożniku,
prześladujesz
trzode Chrystusowa?
— Kim jesteś? — spytal zdumiony zarzadca.
— Jestem sluga Chrystusa, przeciwko któremu ośmielileś
sie powstać — brzmiala odpowied.
Meczennika obnażono i zadawano mu rany — potem krwawiace cialo oblewano osolonym octem. Euzebiusz meżnie
znosil wszystkie meki. A kiedy tortury przerwano, oprawca
powiedzial:
— Oddaj cześć naszym bogom, a bedzie darowane ci życie.
— Kiedy zabijecie moje cialo — padla odpowied — moja
dusze przyjmie Jezus Chrystus. Jestem gotów wszystko znieść
dla mego Pana, albowiem ,,Kto wytrwa do końca, zostanie
zbawiony”(Mt 24,13).
Euzebiusz zginal od miecza. Poniósl śmierć także Pryskus,
który mieszkal i glosil Slowo Boże we Frygii. Oświecil on wiara
chrześcijańska wielu pogan. Zanim oddal swego ducha Panu,
poddano go torturom.
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Wspomnienie świetych biskupów
Izajasza i Melecjusza
logoslawieni i pobożni ojcowie Izajasz i Melecjusz byli biskupami Kościola Chrystusowego. Pelniac posluge pasterska,
prowadzili bardzo cnotliwe i bogobojne życie.
Znani byli z dzialalności dobroczynnej, rozdawali ubogim
swoje mienie, wspierali glodnych pożywieniem, a wiernych
karmili Cialem i Krwia Pańska. Nauczali, jak żyć wedlug
Przykazań Bożych. Obaj posiadali dar czynienia cudów.
Zmarli w podeszlym wieku, w pokoju ducha, w różnych latach, ale w tym samym dniu. św. Izajasz byl biskupem na
Cyprze, natomiast trudno ustalić, gdzie pelnil swa posluge św.
Melecjusz.

Żywot świetego Dymitra, metropolity Rostowa
w. Dymitr (w życiu świeckim Daniel) urodzil sie w grudniu
1651 r. w miasteczku Makarow w guberni kijowskiej. Jego
rodzice byli pobożni i prowadzili uczciwe, chrześcijańskie życie.
Daniela wychowywala glównie matka. Czytać i pisać
nauczyl sie w domu, a w wieku jedenastu lat wyslano go do
Szkoly Bractwa w Kijowie. Byl uczniem zdolnym oraz pilnym, w krótkim czasie prześcignal w nauce wszystkich swoich
rówieśników. Wyróżnial sie ponadto sklonnościa do ascezy
i kontemplacji, unikal wszelkich zabaw i rozrywek, a wolne
chwile poświecal na zglebianie Pisma świetego.
Majac pietnaście lat chlopiec musial opuścić mury szkoly.
Byly to bowiem czasy, kiedy Kijów przechodzil na przemian
spod panowania rosyjskiego w polskie. W 1665 r. miasto
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zdobyli Polacy i szkole calkowicie zburzono. Wlaśnie dlatego
Daniel spedzil tu tylko trzy lata i szkoly nie ukończyl.
9 lipca 1668 r. w Monasterze Cyrylowskim postrzyżono go
na mnicha i nadano mu imie Dymitr. Od tej pory calym sercem
staral sie upodobnić do Bogu i wiernie Mu slużyć. Wkrótce
potem zostal wyświecony na hierodiakona, a w 1675 r. na
hieromnicha. Mial wówczas zaledwie dwadzieścia cztery lata,
ale byl już znanym kaznodzieja. Ponad dwa lata glosil Slowo
Boże w soborze w Czernihowie. Jego kazania przyniosly wielki
duchowy pożytek sluchajacym, byly zajmujace i blyskotliwe.
Mlodzieniec zdobyl wkrótce wielki rozglos — zapraszaly go do
siebie wszystkie monastery na Litwie oraz Ukrainie.
W 1681 r. po śmierci ihumena Maksakowskiego Monasteru
Przemienienia Pańskiego św. Dymitr zostal tam przelożonym.
Jako ihumen byl on wzorem chrześcijańskiej pokory i wcielal
w czyn slowa Chrystusa: ,,Kto chcialby być wielkim wśród was,
niech bedzie sluga wszystkich”(Mt 20,26). Jednak w żadnym
monasterze nie przebywal dlugo — przenoszono go z jednego
miejsca w drugie. Już 1 marca 1682 r. mianowano go zwierzchnikiem Mikolajewsko-Batoryńskiego Monasteru, ale pragnac
oddać sie medytacjom i modlitwie, zrzekl sie on swojej godności
i slużyl Bogu jako zwykly mnich.
Na skutek najazdów tatarskich, litewskich i polskich Kościól
zostal pozbawiony cennych ksiag liturgicznych i literatury
hagiograficznej. Od dawna istniala konieczność napisania
żywotów świetych; zamiar taki zrodzil sie jeszcze u Piotra
Mohyly i Innocentego Gizela. Ich kontynuator — archimandryta śawry Kijowsko-Pieczerskiej — Barlaam Jasiński,
zaproponowal św. Dymitrowi, aby przeniósl sie do Kijowa
i podjal sie redagowania żywotów.
Skromnego ascete przestraszyl ogrom powierzonej mu pracy
i staral sie jej uniknać — ale jeszcze bardziej przerażal go
grzech nieposluszeństwa. Dlatego pokornie podporzadkowal sie
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propozycji Barlaama i zamieszkal w odosobnionej celi w śawrze
Kijowsko-Pieczerskiej. Pokladajac nadzieje w Bogu, w czerwcu
1684 r. rozpoczal redagowanie żywotów. Oddal sie zadaniu
z wielka gorliwościa. Czesto pracowal po calych nocach, a podczas krótkiego snu miewal wizje. Na przyklad po napisaniu
żywotu św. meczennika Oresta (10 listopada), kiedy polożyl sie,
aby odpoczać nad ranem, przyśnil mu sie Orest i powiedzial:
— Przecierpialem za Chrystusa wiecej mak, niż ich opisaleś.
To powiedziawszy, meczennik pokazywal swoje rany. Blogoslawiony
mnich pomyślal: ,,Który to Orest? Czy przypadkiem nie 13
grudnia sie go wspomina?Ńa taka myśl, meczennik rzekl:
— Nie jestem tym Orestem, którego Kościól wspomina
13 grudnia. Jestem tym, którego żywot napisaleś w dniu
dzisiejszym.
Po dwóch latach wyteżonej pracy ascecie zaproponowano
przeniesienie sie do Botany i objecie tam poslugi ihumena.
Nastapilo to 9 lutego 1686 r. Opuściwszy śawre KijowskoPieczerska, nie porzucil jednak swojej pracy. Pierwsze trzy
miesiace Minei Czytanych (wrzesień — padziernik — listopad)
zostaly ukończone przez niego wlaśnie w Batorynie. Dymitr
przedlożyl rekopisy archimandrycie Barlaamowi. Zapoznali sie
również z nimi i zaakceptowali je Ojcowie Soborowi. świety
przybyl do Kijowa, gdzie pod jego osobistym nadzorem w 1689 r.
wydrukowano pierwsza ksiege żywotów.
Wkrótce potem nadarzyla sie okazja odwiedzenia Moskwy.
Ksiaże Bazyli Golicyn (1643–1714) wyslal do Moskwy hetmana
Iwana Mazepe na spotkanie z patriarcha. Wraz z nim pojechali
św. Dymitr oraz ihumen Cyrylowskiego monasteru, Innocenty.
Razem z cala delegacja mnich zostal przyjety przez regentke
Zofie i otrzymal blogoslawieństwo patriarchy.
Po powrocie do monasteru świety urzadzil sobie odosobniona cele, która w swoich notatkach nazywa pustelnia. Tu
rozpoczal prace nad druga ksiega Minei Czytanych. Nowy pa-
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triarcha moskiewski, Adrian (1680–1700), za pośrednictwem
Barlaama, który zostal podniesiony do godności metropolity
kijowskiego, przekazal Dymitrowi list pochwalny. Patriarcha
prosil Barlaama o wspieranie jego pracy. Podtrzymalo to
świetego na duchu, bowiem postanowil poświecić sie bez reszty
dalszej pracy nad redagowaniem Minei Czytanych. W tym celu
zrzekl sie (po raz drugi w życiu) godności ihumena. Niedlugo
potem ukończyl prace nad druga ksiega żywotów i 9 maja
1693 r. zlożyl ja w drukarni śawry Kijowsko-Pieczerskiej. Po
ukazaniu sie tej ksiegi otrzymal on od patriarchy drugi list
pochwalny (1695 r.)
Dażyl do cichego i samotnego życia, ale ludzie, wysoko
ceniac jego zalety, nie pozostawiali go w spokoju. Tak oto arcybiskup Czernihowa, św. Teodozy Uglicki, przekonal świetego,
aby podjal sie zarzadzania Monasterem Piotro-Pawlowskim,
polożonym w odleglości 27 km od Gluchowa. Tu blogoslawiony
mnich wybudowal murowany sobór. Ale już w 1697 r. mianowano go przelożonym Monasteru Cyrylowskiego w Kijowie,
a zaledwie po uplywie pieciu miesiecy wyświecono na archimandryte Monasteru Jelecko-Uspienskiego (kolo Czernihowa).
Uplynely jeszcze dwa lata i św. Dymitr zostal przeniesiony do
Monasteru Zbawiciela Nowgorodzko-Siewierskiego. Pomny na
slowa: ,,Komu wiele dano, od tego wiele sie bedzie wymagać”(śk
12,48), jako archimandryta z jeszcze wiekszym zapalem trudzil
sie dla Pana i z wieksza wytrwalościa zmagal sie duchowo.
Trzecia cześć żywotów ukończyl w 1700 r. W tym też roku
wydrukowano te ksiege.
Kiedy Piotr Wielki poszukiwal wlaściwej osoby na stanowisko
metropolity w Tobolsku, metropolita kijowski Barlaam wydelegowal do Moskwy Dymitra. W marcu 1701 r. podniesiono go
do godności metropolity Syberii i Tobolska: byl to wielki zaszczyt, ale pokorny asceta przyjal go z cieżkim sercem. Syberia
— kraj daleki, a ukochana prace mógl kontynuować tylko w Ki-
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jowie, który byl ośrodkiem oświaty. Tak bardzo sie przejal, że
poważnie zachorowal. Sam car odwiedzil chorego i pozwolil mu
zostać przez pewien czas w Moskwie w oczekiwaniu na inna
diecezje. Kiedy umarl metropolita Rostowa, wówczas świetego
mianowano jego nastepca (4 stycznia 1702 r.).
Po przybyciu do Rostowa Dymitr odwiedzil Monaster Zbawiciela w Jakowlewsku. Kiedy wszedl do Soboru Poczecia
Bogarodzicy, aby sie pomodlić, zostalo mu objawione, że tu,
w tym mieście, dokona żywota. Wówczas wskazal prawy róg
soboru jako miejsce na swój przyszly grób i powiedzial:
— Tu bedzie mój odpoczynek. Tu zamieszkam na wieki.
Pewnego razu, gdy celebrowal Boska Liturgie w Uspienskim
Soborze katedralnym, wyglosil szczególnie wzruszajace kazanie.
Przedstawil w nim wzajemne obowiazki pasterza oraz wiernych.
Mówil: ,,Niechaj sie nie trwoży serce wasze z powodu mojego przybycia, bowiem drzwiami do owczarni wszedlem, a nie
w inny sposób. Nie szukalem, lecz znaleziony zostalem, choć nie
znalem was, ani wy mnie. Niezbadane sa wyroki Opatrzności
Bożej. To ona mnie do was skierowala, wiec przyszedlem. Nie
po to przyszedlem, abyście mi slużyli, ale żebym ja wam mógl
slużyć — wedle slów Pana Kto chcialby być wielkim wśród was,
niech bedzie sluga wszystkich (Mt 20,26).”
Po objeciu katedry biskupiej w Rostowie chcial przeprowadzić
wiele reform, aby odnowić życie Kościola i zbawić ludzkie
dusze. Jako dobry pasterz staral sie we wszystkim świecić
przykladem pobożności. Jednocześnie tepil wśród ludzi zle obyczaje — zawiść, falsz oraz inne wady. Szczególnie martwilo
biskupa zacofanie duchowieństwa i nieumiejetność gloszenia
Slowa Bożego. Kaplani nie znali swych obowiazków bad nie
wypelniali ich z lenistwa; nie oddawali należnej czci świetym
sakramentom. Metropolita podjal z tym walke, napisal dwa
listy okólne do pasterzy oraz zalożyl przy swojej kancelarii
szkole. Sam zorganizowal w niej nauczanie i bardzo sie troszczyl
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o wychowanie moralne dwustu uczniów. Szkola ta niestety istniala zaledwie kilka lat.
Po trzech latach pobytu w Rostowie Dymitr ukończyl prace
nad żywotami świetych. Minejom Czytanym poświecil on
ponad dwadzieścia lat swego życia. Ostatnia ksiega żywotów
(czerwiec — lipiec — sierpień) zostala wydana przez śawre
Kijowsko-Pieczerska w 1705 r.
W Rostowie czekalo go inne wielkie zadanie. Bylo tam
wielu raskolników, których przywódcy ukrywali sie w lasach,
polożonych nad rzeka Brynia — stad nazwa raskolu: ,,wiara
bryńska”. Biskup przemierzal swoja diecezje zatrzymujac sie
na dlużej w Jaroslawlu, aby slowem tepić ciemnote odstepców
od Kościola Chrystusowego. Napisal obszerna prace pt. ,,Dochodzenie w sprawie wiary bryńskiej”, w której udowodnil
bezbożność odstepców, ich nieprawość oraz szkodliwość. Rozprawa
ta zostala wydana w Moskwie w 1745 r.
W duchowej trzodzie metropolity byly osoby, którym na
rozkaz cara zgolono brody. Sadzac, że razem z broda utracili oni
podobieństwo Boże, ludzie ci zwatpili w zbawienie swoich dusz.
Pewnego razu podczas pobytu metropolity w Jaroslawlu, kiedy
po nabożeństwie wracal do domu, podeszlo do niego dwóch
meżczyzn, pytajac:
— Wladyko, car wydal zarzadzenie, na mocy którego
musimy zgolić brody. Jakie bedzie wasze polecenie w tej
sprawie?
Zaskoczyly go ich slowa. Po chwili namyslu odpowiedzial
on pytaniem na pytanie:
— Gdyby ścieto wam glowy, czy odroslyby one? Jak wam
sie zdaje?
— Nie, nie odroslyby — brzmiala odpowied.
— A broda wszak odrośnie? — zapytal znowu.
— Broda odrośnie.
— Wiec niech wam zgola brody — doczekacie sie nowych.
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Po tym zdarzeniu przekonywal swoja trzode, że obraz
i podobieństwo Boże sa zawarte nie w wygladzie zewnetrznym,
lecz w sercu czlowieka. Napisal on broszure pt. ,,Czlowiek
jako obraz i podobieństwo Boże”. Pisemko to rozpowszechniono po calej diecezji i na polecenie cara jego edycje wznawiano
trzykrotnie.
Trudzac sie nieustannie z pożytkiem dla Kościola oraz
państwa, świety zamierzal napisać latopis, opisujacy wydarzenia
od poczatku świata do narodzenia Chrystusa. Miala to być
historia biblijna dostepna dla wszystkich — biskup ubolewal
bowiem, że Pismo świete mogli czytać na Rusi tylko ludzie bogaci, zaś ubodzy byli pozbawienia takiej możliwości. Niezwlocznie
przystapil do realizacji swego zamiaru i poczal streszczać historie biblijne, komentujac je i zaopatrujac w pouczenia. Jednakże
nie udalo mu sie doprowadzić do końca tego dziela ze wzgledu
na zly stan zdrowia.
Oprócz wymienionych utworów, św. Dymitr napisal wiele
innych prac. Cala jego spuścizne literacka można podzielić na
trzy cześci: utwory dogmatyczne (,,Krótkie pytania i odpowiedzi
na temat wiary”, ,,Zwierciadlo wyznania prawoslawnego”, ,,Dwanaście
artykulów o przemianie chleba i wina w Cialo i Krew Pana
naszego Jezusa Chrystusa”, ,,Dochodzenie w sprawie wiary
bryńskiej”), duchowno-moralizatorskie (,,Lek duchowy na zwatpienie”, ,,O uśmierzaniu rozpaczy czlowieka w nieszcześciu”,
,,Uwielbienie Trójcy świetej”, ,,Oddawanie czci Bogarodzicy”,
,,Codzienna modlitwa wyznania grzechów Bogu”, ,,Powszechne
wyznanie grzechów”, ,,O przyjmowaniu Komunii świetej”, ,,Modlitewne rozmyślania o cierpieniach Pańskich”, ,,Alfabet duchownyóraz
inne) i historyczne (,,Dziennik”, ,,Runo zroszone”, ,,Latopis
opowiadajacy wydarzenia od poczatku świata do Narodzin
Chrystusa”, ,,Wykaz metropolitów kijowskich”, ,,Mineje Czytane”). Byl ponadto znanym kaznodzieja swoich czasów. Nie
wszystkie wygloszone przez niego homilie zostaly opublikowane
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— wydrukowano okolo stu.
Blogoslawiony metropolita byl madrym pasterzem — i wyróżnial
sie wielka pokora. Stanowil przyklad dla swoich wiernych
pod wzgledem milości bliniego oraz bezinteresowności, dużo
sie modlil i zachowywal surowy post. W ciagu pierwszego
i ostatniego tygodnia Wielkiego Postu posilal sie tylko jeden
raz. Jego serce nie znalo co to chciwość. Cheć zysku tak
bardzo byla mu obca, że wszystkie swoje dochody przekazywal
Kościolowi lub rozdawal nedzarzom. Troszczyl sie o sieroty,
wdowy i ubogich jak o wlasne dzieci. W swoim domu podejmowal też ludzi chromych, których karmil i przyodziewal. Nade
wszystko troszczyl sie jednak o ich zbawienie.
Zmarl w wieku piećdziesieciu ośmiu lat 28 padziernika
1709 r. W dniu swej śmierci, kiedy poczul sie bardzo le,
zapragnal zostać sam. Pod pretekstem, że chce odpoczać,
zamknal sie w swoim pokoju i gorliwie sie modlil. Rano
znaleziono go kleczacego ze zlożonymi rekami. Byl martwy.
Modlitwa towarzyszyla Dymitrowi za życia, z modlitwa też
odszedl do nieba.
Jego cialo zlożono do grobu w miejscu, które on sam wskazal
— w Soborze Poczecia Bogarodzicy w Rostowie. Do trumny
wlożono zgodnie z wola metropolity rekopisy jego prac. Po czterdziestu trzech latach, kiedy wymieniano podloge w soborze,
we wrześniu 1752 r. odkryto relikwie — staly sie one ródlem
wielu uzdrowień. W 1757 r. biskup Dymitr zostal zaliczony
w poczet świetych.

Dzień dwudziesty drugi
Meczeństwo świetego Fokasa, biskupa Synopy
w. meczennik Fokas urodzil sie w Synopie na poludniowym
wybrzeżu Morza Czarnego. Już w mlodości dostapil wielkich
lask Ducha świetego — posiadal dar uzdrawiania i wypedzania
demonów. Za cnotliwe życie zostal wybrany biskupem w swoim
rodzinnym mieście.
Jako pasterz nauczal wiernych nie tylko slowem, ale i przykladem,
wielbiac Pana dobrymi uczynkami. Wielu pogan powstrzymal
od bledów balwochwalstwa i oświecil ich wiara w Jedynego
Boga. Najwyższy raczyl darować Swemu wiernemu sludze wieniec meczeństwa, co zostalo mu objawione w widzeniu sennym.
świety ujrzal golebia, który przylecial z wysokości, trzymajac
w dziobie wieniec z kwiatów. Lw wieniec ptak zlożyl na glowie
biskupa ze slowami: ,,Kielich twój już napelniony, pozostaje go
wypić”.
Fokas zrozumial z tej wizji, że czekaja go meki. Nam zaś
ta wizja pokazuje, jak bardzo świety podobal sie Bogu — skoro
jeszcze w życiu doczesnym nalożono mu wieniec z nieba.
Biskup poniósl meke za panowania cesarza Trajana. Oprawca
dlugo naklanial go, aby zlożyl ofiare balwanom, ale Fokas wolal
oddać Bogu w ofierze samego siebie. Wówczas ksiaże Afrykan
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polecil przywiazać go do drzewa i meczyć. Pokryte ranami cialo
polożono na rozżarzonej blasze żelaznej, a potem zamknieto
w rozgrzanej lani, gdzie meczennik oddal ducha swego Bogu.
Cialo św. Fokasa zostalo z należna czcia pogrzebane przez
wiernych.

Żywot i meczeństwo świetego Fokasa, zwanego
Ogrodnikiem
w. Fokas mieszkal w Synopie. Mial ogród w pobliżu morza,
sprzedawal jarzyny, które wyhodowal i z tego sie utrzymywal.
Wyróżnial sie milościa bliniego i gościnnościa, przeto nie wszystko sprzedawal, lecz cześć swoich plonów kladl obok drogi,
aby mogli je brać biedni. Ogrodnik doskonalil sie w cnotach, zaś celem jego zmagań duchowych bylo życie wieczne.
Wkrótce doniesiono panujacemu ksieciu, że nie tylko wierzy on
w Ukrzyżowanego, ale naklania też innych do swej wiary. Wtedy wladca wyslal swoje slugi, aby go zabili. świety spotkal
wyslanników ksiecia i zapytal, kogo szukaja.
— Poszukujemy ogrodnika imieniem Fokas — odrzekli.
To uslyszawszy, nie zdradzil swego imienia, lecz zaprosil
przybyszów do swojego domu i uraczyl obfitym poczestunkiem.
Sludzy ksiecia, nie wiedzac, z kim maja do czynienia, rozgościli
sie w jego domu. Gospodarz postapil ze swoimi wrogami, jak
nakazuje Pismo świete: ,,Gdy wróg twój laknie, nakarm go
chlebem, a kiedy pragnie, napój go woda”(Prz 25,21). Rozmawiajac z gośćmi, dowiedzial sie, w jakim celu go poszukuja.
— Mamy rozkaz zabić Ogrodnika — powiedzieli przybysze.
— Nie chce on bowiem klaniać sie naszym bogom, lecz oddaje
cześć Ukrzyżowanemu.
Wobec takiej odpowiedzi zatrzymal ich na noc, mówiac:
14*
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— Jedzcie i pijcie. Znam czlowieka, którego poszukujecie
i nazajutrz wydam go w wasze rece. On mieszka niedaleko stad.
Wyslannicy ksiecia zgodzili sie i zaczeli ucztować. Tymczasem świety wykopal w ogrodzie grób, przygotowal wszystko
do pogrzebu i rozdal ubogim swoje mienie. Tak szykujac sie
do śmierci, reszte nocy spedzil na modlitwie. A kiedy nastal
poranek, oświadczyl żolnierzom:
— To ja jestem czlowiekiem, którego poszukujecie. Jestem
sluga Jezusa Chrystusa. Wyrzekam sie waszych ohydnych
bogów — zabijcie mnie!
Poslańcy zdziwili sie bardzo i zawstydzili zarazem. Nie mieli
ochoty zbroczyć rak krwia tego gościnnego czlowieka. Chcieli
zostawić go w spokoju i odejść. Ale św. Fokas pragnal uwolnić
sie z wiezów ciala i polaczyć z Chrystusem. Dlatego blagal, aby
zabili go. Mial bowiem tyle milości do Boga, że mówil:
— ,,śaska Twoja cenniejsza jest nad życie”(Ps 63,4), Panie.
Sludzy ksiecia spelnili żarliwa prośbe Ogrodnika i polecenie
swego pana. Meczennik zginal z ich reki od miecza, a jego świete
cialo zlożono w przygotowanym przez niego grobie. śmierć św.
Fokasa Ogrodnika nastapila okolo 320 r. Po uplywie pewnego
czasu nad jego grobem chrześcijanie wybudowali kościól.
Wiele lask splywalo na wiernych za pośrednictwem jego
relikwii: chorzy uzyskiwali zdrowie, strapieni — pocieszenie,
potrzebujacy wsparcia — pomoc; zwlaszcza żeglarze czcili jego
pamieć — stal sie on ich oredownikiem.
Meczennik wielokrotnie objawial sie żeglarzom plywajacym
po Morzu Czarnym i Adriatyckim — ratowal ich w czasie
sztormów i nie opuszczal w codziennym życiu. Marynarze mieli
zwyczaj, że podczas uczty zostawiali cześć pokarmów i napojów
na cześć św. Fokasa, a któryś z biesiadników wykupywal
ofiarowane świetemu pokarmy. Postepujac tak każdego dnia,
marynarze zbierali uzyskane w ten sposób pieniadze, po czym
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rozdawali je po zejściu na lad ubogim wedrowcom i wszystkim
potrzebujacym.

Żywot świetego proroka Jonasza

w. Jonasz, syn Amittaja (por. Jon 1,1), byl jednym z najstarszych proroków Izraela; żyl w IX w. przed narodzeniem
Chrystusa. Pochodzil z miasta Gat-Chefer (por. Joz 19,13; 2
Krl 14,25). Matka jego byla wdowa z Sarepty, która karmila
w czasie glodu proroka Eliasza i sama dzieki temu przetrwala,
gdyż Pan Bóg przez proroka sprawil, że ,,Naczynie maki nie
wyczerpalo sie i dzban oliwy sie nie opróżnil”(1 Krl 17,16) aż
do momentu, gdy Najwyższy zeslal na ziemie deszcz. Jonasz
byl wówczas malym chlopcem — zachorowal i umarl. Wdowa
powiedziala do Eliasza: ,,Co ja ci zawinilam, meżu Boży?
Przyszedleś do mnie, aby przywolać na pamieć moja wine
i sprowadzić śmierć na mojego syna”(1 Krl 17,18).
Prorok wzial chlopca, zaniósl do izdebki, gdzie mieszkal
i polożyl na swoim poslaniu. Potem zawolal do Pana:
,,Panie, Boże mój, czy także te wdowe, u której przebywam
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w gościnie, chcesz dotknać nieszcześciem, zsylajac śmierć na jej
syna?”(1 Krl 17,20)
Nastepnie tchnal trzykrotnie na dziecko, pochylil sie nad
nim trzy razy (por. 1 Krl 17,21) i wzniósl do Najwyższego
prośbe:
— ,,Panie, Boże mój, niech sie wróci życie temu chlopcu”(1
Krl 17,21).
Wszechmocny wysluchal prośby — dusza dziecka wrócila
i Jonasz ożyl.
W wieku dojrzalym prowadzil on cnotliwe życie i wypelnial
wszystkie Przykazania Boże. Spodobal sie Bogu na tyle, że
dostapil wkrótce laski prorokowania: miedzy innymi przepowiedzial
meke Pańska, spustoszenie Jerozolimy oraz koniec świata.
— Kiedy uslyszycie kamień, wolajacy cienkim i żalosnym
glosem — mówil — gdy drzewa beda obwieszczać nadejście
Boga, wtedy przybliży sie zbawienie i wszystkie narody pójda
do Jerozolimy, aby sie poklonić Panu. Jerozolima zaś, bedzie
w nedzy i ubóstwie: wówczas nadejdzie kres dla wszystkich
żywych stworzeń.
Dzielo proroka Eliasza kontynuowal Elizeusz (por. 2 Krl
2–9), którego bezpośrednim nastepca byl Jonasz. W jednym
ze starych podań z Judei jest on nazwany uczniem Elizeusza.
Przypisuje ono przynależność Jonasza do tej samej szkoly proroków, na czele której stal najpierw Eliasz, a potem Elizeusz.
To wlaśnie on jako ,,jeden z synów prorockich”(2 Krl 9,1)
zostal wyslany przez Elizeusza, aby namaścil Jehu na króla
Izraela. Przepowiedzial też wielkie zwyciestwo Jeroboamowi (1
Krl 12,20). Zgodnie z tym proroctwem król przywrócil Izraelowi
granice ciagnace sie od wejścia do Chamat aż po Morze Araba
(por. 2 Krl 14,25) — w ten sposób wladca odzyskal dla swego
państwa dawne obszary zajete przez Syryjczyków.
Za jego panowania prorokowi powierzono nowa misje i otrzymal
od Boga polecenie, aby wyruszyl do Niniwy i wzywal tamtejszy
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lud do pokuty. Niniwa byla wielkim miastem Asyryjczyków,
z którymi Żydzi pozostawali we wrogich stosunkach. Polożona
w Mezopotamii na wschodnim brzegu rzeki Chiddekel (Tygrys),
miala w swym obwodzie 84 km.
Jonasz nie wypelnil polecenia Pana. Pomyślal bowiem,
że i bez niego milosierny Bóg ulituje sie nad mieszkańcami
Niniwy, jeśli odprawia pokute. W sercu proroka zabraklo
milosierdzia dla niegodziwych mieszkańców miasta, którzy od
dawna byli niebezpiecznymi wrogami Izraelitów. Jakkolwiek
ciażyl na nim grzech nieposluszeństwa wobec Boga, strapiony
prorok postanowil uciec do Tarszisz. Nikt nie może jednak
ukryć sie przed Najwyższym, albowiem ,,Do Pana należy ziemia
i wszystko, co ja napelnia”(Ps 24,1).
W czasie swojej ucieczki przybyl do Jaffy i wsiadl na
okret, który mial plynać do Tarszisz. W podróży rozegraly sie
nastepujace wypadki: ,,Pan zeslal gwaltowny wiatr na morze
i rozpetala sie straszna burza morska, że okretowi grozilo rozbicie. Na żeglarzy padl strach i każdy wzywal swojego boga;
wyrzucili nawet do morza przedmioty, jakie byly na okrecie,
by zmniejszyć obciażenie. Jonasz tymczasem zszedl do najniższego pomieszczenia okretu, polożyl sie i zasnal twardo.
Podszedl tedy do niego dowódca zalogi i powiedzial: — Jakże
możesz spać? Wstawaj, wzywaj swego boga! Może ten bóg
zatroszczy sie o nas i nie zginiemy! Potem rzekli jeden do
drugiego: — Chodcie, rzućmy losy, by sie dowiedzieć, z czyjej
winy spadlo na nas to nieszczeście. Rzucili wiec losy i padl los
na Jonasza. Wtedy zwrócili sie do niego: — Powiedzże nam,
dlaczego spotkalo nas to nieszczeście? Jaki jest twój zawód
i skad przybywasz? Gdzie twoja ojczyzna i jakiej jesteś narodowości? Odpowiedzial im: — Jestem Hebrajczykiem i czcze
Pana, Boga niebios, który uczynil morze i lad. Wtedy wielka trwoga zdjela tych ludzi i zapytali go: — Coś ty takiego uczynil?
Ludzie ci bowiem wiedzieli, że uciekl od Pana, bo sam im to
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opowiedzial. Pytali go wiec dalej: — Co mamy z toba zrobić,
żeby sie morze uspokoilo i przestalo nam zagrażać? Przecież
morze coraz gwaltowniej sie burzy! Odpowiedzial im: — Wecie
mnie i wrzućcie do morza, a morze sie uspokoi i przestanie wam
zagrażać, bo ja wiem, że to z mego powodu ta straszna burza
was zaskoczyla. Jednak meżowie ci chwycili silniej za wiosla,
by dotrzeć z powrotem do ladu, ale bezskutecznie, bo wzburzone morze coraz bardziej na nich napieralo. Wolali wiec do
Pana: — Prosimy, o Panie, nie pozwól nam zginać z powodu
[pozbawienia] życia tego czlowieka i nie poczytaj nam krwi
niewinnej! Wszak to Ty, Panie, uczynileś, jak Ci sie spodobalo.
Po czym chwycili Jonasza i wrzucili go w morze. A morze
natychmiast sie uspokoilo. Wtedy ci ludzie przejeli sie wielka
bojania Pana, zlożyli ofiare na cześć Pana i uczynili śluby.
Pan jednak zarzadzil, że jakaś wielka ryba polknela Jonasza;
i przebywal Jonasz we wnetrzu ryby trzy dni i trzy noce.
Z wnetrza ryby slal Jonasz modly do Pana, swego Boga”(Jon
1,4–2,2).
W końcu na rozkaz Pana ryba wyrzucila Jonasza na lad.
Wówczas ponownie przemówil Bóg do Swego slugi, nakazujac
mu udanie sie do miasta Niniwa i nawrócenie jego mieszkańców
(por. Jon 2,11–3,2).
,,Wybral sie wiec Jonasz w droge i udal sie do Niniwy,
zgodnie z poleceniem Pana. Niniwa zać byla miastem bardzo
wielkim, na trzy dni drogi. Rozpoczal tedy wedrówke po
mieście, uszedl Jonasz jeden dzień drogi i zapowiadal glośno: —
Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona! I uwierzyli
w Boga mieszkańcy Niniwy, oglosili post i przywdziali wory
pokutne, [wszyscy] od najwiekszego do najmniejszego. A kiedy
wieść ta dotarla również do króla Niniwy, wstal ze swego
tronu, zdjal wierzchnie okrycie, przywdzial wór pokutny i usiadl
w popiele. Potem ogloszono w Niniwie z rozkazu króla i jego
dostojników zarzadzenie: Niech ludzie i zwierzeta, bydlo i owce,
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nie przyjmuja żadnego pokarmu, niech nie wychodza na pastwiska i nie pija wody! Zarówno ludzie jak i zwierzeta maja
nosić wory pokutne; niech wolaja glośno do Boga i niech każdy
zaprzestanie swych wystepków i krzywdy, jakiej sie dopuszcza!
Może sie Bóg ulituje i zaniecha swego strasznego gniewu, tak
że nie zginiemy. A kiedy Bóg widzial ich czyny, że zaniechali
wystepków, żalowal, że im zagrozil takim nieszcześciem, i nie
zeslal go”(Jon 3,3–10).
Po uplywie czterdziestu dni Niniwa nie zostala zburzona
i wciaż świecilo nad nia slońce — jej mieszkańcy dojrzeli w tym
przejaw Bożego milosierdzia i przebaczenia. Wyszli oni z miasta
do proroka, ofiarowujac mu dary dla światyni Jerozolimskiej
w dowód swej wdzieczności za ocalenie. Zaskarbiwszy sobie
wdzieczność mieszkańców Niniwy, sluga Boży w spokoju ducha
odszedl do swojej ojczyzny. Żyl dosyć dlugo, wiodac życie
mile Bogu. Zmarl okolo 800 r. przed narodzeniem Chrystusa
w swoim ojczystym Bat-Chefer i tu zostal pochowany. Jego
grób istnieje do dzisiaj. Muzulmanie wybudowali w tym mieście
na cześć Jonasza wspanialy meczet.
Wedlug innego podania prorok nie opuścil Niniwy, lecz
w niej pozostal. Jego grób znajdujacy sie pośród ruin Niniwy
pokazuje sie zwiedzajacym. Mogila ta jest przedmiotem powszechnego kultu zarówno wśród chrześcijan, jak też Żydów i mahometan.
Jego posluga prorocza byla zapowiedzia poslugi apostolów,
obejmujacej swym zasiegiem wszystkie narody. O takim
znaczeniu ksiegi Jonasza świadcza slowa Zbawiciela, który
powiedzial: ,,Mieszkańcy Niniwy stana na sadzie razem z tym
pokoleniem i potepia ich, bo nawrócili sie na nawolywanie
Jonasza, a oto tutaj wiecej niż Jonasz”(Mt 12,41). Trzydniowe
przebywanie proroka we wnetrznościach ryby bylo zapowiedzia
trzydniowego przebywania Jezusa Chrystusa we wnetrzu ziemi.
Sam Pan powiedzial: ,,Jak bowiem Jonasz byl trzy dni i trzy

232

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

noce we wnetrzu wielkiej ryby, tak Syn Czlowieczy bedzie trzy
dni i trzy noce w sercu ziemi”(Mt 12,40). Tak wiec jego życie
i śmierć byly symbolem życia, śmierci i Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa.
Ksiega ta wraz z innymi proroctwami o Zmartwychwstaniu Chrystusa jest czytana w calości podczas wieczornego
nabożeństwa w Wielka Sobote.

Wspomnienie świetego Jonasza Kaplana
wiety Jonasz Kaplan żyl w Palestynie. Byl ojcem Teodora
i Teofana, którzy bronili kultu świetych obrazów. Prowadzil
i mile Bogu życie, wyróżnial sie gościnnościa oraz dobrymi
uczynkami. Z milościa wychowywal swoich synów i sam ich
ksztalcil.
Kiedy z woli Bożej stracil żone, wówczas zamieszkal w slynnej
śawrze św. Sabbasa. Tutaj postrzygl sie na mnicha i wzmógl
zmagania duchowe — zachowywal surowy post i ćwiczyl sie
w nabożnych medytacjach. Wstawial sie do Boga za wszystkich
chrześcijan i prosil o dobro dla Kościola. Modlitwami swymi
ogarnial również cesarzy-obrazobórców: Leona V, Michala II
i Teofila. Jonasz uzyskal dar uzdrawiania za cnotliwe życie
i zmagania duchowe.
Dożyl pónej starości. Do Pana odszedl w pokoju ducha,
w pierwszej polowie IX w.

Żywot świetego Piotra,
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który byl celnikiem
iotr mieszkal w Afryce. Byl celnikiem okrutnym i nielitościwym,
do kościola nie chodzil i nie myślal o dniu swojej śmierci. Serce
jego bylo gluche na prośby żebraków, ale niepojeta Opatrzność
Boża troszczy sie o zbawienie nawet najbardziej zatwardzialych
grzeszników. Również jemu Wszechmocny okazal Swoja laske.
Pewnego razu ubodzy i żebracy rozmawiali, siedzac na
ulicy, o swoich dobroczyńcach. Stwierdzili oni, że do tych
dobroczyńców nie można zaliczyć celnika Piotra — nie bylo
bowiem pośród nich osoby, która cokolwiek od niego otrzymala.
Ale jeden z żebraków, chcac wystawić Piotra na próbe, postanowil
poprosić go o jalmużne. Poszedl wiec przed jego dom i stanal
przy bramie. Wkrótce celnik wyszedl na ulice. Prowadzil objuczonego chlebem osla. Żebrak nisko sie poklonil i glośno
poprosil o datek. Piotr pochwycil chleb, rzucil go w twarz
biedaka i odszedl. Rozradowany żebrak podziekowal Bogu za
taka dobroć.
Po dwóch dniach Piotr zachorowal tak bardzo, że byl bliski
śmierci. Mial wizje: wydalo mu sie, że stoi przed sadem,
który waży na szalach jego uczynki. Z jednej strony wagi
staly zle duchy, a z drugiej — świetlane postacie meżów. Zle
duchy przyniosly i polożyly na wage wszystkie jego zle uczynki.
świetlani meżowie nie mogli znaleć żadnego dobrego uczynku,
dokonanego przez celnika i nie mieli co polożyć na przeciwlegla
szale. Jeden z tych meżów powiedzial:
— Rzeczywiście — oprócz chleba niechetnie rzuconego
w twarz dwa dni temu żebrakowi, nie mamy co polożyć na wage.
Okazalo sie jednak, że kiedy polożono ów chleb, przechylil
on szale na swoja strone. Wówczas okryci jasnościa meżowie
rzekli do Piotra:
— Jesteś bardzo biedny, Piotrze. Wracaj, aby dolożyć coś

234

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

jeszcze do tego chleba, bo inaczej zostaniesz zabrany przez biesy
na dlugotrwale meki.
Obudziwszy sie celnik zrozumial, że jego sen nie byl przywidzeniem, lecz rzeczywistościa. Przypomnial sobie wszystkie
swoje grzechy i pomyślal:
— Jeśli jeden tylko chleb rzucony ze wzgarda w twarz
żebrakowi tak bardzo mi pomógl, że demony nie mogly mnie
zdobyć, to o ileż bardziej zbawienna jest jalmużna, rozdawana
szczodrobliwa reka z wiara i milościa w sercu!
Od tej pory bardzo sie zmienil. Pewnego razu szedl do
swojego urzedu i spotkal wlaściciela okretu. Czlowiek ten byl
nagi, ponieważ jego okret zatonal, a on stracil wszystko, co
mial. Gdy byly wlaściciel okretu padl do jego nóg i zaczal
blagać, aby go okryl, Piotr ofiarowal mu swoje drogie szaty.
Ubogi czlowiek, nienawykly do tak pieknego odzienia, oddal je
na sprzedaż. I oto kiedy celnik wracal do domu, ujrzal na targu
swoje ubranie. Bardzo sie tym przejal i rozplakal.
— Pan Bóg nie przyjal mojej jalmużny. Nie jestem godny,
aby ubogi o mnie pamietal, noszac moje ubranie.
W domu zasmucony wielce zasnal. Przyśnil mu sie piekny
meżczyzna, który świecil jaśniej niż slońce. Meżczyzna ów na
glowie mial krzyż, a ubrany byl w szaty ofiarowane zubożalemu
wlaścicielowi okretu. Powiedzial:
— Przestań sie smucić, gdyż ubranie twoje oddane przez
ciebie ubogiemu, Ja mam na sobie. Pochwalam twój dobry
uczynek, okryleś Mnie bowiem, gdy marzlem z zimna.
Po obudzeniu celnik zdziwil sie bardzo i pozazdrościl ubogim.
— Jeżeli Chrystus skrywa Siebie pod postacia żebraka —
pomyślal — to przysiegam na Boga, że nie umre, dopóki nie
zostane nedzarzem.
Niezwlocznie rozdal swoje mienie biedakom i uwolnil wszystkich swych niewolników z wyjatkiem jednego. Rzekl do niego:

DZIEŃ DWUDZIESTY DRUGI

235

— Pójdmy do świetego Miasta, aby sie poklonić przed
Grobem Pańskim. Sprzedaj mnie tam jakiemuś chrześcijaninowi,
a pieniadze, które za mnie otrzymasz, rozdaj ubogim. W ten
sposób uzyskasz wolność dla siebie samego.
Niewolnik nie chcial podporzadkować sie takiemu dziwnemu
poleceniu swego pana. Powiedzial:
— Pójść z toba do świetego Miasta jestem zobowiazany,
ponieważ jestem twoim niewolnikiem. Ale sprzedać ciebie nie
moge i nigdy tego nie uczynie.
Piotr oznajmil wszelako:
— Jeżeli nie sprzedasz mnie ty, to ja sprzedam ciebie barbarzyńcom i trafisz do cieżkiej niewoli.
Wobec takiej postawy, niewolnik wbrew swojej woli sprzedal
go chrześcijaninowi o imieniu Zoil, sam zaś wyjechal do Konstantynopola. Tu rozdal ubogim i żebrakom pieniadze uzyskane
ze sprzedaży swego pana.
świety rozpoczal slużbe u Zoila. Cieżka praca wycieńczal
swoje cialo — wywozil nawóz, pracowal jako kucharz, kopal
ziemie. Zoil widzial, że nowy sluga sprowadza na jego dom
blogoslawieństwo, jak niegdyś Józef na dom Putyfara (por. Rdz
39,1–6). Dlatego bardzo polubil Piotra i okazywal mu szacunek.
Pewnego razu rzekl:
— Piotrze, chce ciebie uwolnić. Zostań moim bratem.
Celnik jednak nie pragnal wolności, wolal slużyć jako niewolnik. Za to inni niewolnicy zlorzeczyli mu, obrażali, a czasem
nawet bili. świety znosil to wszystko cierpliwie, bez żadnego
slowa sprzeciwu.
Po uplywie pewnego czasu do domu Zoila przybyli goście
z Afryki. Piotr im uslugiwal i przybysze rozpoznali w nim
bylego celnika — osobe bogata i powszechnie znana w Afryce.
Powiedzieli oni do gospodarza:
— Piotr, który sluży w twoim domu, byl ważna osobistościa
w Afryce. Ale nieoczekiwanie uwolnil wszystkich swoich niewol-
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ników i zniknal. Ponieważ ksiaże nasz bardzo żaluje, że on nas
opuścil, pozwól zatem, abyśmy zabrali go ze soba.
Celnik uslyszal te slowa — postanowil uciec i rzucil sie
w kierunku bramy. Odwiernym byl czlowiek niemy i gluchy
od urodzenia — otwieral on brame tylko na dany mu znak.
Uciekajacy zapomnial jednakże, by dać znak i tylko w pośpiechu
krzyknal:
— Do ciebie mówie w Imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Natychmiast otwórz mi brame!
Wówczas gluchoniemy przemówil: ,,Dobrze, panie, zaraz
otworze”. świety wybiegl przez otwarte wrota. Odwierny zaś w obecności wszystkich opowiadal, co sie wydarzylo
przy bramie. Zebrani zrozumieli, że stal sie cud, albowiem
gluchoniemy przemówil i zaczeli poszukiwać Piotra, ale nie
mogli go znaleć. Unikajac slawy ludzkiej, przebywal on
w ukryciu aż do końca swoich dni. Oddal swego ducha Panu
w Konstantynopolu w VI w.

Dzień dwudziesty trzeci
świeto Poczecia proroka Jana Chrzciciela,
Poprzednika Chrystusa
iele matek spodziewa sie dzieci, ale malo jest takich, których
brzemienność bylaby wyslawiana przez Kościól. Sa tylko
trzy Matki, budzace podziw calego świata — to św. Anna,
św. Elżbieta i Przenajświetsza Dziewica Maryja. Pierwsza
z nich porodzila Bogarodzice, druga — św. Jana Chrzciciela, a Przenajświetsza Dziewica Maryja — Jezusa Chrystusa.
Wszystkie te poczecia zostaly obwieszczone przez aniolów
i dokonaly sie za sprawa laski Bożej. Za każdym razem
Zwiastun Dobrej Nowiny rozmawial ze świetymi Niewiastami.
Wszechmocny Bóg — szanujac wolność czlowieka — niczego
nie czynil bez ich zgody. Dlatego archaniol Gabriel, gdy stanal
przed kaplanem Zachariaszem w światyni Jerozolimskiej, rzekl:
— Nie lekaj sie, Zachariaszu. Modlitwa twoja zostala
wysluchana. Elżbieta urodzi ci syna, którego imie bedzie Jan.
Jego narodziny stana sie rodlem radości dla wielu.
— To, co oznajmileś mi, Zwiastunie Dobrej Nowiny, jest
nieoczekiwane i dziwne — odrzekl kaplan. — Niezwykla
bowiem rzecza jest urodzić dziecko w starości. Jestem już stary,
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niemloda też jest moja żona. W jakiż sposób możemy poczać
syna?
Aniol powiedzial:
— Twoje slowa świadcza, że jesteś czlowiekiem malej wiary.
Czyż nie wiesz, że ,,Z tych kamieni Bóg może wywieść dzieci
Abrahamowi”(Mt 3,9)? Czyż Bóg nie stworzyl Adama z prochu
ziemi, a Ewe z żebra Adamowego? I czyż Sara w podeszlym
wieku nie urodzila Izaaka? Dlatego również twojej żonie
Wszechmogacy Bóg daruje syna.
— Dzisiaj modle sie — mówil Zachariasz — o zeslanie
Mesjasza, którego przyjścia wszyscy pragna. Modle sie też
o wybaczenie grzechów moich i calego narodu. Ale o syna
przestalem prosić Najwyższego, gdyż już nie wierze, że w moim
wieku jest to jeszcze możliwe.
— Wiem, o co sie modlisz teraz — rzekl Aniol. — Ale
też wiem, że wcześniej, kiedy ty oraz żona twoja, Elżbieta,
byliście mlodzi, goraco prosileś Pana, aby darowal ci syna. Bóg
bedacy Dawca wszelkich lask, przed którym nic nie może sie
ukryć, wysluchuje i spelnia życzenia Swoich slug. Pamieta On
wszystkie twoje modlitwy i ześle ci syna, gdyż Sam najlepiej
wie, kiedy spelnić prośbe twoja. I oto urodzi ci sie syn, który
bedzie wielki w Obliczu Pana.
Kaplan zapytal:
— Dlaczego mój syn, majacy sie narodzić, bedzie wielki?
Czyż bedzie on wiekszy i świetszy niż prorok Jeremiasz, do
którego powiedzial Bóg: ,,Zanim uksztaltowalem cie w lonie
[matki], znalem cie; zanim ujrzaleś światlo dzienne, Jam cie
poświecil i ustanowil prorokiem narodów”(Jr 1,5).
— Twój syn w Obliczu Pana — odrzekl Archaniol —
nie tylko bedzie równy prorokowi Jeremiaszowi, ale nawet go
przewyższy. Już w lonie matki zostanie on napelniony Duchem
świetym. Jeremiaszowi bylo przeznaczone jedynie prorokować
nadejście Mesjasza, zaś synowi twemu bedzie dane dotknać Go
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wlasna reka i ochrzcić. Na twoim synu spocznie tak wiele laski
Bożej, że przewyższy on nie tylko Jeremiasza. ,,Nie narodzil
sie czlowiek wiekszy od Jana Chrzciciela”(Mt 11,11). Wielu
proroków przepowiadalo przyjście Mesjasza, a syn twój nie
tylko slowem, ale wlasnym palcem wskaże ludziom Baranka
Bożego, który gladzi grzechy świata. Oto dlaczego zrodzony
z ciebie prorok bedzie wielki.
Zachariasz powiedzial:
— Piekna i radosna jest nowina, która mi przekazujesz!
Ale jak mam sie cieszyć, jeśli serce moje kryje zwatpienie?
Blagam cie, Wyslanniku Boga, pomóż mi uzyskać pewność, że
przepowiednia twoja sie wypelni.
— Jesteś kaplanem i nauczycielem Izraela, a nie wiesz, że
poczety zostanie aniol w ciele — syn twój, który przygotuje
droge Mesjaszowi, idac przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej? Za to, że nie uwierzyleś moim slowom, bedziesz niemy
i nie wypowiesz żadnego slowa, aż do momentu, gdy moja
przepowiednia sie wypelni.
Po tych slowach Zachariasz zaniemówil, a Elżbieta zostala
uzdrowiona z bezplodności. Aniol Pański powrócil zaś przed
tron Najwyższego.

Wspomnienie świetych meczenników Jana, Piotra,
Antonina i Andrzeja
eczennicy ci ponieśli śmierć, kiedy w Afryce panowal okrutny
ksiaże Ibrahim. św. Jan i jego dwaj maloletni synowie, Piotr
i Antonin, byli jeńcami wojennymi Ibrahima. Trafili do niewoli
po zburzeniu sycylijskiego miasta Syrakuzy (868 r.). Chlopcy
ci z woli ksiecia otrzymali wyksztalcenie; wladca polubil tych
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mlodzieńców za ich cnotliwe życie — Antonina uznal za swojego
krewnego, a Piotra uczynil dostojnikiem na dworze.
Bracia potajemnie wyznawali wiare chrześcijańska, nie mogli
jednak zbyt dlugo tego ukrywać przed opiekunem. Gdy ten
dowiedzial sie, że sa oni wyznawcami Chrystusa, rozkazal zakuć
ich w kajdany i bić sekatymi kijami. Po cieżkich torturach obaj
zostali zmiażdżeni drewnianymi klodami, a ich ojciec zginal
z reki samego ksiecia: Ibrahim chwycil św. Jana lewa reka
za gardlo, a prawa wbil w nie nóż. Ciala wszystkich trzech
meczenników zostaly spalone.
św. Andrzej byl już w podeszlym wieku. Przez pewien czas
morzono go glodem. Zginal od dwukrotnego ciosu oszczepem
w piersi i plecy. Ciosy zadal sam ksiaże Ibrahim. Kiedy
meczennik broczac krwia upadl na ziemie, wówczas mieczem
ścieto mu glowe.

Wspomnienie świetej meczennicy Iraidy
wieta dziewica Iraida mieszkala w Aleksandrii. Pewnego
razu poszla nad ródlo, aby zaczerpnać wody i ujrzala statek,
który przybil do brzegu. Na jego pokladzie bylo wiele kobiet,
meżczyzn, kaplanów, diakonów i mnichów. Wszystkich tych
ludzi zakuto w kajdany, gdyż wieziono ich na meki za wyznawanie Chrystusa.
Patrzac na statek, dziewczyna zapalala wielka milościa do
Jezusa Chrystusa. Porzuciwszy naczynie na wode, dobrowolnie
przylaczyla sie do grona prześladowanych chrześcijan. Zakuto
ja w kajdany. Kiedy statek zawinal do Antinopolis, wlaśnie ja
pierwsza poddano torturom. Zginela od miecza okolo 308 r.
Pozostali pasażerowie statku zgineli również śmiercia meczeńska.
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Żywot świetej Polikseny
w. Poliksena pochodzila z Hiszpanii. Żyla w I w. wspólcześnie
z apostolami i byla ich uczennica. Urodzila sie w pogańskiej
rodzinie — jej siostra Ksantypa byla żona zarzadcy Probusa.
Po raz pierwszy nauke Jezusa Chrystusa Poliksena wraz z rodzina uslyszala od apostola Pawla, który glosil Slowo Boże
w Hiszpanii. Ksantypa i jej maż przyjeli chrześcijaństwo, zaś
ona w dalszym ciagu pozostala poganka.
Wkrótce spadly na nia nieszcześcia. Byla niezwykle piekna
i zauroczony jej uroda pewien meżczyzna porwal ja i wywiózl
do Grecji. Bóg przez Swoje milosierdzie uchowal wszakże
dziewczyne od pohańbienia. Bezecny zamiar zlego czlowieka
przemienil Pan w blogoslawieństwo, gdyż miala ona okazje
na jednym ze statków uslyszeć nauke apostola Piotra. Po
przybyciu do Grecji chrześcijanie pomogli Poliksenie. Apostol
Filip polecil chrześcijańskiej rodzinie ukryć dziewice przed
meżczyzna, który ja porwal. Znalazla schronienie w greckim
mieście Patras, gdzie przebywal i nauczal apostol Andrzej,
który ja ochrzcil. świeta dziewica byla świadkiem jego meczeńskiej
śmierci.
Zarzadca miasta wymagal, aby św. Andrzej wyrzekl sie
Chrystusa i poklonil sie bożkom pogańskim, skladajac im ofiary. Apostol jednak wybral meke oraz śmierć. Do zarzadcy
powiedzial:
— Bardziej boleje nad zatraceniem twojej duszy, niż nad
cierpieniem, które mi zgotowano. Moja meka potrwa kilka dni,
a twoja bedzie trwać wiecznie.
Po cieżkich torturach ukrzyżowano go. Nie zostal on jednak
przybity, lecz przywiazany do drzewa — oprawca najwidoczniej
chcial w ten sposób przedlużyć jego cierpienia. Kiedy Apostola
poprowadzono na miejsce, gdzie mial być umeczony, szlo za nim
15*
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wielu ludzi. Nie opuszczali go jego uczniowie, a do nich należala
również Poliksena. Stala wśród tlumu, który przepelniony
oburzeniem protestowal, wolajac: ,,Czym zgrzeszyl ten sprawiedliwy przyjaciel Boga, że jest prowadzony na najsroższa kań,
na która skazywani sa najwieksi bandyci?!”
świety uciszal wszystkich i z radościa podażal na miejsce
meki, wyznajac Chrystusa.
Do końca pozostali z nim jego wierni uczniowie, wśród
których byla także Poliksena.
On zaś, z krzyża, staral sie uspokoić zebranych ludzi i nie
przestawal im glosić Slowo Boże.
— Ten, kto ponosi śmierć za Prawde — mówil — nie
powinien sie jej bać, gdyż po śmierci czeka go szczeście wieczne.
Niechaj nikt z was nie myśli o marnym życiu doczesnym,
a przestrzega Przykazania Milości Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bo tylko w ten sposób czlowiek może dostapić wiecznej
szcześliwości, przygotowanej tym, którzy miluja Boga.
Mijaly kolejne dni i noce, a on nie baczac na cieżkie cierpienie glosil Dobra Nowine o zbawieniu w Chrystusie. Tchnace
życiem i przepelnione milościa kazania wywarly silny wplyw na
Poliksene, utwierdzily ja w wierze.
Tymczasem oburzenie ludzi narastalo — tlum otoczyl dom
zarzadcy, żadajac natychmiastowego uwolnienia św. Andrzeja,
który już trzeci dzień konal na krzyżu. W obawie przed
zamieszkami zarzadca ulegl tym żadaniom i osobiście udal sie
na miejsce egzekucji. Kiedy zbliżyl sie do drzewa, Apostol
powiedzial:
— W jakim celu przyszedleś, Egeacie? Jeżeli zjawileś sie
po to, aby wyznać wiare w Pana Jezusa Chrystusa, to bez
watpienia otrzymasz przebaczenie. Ale jeżeli przybyleś tu, aby
mnie uwolnić, to twój wysilek jest próżny.
Spelniajac rozkaz żolnierze chcieli go rozwiazać i zdjać
z drzewa. świety jednak zaczal sie modlić tymi slowami:
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— Nie dopuść, Panie, aby mnie zdjeto z krzyża! Pozwól
mi cierpieć dla Ciebie i umrzeć taka śmiercia, jaka Ty umarleś.
Niech nie zachwieja sie ci, którzy pokochali Ciebie dzieki mojej
nauce. Zachowaj i utwierd ich w świetej wierze, aby nie
przestali wielbić Ciebie, Boga Prawdziwego. A moja dusze
przyjmij w pokoju.
Na próżno żolnierze starali sie zbliżyć do drzewa, aby
odwiazać ukrzyżowanego — powstrzymywala ich jakaś niewidzialna
sila. Nagle otoczyla św. Andrzeja smuga światla, które bylo
jaśniejsze od promieni slonecznych. Prawie przez pól godziny
byl on ukryty przed otaczajacymi go ludmi. A kiedy światlo
zgaslo, okazalo sie, że Apostol oddal ducha swego Bogu i tylko
jego oblicze wciaż jeszcze jaśnialo.
śmierć św. Andrzeja wywarla wielki wplyw na Poliksene.
Zapragnela ona glosić nauke Jezusa Chrystusa, a dowiedziawszy
sie, że św. Onezyfor wyrusza z misja do Hiszpanii, z radościa
zdecydowala sie mu towarzyszyć. Pragnela w swojej ojczynie
oddać sie pracy misjonarskiej.
Do Hiszpanii przybyla z Onezyforem i ze swoja przyjaciólka, Rebeka. Z zapalem glosila Dobra Nowine wśród
wspólziomków, którzy nie znali jeszcze Chrystusa. Pomagala
jej w tym siostra, Ksantypa. Wedlug podania szczególnie czesto
odwiedzaly one ludne miasto Toledo. Dzialalność misjonarska
świeta prowadzila prawie czterdzieści lat. Byla przykladem do
naśladowania dla nowo nawróconych, gdyż prowadzila pobożne,
nieskalane grzechem życie. Do końca swych dni zachowala
dziewictwo.
Umarla w pokoju ducha okolo 109 r. Dzieki niej wielu pogan
w Hiszpanii przyjelo wiare chrześcijańska.

Dzień dwudziesty czwarty
Żywot równej apostolom świetej Tekli
postolowie Pawel i Barnaba, gloszac światu Ewangelie, przybyli do Ikonium (45–46 r.) i zamieszkali u Onezyfora, o którym
św. Pawel tak wspomina w jednym ze swoich listów: ,,Niech
Pan okaże milosierdzie domowi Onezyfora za to, że czesto mnie
pokrzepial i lańcucha mojego sie nie wstydzil”(2 Tm 1,16).
Mieszkajac w jego domu, apostolowie czesto odwiedzali synagoge żydowska, odważnie glosili Slowo Boże i nawracali ludzi na
droge zbawienia. W Dziejach Apostolskich czytamy: ,,W Ikonium zdarzylo sie podobnie: weszli do synagogi żydowskiej
i przemawiali tak, że mnóstwo Żydów i Greków uwierzylo.
[. . . ] Przebywali tam dość dlugo przemawiajac odważnie, pelni
ufności do Pana, który potwierdzal slowo swojej laski przez
cuda i znaki, jakie sie dzialy przez ich rece”(Dz 14,1 i 3).
W tym czasie mieszkala tu piekna osiemnastoletnia dziewczyna
o imieniu Tekla. Pochodzila z bogatego i znamienitego rodu.
Jej narzeczony Famir byl również bogaty i bardzo przystojny.
Tekla odwiedzala dom Onezyfora i chetnie sluchala nauk
o dziewictwie i niewinności. Uslyszala miedzy innymi, że
dziewica zachowujaca niewinność z milości do Chrystusa, upodabnia sie do aniolów. Jest ona oblubienica Chrystusa,
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a Chrystus jest jej Oblubieńcem. Te slowa gleboko zapadly w jej
dusze. Uwierzywszy w Syna Bożego, dziewczyna pokochala Go
z calego serca i postanowila porzucić swojego narzeczonego.
Wzgardziwszy uciechami życia doczesnego zapragnela slużyć
w czystości Chrystusowi do końca swych dni. Tak bardzo zachwycily ja slowa Pawla, że przez trzy dni nic nie jadla i nie pila.
Zapomniala też o odpoczynku. Posilala sie jedynie Slowem
Bożym — wedle nauki Pisma świetego: ,,Nie samym chlebem
bedzie żyl czlowiek, ale każdym slowem, które wychodzi z ust
Boga”(Mt 4,4).
Kiedy jej matka dowiedziala sie, że córka uwierzyla w Jezusa
Chrystusa i pilnie slucha pouczeń apostolów, bardzo sie rozgniewala. Zabrala ja sila z domu Onezyfora, czyniac wyrzuty
świetym meżom. Nastepnie Teoklia zaprosila do domu swego
przyszlego ziecia, Famira. Okazalo sie jednak, że narzeczony
jest Tekli niemily i zdecydowanie przez nia odtracony. Widzac
to, kobieta wpadla w gniew — pobila swoja córke, zamknela
w odosobnionym pomieszczeniu i morzyla glodem. Zasmucony
Famir udal sie do ksiecia ze skarga na apostola Pawla.
— W naszym mieście — mówil — pojawil sie pewien
przybysz, który magia zwodzi lud. Sprawil on, że ludzie przestaja czcić bogów i zaczynaja wierzyć w Jezusa Chrystusa.
Omamil on też moja narzeczona, Tekle, która za jego przyczyna
przestala mnie kochać.
Ksiaże wezwal Pawla. Po dlugim przesluchaniu rozkazal
go zwiazać i wtracić do celi. Dowiedziawszy sie o tym,
blogoslawiona dziewica potajemnie uciekla noca z domu i przyszla
do wiezienia. Przekupila stróża, oddajac mu swje zlote ozdoby
— dzieki temu weszla do celi. Ucalowawszy okowy Apostola,
usiadla przy nim, jak córka obok ojca, i sluchala z uwaga jego
pouczeń.
Tymczasem matka zorientowala sie, że córka opuścila dom.
Rozpoczely sie poszukiwania. Kiedy sie okazalo, że dziewczyna
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przebywa w wiezieniu, wówczas Teoklia polecila slużbie, aby
zabrano ja stamtad. O zaistnialym wypadku powiadomiono
ksiecia. W rezultacie Pawel ponownie zostal postawiony przed
obliczem wladcy. Przyprowadzono też glówna winowajczynie
— Tekle. Niechetni Apostolowi ludzie wolali do ksiecia:
,,Czlowiek ten jest czarodziejem, powinieneś go stracić!”
Ale jego śmierci najbardziej laknal Famir. Swoje żadanie
uzasadnial faktem, że Apostol zabral mu narzeczona. Wówczas
ksiaże zapytal Tekle, dlaczego nie chce pojać za meża tak
wspanialego mlodzieńca, jakim jest Famir. Dziewczyna milczala, a wtedy jej matka, sprzeniewierzywszy sie macierzyńskiej
milości, z wścieklościa zaczela krzyczeć:
— Spal ja! Ona nie slucha mnie, swojej matki! Spal ja,
jako przyklad dla wszystkich innych nieposlusznych córek!
Ze wzgledu na to, że mlodzieniec natarczywie domagal sie
śmierci Pawla, ksiaże ponownie dlugo przesluchiwal Apostola.
Nie skazal go jednak na śmierć, gdyż jedynym jego przewinieniem bylo gloszenie Ewangelii. Ksiaże polecil wypedzić świetego
z miasta. Razem z nim zostali skazani na wygnanie Barabasz
i Onezyfor wraz ze swoimi synami. Już wcześniej Pawel chcial
opuścić miasto, gdyż zostal pobity przez ludzi wrogo nastawionych do nauki Chrystusa. W Dziejach Apostolskich św.
śukasz tak o tym pisze: ,,Ludność miasta podzielila sie: jedni
byli za Żydami, inni zaś za apostolami. Gdy sie dowiedzieli, że
rozjatrzoni poganie i Żydzi ze swymi przelożonymi chcieli ich
znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Lykaonii, do Lystry
i Derbe oraz okolicy”(Dz 14,4–6 ). Zanim jednak udali sie do
tych miast, spedzili kilka dni w pobliżu Ikonium w jaskini —
chcieli bowiem wiedzieć, co sie stanie z Tekla. Poszczac, modlili
sie za nia.
Tymczasem dziewczyna zostala skazana na spalenie. Zbudowano wielki stos. Przeżegnawszy sie, świeta dziewica sama
wstapila na wierzcholek stosu, lecz gdy drwa podpalono, nieoczeki-
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wanie zaczal padać ulewny deszcz z gradem. Wszyscy zebrani
w pośpiechu opuścili miejsce egzekucji. Cala i zdrowa Tekla
zeszla ze zgaszonego przez ulewe stosu. Nie zdecydowala
sie wrócić do domu matki, lecz opuścila miasto i udala sie
na poszukiwanie swego ojca duchownego — Pawla. Za miastem spotkala jednego z jego uczniów, który zaprowadzil
ja do jaskini, gdzie przebywali apostolowie. Dopiero teraz
Pawel z Barabaszem powedrowali do Lystry i Derbe, gloszac
Slowo Boże. Dziewica towarzyszyla im aż do Antiochii. Gdy
pielgrzymi wchodzili do tego miasta, przypadkowo spotkali dostojnika o imieniu Aleksander. Czlowiek ten od pierwszego
wejrzenia zaplonal pożadliwościa do Tekli, dziewczyna bowiem
olśnila go swoja uroda. Myślal najpierw, że jest ona żona Pawla
i chcial go przekupić, by uczynić z niej swa nalożnice. Dowiedziawszy sie, że Tekla jest dziewica, dostojnik zapragnal ożenić sie
z nia. świeta jednak kategorycznie odtracila go, czyniac mu
tym samym wielki afront. Gdy zaś sie okazalo, że jest ona
chrześcijanka, Aleksander poprowadzil ja przed oblicze ksiecia.
Zapytana, dlaczego gardzi malżeństwem, odrzekla:
— Oblubieńcem moim jest Jezus Chrystus, Syn Boży.
Jestem zwiazana z Nim ślubem duchowym.
Wladca staral sie ja zmusić, aby odstapila od Chrystusa
i wyszla za maż, ale dziewczyna zdecydowanie odmówila, wobec
czego zostala skazana na pożarcie przez dzikie zwierzeta. świeta
miala na swoim sumieniu dwa przewinienia wobec prawa —
pobożność oraz niewinność.
Egzekucje odlożono na dzień nastepny. Tak sie zlożylo,
że noc poprzedzajaca meczeństwo Tekla spedzila w domu bogatej i znamienitej kobiety, która w przyszlości miala zostać
chrześcijanka. Wspomina o niej św. Pawel w swym Liście
do Rzymian w nastepujacych slowach: ,,Pozdrówcie Tryfane
i Tryfoze, które sie trudza dla Pana”(Rz 16,12). Tryfana
cala noc wiodla duchowa rozmowe ze skazana, a kiedy nastal
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poranek, blogoslawiona dziewica zostala wyprowadzona na
arene. Z klatki wypuszczono dzikie zwierzeta — jednak
żadne z nich nie tknelo świetej. Widzowie byli zdumieni, zaś
ksiaże wraz z pozostalymi przedstawicielami wladzy posadzili
ja o czary. Postanowili oni nastepnego dnia wydać ja zwierzetom szczególnie zlym i zglodnialym. Tak też uczynili. świeta
na arenie cyrku zostala obnażona — okrywal ja jedynie wstyd
dziewiczy. Poczuly te niewinność także dzikie lwy oraz niedwiedzie, gdyż odstapily od Tekli. Podeszla do dziewczyny tylko
jedna lwica i, korzac sie przed nia, zaczela lizać jej nogi. Widzac
to, zebrany tlum wolal: ,,Wielki jest Bóg, wyznawany przez
Tekle!”
Jedynie oprawca nie rozpoznal Mocy Bożej i obmyślil inny
sposób meki. Na jego rozkaz wrzucono meczennice do rowu
napelnionego żmijami i różnymi gadami. Ale ona wyszla i z
tej próby cala i zdrowa. Wówczas ksiaże polecil przywiazać
dziewice za nogi do dwóch byków, aby ja rozszarpaly. Jednak sznury, którymi byla przywiazana, popekaly, a zwierzeta
uciekly. Dziewczyna ponownie zdolala sie ocalić. Wywolalo to
tak wielkie zdziwienie gnebiciela, że zapytal:
— Kim jesteś? Jaka sile masz w sobie, że nic ci nie może
zaszkodzić?
— Jestem slużebnica Boga Żywego — uslyszal.
Wobec takiej odpowiedzi wladca poczul bojań Boża i polecil
przyodziać Tekle. Nastepnie wydal rozkaz, który brzmial:
,,Tekle, slużebnice Boża, uwalniam”.
Blogoslawiona dziewica odzyskala wolność. Skierowala teraz
swoje kroki do domu Tryfany. Wielka radość zapanowala w tym
domu. świeta zatrzymala sie tu na pewien czas i glosila Slowo
Boże. Odszukawszy swojego ojca i nauczyciela, Pawla, chciala
podażyć za nim, ale Apostol na to nie pozwolil. Uzyskawszy
jego blogoslawieństwo, odeszla wiec w kierunku Seleucji i za-
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mieszkala na górze w pobliżu tego miasta. Poszczac modlila sie
i oddawala medytacji.
Dokonala wielu cudów i uzdrawiala chorych, których sprowadzali
do niej mieszkańcy okolicznych osiedli. Za darmo leczyla
wszelkie choroby, dlatego ludzie zaczeli omijać lekarzy i czarodziejów, co wywolalo z ich strony zazdrość oraz wielki gniew.
Chcac sie na niej zemścić, lekarze namówili wystepnych mlodzieńców,
aby zadajac blogoslawionej dziewicy gwalt, zhańbili ja. Upiwszy sie winem skierowali sie oni do Tekli, majac obrzydliwe
myśli i zle zamiary. Zobaczywszy ich, świeta szybko zrozumiala,
że grozi jej niebezpieczeństwo i zaczela uciekać. Zloczyńcy
puścili sie za nia w pogoń. Kobieta goraco i szczerze blagala
Boga o ratunek — i oto za zrzadzeniem Bożym rozstapila sie
przed nia góra, by schronić ja w swoim wnetrzu. Góra ta
w póniejszym czasie stala sie jej grobem, gdyż na tym miejscu
dokonala ona swego żywota. św. Tekla oddala swego ducha
Panu majac dziewiećdziesiat lat.

Wspomnienie świetego Kopriego
w. Kopri urodzil sie na kupie nawozu w pobliżu monasteru,
którego ihumenem byl Teodozjusz Wielki. Matka Kopriego
uciekajac przed Hagarytami (por. 1 Krn 5,20; Ps 83,7) wraz
z innymi ludmi szukala schronienia w pobliżu monasteru. Kiedy
Hagaryci odstapili, mnisi znaleli na kupie nawozu noworodka.
Na polecenie Teodozjusza wzieli niemowle i nadali mu imie
Kopri. Karmili dziecko kozim mlekiem: w tym celu zostalo
wybrane pośród stada specjalne zwierze. Za każdym razem,
gdy niemowle domagalo sie pokarmu, koza odlaczala sie od
stada owiec, pośród których sie pasla, i schodzila z góry, aby
nakarmić dziecko. Nastepnie znowu wracala do stada.
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Kiedy Kopri osiagnal wiek dojrzaly, zaskarbil sobie milość
Teodozjusza Wielkiego. Prowadzil pobożne życie, a Duch
świety mieszkal w nim. Nawet dzikie zwierzeta byly mu
posluszne. Tak na przyklad pewnego razu ujrzal w ogrodzie
niedwiedzia, który pożeral jarzyny. świety wyprowadzil go
z ogrodu i zabronil mu tutaj wchodzić. Innym razem wyruszyl
wraz z oslem po opal. W czasie, kiedy zbieral drzewo, niedwied
ugryzl osla w biodro; wówczas Kopri wlożyl zebrane drwa na
niedwiedzia, mówiac:
— Teraz bedziesz pracować tak dlugo, aż osiol odzyska
zdrowie.
Od tej pory niedwied poslusznie nosil drewno oraz wode
dopóty, dopóki osiol nie wyzdrowial. Dopiero wtedy czlowiek
pozwolil zwierzeciu odejść.
Przez jakiś czas świety slużyl w kuchni. Pewnego razu
gotujaca sie strawa zaczela kipieć. Nie znalazlszy w pobliżu
lyżki, zdejmowal piane z kotla obnażona dlonia, a nastepnie
reka zamieszal strawe. Przestala ona wrzeć, zaś on przy tym
wcale nie ucierpial.
Jaśnial swoja cnotliwościa pośród mnichów niczym slońce.
Przyjal świecenia kaplańskie. Dużo czasu spedzal na modlitwie:
czesto objawial mu sie Teodozjusz Wielki, który w owym czasie
już nie żyl. On też uprzedzil go o zbliżajacej sie śmierci. św.
Kopri odszedl do Pana okolo 530 r. w wieku dziewiećdziesieciu
lat.

Żywot świetego Nikandra Pskowskiego
w. Nikander urodzil sie w 1507 r. we wsi Widelebje w obwodzie
pskowskim. Pochodzil z pobożnej rodziny. W życiu świeckim
mial na imie Nikon. Jego starszy brat Arseniusz wstapil do

DZIEŃ DWUDZIESTY CZWARTY

251

monasteru, zaś ojciec wkrótce umarl i chlopca wychowywala
matka.
Od najmlodszych lat rozmyślal on nad swoim zbawieniem;
pragnal nauczyć sie czytać, aby móc zglebiać Pismo świete.
Czesto uczeszczal do wiejskiej cerkwi pw. św. Mikolaja
Cudotwórcy i — wiele slyszac o czynach świetego — chcial
naśladować jego życie. Nie lubil dzieciecych zabaw i nie
urzekaly go piekne stroje. Nosil liche ubranie i byl urzeczony
życiem tych, którzy przywdziali riase. Bardzo podobalo mu sie
życie poświecone pracy oraz modlitwie. W wieku siedemnastu
lat namawial swoja matke, aby wstapila do monasteru. Anastazja usluchala syna — majatek rozdala ubogim i ofiarowala
Kościolowi, sama zaś postrzygla sie na mniszke. Wkrótce
potem umarla.
Nikon wyruszyl do Pskowa — chcial zwiedzić w tym mieście
wszystkie cerkwie i monastery. Odbyl pielgrzymke do miejsc
uświeconych przez Eufrozyna i Sabbasa, aby oddać cześć ich
relikwiom. Kiedy powrócil do Pskowa, przyjal go do swego
domu kupiec o imieniu Filip. Czlowiek ten polubil chlopca za
jego skromność i cierpliwość. Widzac, że wychowanek pragnie nauczyć sie czytać oraz pisać, opiekun oddal go na nauke
do diakona. Wkrótce mlodzieniec swobodnie czytal literature religijna, a jego myśli pochlanialo dażenie do zbawienia.
Marzyl o tym, żeby zamieszkać w pewnym pustynnym miejscu,
o którym slyszal wcześniej. Byl to teren bezludny, polożony
miedzy Pskowem a Porchowem, pośród dzikich lasów i nieprzebytych bagien. Pan Bóg zeslal mu pomocnika — Teodora
Sitnika, który znal to miejsce i zaprowadzil go tam. Wybudowawszy mala chatke, zamieszkali w niej poczatkowo razem
i rozpoczeli zmagania duchowe. Po pewnym czasie Nikon udal
sie do Pskowa, aby wziać udzial w Boskiej Liturgii w cerkwi
pw. Chrztu Pańskiego. Z prezbiterium dobiegly go slowa:
— Nikonie, Nikonie, slugo mój! Id do pustelni, która ci
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wskazal Teodor — tam odnajdziesz spokój. Po twojej śmierci
rozszerzy sie to miejsce i stanie sie zbawiennym dla wielu.
świety opuścil cerkiew wielce pocieszony i wrócil do swojej
samotni. Tu trudzil sie dla Pana przez pietnaście lat, nieustannie czuwajac, czytajac Pismo świete, modlac sie i poszczac.
Znosil wiele pokus od biesów oraz zlych ludzi, ale za wszystko
dziekowal Bogu. Zaczely sie też rozchodzić sluchy po okolicy o czynach pustelnika. Z pobliskich osiedli i wsi naplywali
do niego ludzie, proszac o modlitwy i rady. Brzemie slawy
bylo cieżkie do zniesienia dla pokornego ascety. Postanowil
wiec porzucić swoja samotnie i powrócil do Pskowa — tu zamieszkal z poczatku u kupca Filipa, dzieki któremu nauczyl sie
czytać i pisać. Potem udal sie do Krypieckiego Monasteru św.
Jana Teologa i ublagal ihumena, aby pozwolil mu w nim pozostać. Na usilna prośbe Nikona postrzyżyno go i nadano imie
Nikander. Idac za przykladem swojego przyjaciela wstapil do
monasteru również kupiec Filip wraz z Teodorem Sitnikiem.
Zostawszy mnichem, świety calkowicie wyzbyl sie wlasnej
woli, a podporzadkowal sie woli ihumena oraz braci. Wykonujac prace rekodzielnicze, karmil dusze swoja nabożnymi rozmyślaniami;
cialo umartwial postem, zaś noce spedzal na modlitewnych
czuwaniach. Po jakimś czasie jednak zatesknil za samotnym
życiem i powrócil do pustelni. Tu spedzil kilka lat, spożywajac
wylacznie ziele dzikiej gorczycy. Asceta byl narażony w swojej samotni na liczne niebezpieczeństwa. Pewnego razu na
uboga chatke napadli zbóje i zabrali wszystko, co mial, a w
tym także jedyna jego pocieche — ikony oraz ksiegi. Sam
pustelnik zostal przez nich zraniony — modlil sie wszakże za
krzywdzicieli szczerze i goraco. Pan Bóg uzdrowil Swego sluge,
zaś zbóje zostali ukarani. W odleglości póltora kilometra od
celi Nikandra znajdowalo sie jezioro Demianowo, do którego
wpadala rzeka Demianka. Z dopustu Bożego zbójnicy zbladzili
i przez trzy dni nie mogli odnaleć wlaściwej drogi. Dwóch
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z nich utonelo podczas przeprawy, a pozostali dwaj, ogarnieci
strachem, wyrazili skruche. Odnalazlszy droge do samotni
świetego, powrócili do niego i oddali mu zrabowane rzeczy,
blagajac o przebaczenie. On zaś wybaczyl im, nakarmil i goraco
prosil, aby porzucili dotychczasowy tryb życia. Kiedy ludzie ci
wrócili do swoich domów, opowiedzieli wszystkim o pustelniku.
Do eremity znowu zaczeli naplywać pielgrzymi, przynoszac mu
ikony, chleb oraz ubranie.
On tymczasem bardziej sie obawial rozglosu i chwaly ludzkiej
niż rozbójników. Dlatego znowu porzucil swoja samotnie
i ponownie udal sie do Krypieckiego Monasteru. Tu w dalszym ciagu żyl wedle surowych ascetycznych zasad: spożywal
tylko chleb i wode, nie jadl ryb oraz nie pil wina, a jedynie
w soboty i niedziele niekiedy spożywal strawe, która sam sobie przyrzadzal z roślin. Wyróżnial sie pracowitościa, pokora
i posluszeństwem. Wszystkim slużyl, noszac wode, rabiac
w lesie drwa. Nieustannie sie modlil. Czasami spedzal noce
w lesie, obnażajac swoje cialo i wystawiajac je na pastwe komarom. A gdy nastawal ranek, jako pierwszy podażal do cerkwi
i ostatni ja opuszczal.
Do jego obowiazków należalo dbanie o czystość cerkwi
i wypiekanie prosfor. Wkrótce na prośbe braci ihumen mianowal go ekonomem. Otrzymawszy te funkcje, wypelnial
przykazanie Chrystusa: ,,Kto chcialby być wielkim wśród was,
niech bedzie sluga wszystkich”(Mt 20,26). Lecz niedlugo pelnil
swe obowiazki, gdyż narażaly go na stale kontakty z ludmi.
świety zapragnal powrócić do poprzedniego życia anachorety.
Dlatego zdecydowal sie ponownie opuścić monaster — tym
razem na zawsze.
Zamieszkal w odleglości czterech kilometrów, gdzie wybudowal sobie cele. Spedzil w niej trzy i pól roku. Odwiedzalo
go wiele osób, które szukaly u niego pocieszenia oraz nauki.
Tymczasem wróg rodzaju ludzkiego poddal myśl mnichom
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Monasteru Krypieckiego, że Nikander, skupiajac wokól siebie
ludzi, pomniejsza tym samym ich dochody. Dlatego go poprosili,
aby odszedl z tego miejsca. Spelniajac prośbe braci z najwieksza pokora, znowu skierowal swoje kroki do pustelni wskazanej
mu przez Boga. W podróży zatrzymal sie na nocleg we
wsi śokoty. W tym wlaśnie czasie ograbiono i podpalono
dom pewnego chlopa i w wiosce panowalo wzburzenie wśród
mieszkańców — skoro pojawil sie tu obcy czlowiek, chlopi
posadzili go, że jest on zbójem i straszliwie go pobili.
Kiedy świety dotarl do swojej pustelni, poświecil sie calkowicie
zmaganiom duchowym. Mieszkal tu już do końca swych dni
przez trzydzieści dwa lata i dwa miesiace.
W ciagu pierwszych pietnastu lat żyl w calkowitej samotności.
Nikt nie znal bowiem miejsca jego pobytu. Ale Pan objawil
światu Swego sluge w cudowny sposób.
O dwanaście kilometrów od chatki pustelnika mieszkal Piotr Jesiukow. Byl on bezdzietny, czym bardzo sie trapil.
I oto pewnego razu do jego obejścia przybiegl loś. Nie byl
to przypadek, lecz zrzadzenie Boga. Piotr dosiadl konia
i wraz z przyjaciólmi wyruszyl w pogoń za zwierzeciem. Po
jakimś czasie towarzysze zostali w tyle, a on sam jeden ścigal
losia. Prześladowane zwierze zaprowadzilo go w gestwine leśna
i zniknelo z oczu. Wówczas dojrzal on malutka, ogrodzona
chatke, w której mieszkal św. Nikander. Myśliwy kilkakrotnie
zapukal do drzwi pustelni, a gdy sie otworzyly, stanal w nich
sedziwy czlowiek, którego Piotr nigdy wcześniej nie widzial.
Starzec przemówil tymi slowami:
— Synu mój, Piotrze, id do celi dla pielgrzymów, która jest
pod debem. Zaraz tam przyjde.
Kiedy spelnil polecenie, świety podszedl. Piotr poklonil sie
mu i poprosil o blogoslawieństwo.
— Synu mój — odrzekl Starzec — blogoslawieństwo Pana
niech spocznie na tobie i na twej malżonce.
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Piotr pomyślal:
— Zaiste, jest to blogoslawiony czlowiek, napelniony Duchem
świetym. Bowiem nie znajac mnie wcale, zna moje imie i wie,
że jestem żonaty.
Kleknawszy przed św. Nikandrem, poczal skarżyć sie na
swoja bezdzietność. Starzec odpowiedzial mu:
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— Wstań, dziecko, i wróć do swego domu. Za wstawiennictwem Przenajświetszej Bogarodzicy, narodzi sie wam syn.
Przepowiednia spelnila sie. Od tej pory Piotr Jesiukow stal
sie czestym gościem w pustelni. Przychodzil tu po budujace
rady oraz wskazówki. Pewnego razu sluga Boży rzekl:
— Gdy odejde z ziemskiego padolu, pustelnia ta sie rozszerzy, a nad moim grobem zostanie wybudowana cerkiew pw.
Zwiastowania Przenajświetszej Bogarodzicy.
Pan obdarowal sluge Swego laska jasnowidzenia. Kiedyś do
Nikandra przyszedl jeden z okolicznych mieszkańców, Symeon,
chcac otrzymać jego blogoslawieństwo i uslyszeć pouczenie.
Wiedzac, że czlowieka tego czeka wkrótce śmierć, świety wreczyl
mu nożyczki i powiedzial:
— Synu mój, czas życia twojego zostaje skrócony. Id do
monasteru, który wskaże ci Bóg, i postrzyż sie tymi nożyczkami,
gdyż zbliża sie twój kres.
Czlowiek ten udal sie do monasteru i przywdzial tam riase.
Przystapiwszy do Komunii świetej, odszedl w pokoju do Pana.
Ludzie coraz cześciej odwiedzali św. Nikandra. Kiedy ktoś
po cichu zbliżal sie do jego celi, slyszal, jak blogoslawiony asceta
modli sie, placze i bije poklony. Lecz gdy pustelnik wiedzial,
że w pobliżu sa ludzie, wówczas udawal, iż śpi. Odwiedzajacy pukali do drzwi ze slowami: ,,Poblogoslaw, ojcze”. Swoja
prośbe musieli powtarzać trzykrotnie — dopiero za trzecim
razem
starzec
odpowiadal:
— Pan nasz, Jezus Chrystus, niech ci blogoslawi!
świety nigdy nie kladl sie do snu. Czasami siedzac drzemal
przez krótka chwile, a potem znowu zaczynal modlitwe. Swoja
wzgarde dla ciala posunal do tego stopnia, że ograniczal sie
do obmywania jedynie twarzy i rak. Pożywial sie przeważnie
roślinami, a kiedy pobożni ludzie przynosili mu chleb, to suszyl
go i jadl suchary. Pil sama wode. Podczas Wielkiego Postu
posilal sie tylko raz w tygodniu oraz chodzil do Monasteru
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Demianowskiego, aby przystapić do Komunii świetej. Chociaż
prowadzil życie pelne umartwień, oblicze jego nie bylo zasmucone, zawsze jaśnialo radościa i spokojem.
Bogu tylko znane jest, jak wielki byl trud duchowy św.
Nikandra. Czesto zle duchy nekaly starca i nawet zadawaly mu
rany. W Ewangelii powiedziane jest, że ,,ten rodzaj wyrzuca
sie tylko modlitwa i postem”(Mt 17,21). I wlaśnie taka bronia świety walczyl oraz zwycieżyl. Uzyskal taka wladze nad
demonami, że nie mogly one zbliżyć sie nawet do jego celi.
Pewnego razu czlowiek o imieniu Nazariusz, mieszkajacy
niezbyt daleko od pustelni, cieżko zachorowal. Na jego ciele
powstaly rany, a szczególnie wielka rana otworzyla mu sie na
piersiach — tak ogromna, że bylo widać wnetrzności. Chory
nie mógl sie poruszać, bardzo cierpial i wzywal w duchu św.
Nikandra. W końcu poprosil domowników, aby go zanieśli
do starca. Zaniesiono go do pustelni i polożono przed cela.
Pustelnik wyszedl do cierpiacego i przemówil doń, nazywajac go
po imieniu. Oświadczyl, że oczekujac na jego przyjście, ogrzal
cele oraz poprosil:
— Postaraj sie zasnać w celi, ale przedtem pokaż mi swoje
rany.
Okazalo sie jednak, że ów nie byl w stanie odslonić swojego
ciala, gdyż koszula przykleila sie do ran. Wówczas świety
przeżegnal go i odeslal do celi dla pielgrzymów. Sam zaś
zamknal sie w samotni i przez cala noc wznosil modlitwy.
Rankiem chory poczul sie na tyle zdrowym, że wstal o wlasnych
silach, a przyschnieta do ciala koszula odkleila sie wraz ze
strupami niczym luska. Nazariusz zaczal goraco dziekować
Bogu za uzdrowienie i wychwalać św. Nikandra. świety, bojac
sie rozglosu, zabronil mu opowiadać o tym zdarzeniu.
Innym razem przybyl tu chlop Symeon Wasilew, któremu
ukradziono konia. Ten wielce strapiony czlowiek powiedzial, że
16*
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kradzież zdarzyla sie pieć dni temu. Starzec przemówil lagodnie
tymi slowy:
— Nie to mnie smuci, że zginal ci koń. Boleje z powodu
czlowieka, który dopuścil sie kradzieży. Uczynil to bowiem za
podpuszczeniem Szatana.
Po chwili dodal:
— Synu mój, Symeonie! Wracaj do domu swego, bo to, co
zostalo ci skradzione, predko do ciebie wróci.
Slowa Nikandra spelnily sie — w nocy koń sam przybiegl
do zagrody Symeona. Ucieszony chlop powrócil do pustelni
z dziekczynieniem. Opowiadajac, co sie stalo, nadmienil:
— Zlodziej utonal, gdy przechodzil przez rzeke.
Ta wiadomość bardzo przygnebila blogoslawionego starca.
Zaczal on pouczać swego gościa i rzekl miedzy innymi:
— Należy ubolewać nad czlowiekiem, który odszedl z tego
świata skażony grzechem, bez pokuty.
Kiedy zaś poczul, że jego życie ziemskie zbliża sie do kresu,
postanowil przywdziać szaty pokutne. W tym celu udal sie
do Monasteru Demianowskiego, gdzie ihumen dokonal jego
wielkich postrzyżyn. Stalo sie to na osiem lat przed śmiercia
pustelnika. W tym czasie czesto odwiedzal go diakon Piotr
z Porchowa. Przychodzil on do św. Nikandra na rozmowy
duchowe. Podczas jednej z wizyt starzec zwierzyl sie mu:
— Bracie Piotrze! Przez dluższy czas wiele cierpialem
z powodu choroby nóg, ale teraz jest mi lżej.
Ten zdumial sie bardzo, gdy spojrzal na nogi Prepodobnego.
Ujrzal bowiem obnażone kości, pozbawione cielesnego okrycia.
Innym razem asceta powiedzial do swego gościa:
— Bracie, wkrótce Pan powola mnie do Siebie, wówczas
pochowaj moje grzeszne cialo.
Diakon zapytal, kiedy ma nastapić ta chwila. Nikander
odrzekl:
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— Nie wiem, czy uda mi sie powiadomić ciebie, gdyż w tym
czasie bedzie wojna. Nadejdzie tu wojsko polskie oraz litewskie
— miasta Psków i Porchow zostana obleżone. Ty jednak
bad odważny i przyjd, aby pochować moje cialo. A nad
moim grobem — prorokowal pustelnik — zostanie wybudowana
cerkiew pw. Zwiastowania Najświetszej Bogarodzicy.
św. Nikander spoczal w Panu 24 września 1581 r. Zgodnie
z jego przepowiednia król polski, Stefan Batory (1576–1586),
prowadzil wojne z Moskwa i oblegal w tym czasie Psków oraz
Porchow. W okolicznych wsiach i osiedlach pelno bylo Polaków
i Litwinów, którzy nie pozwalali nikomu opuszczać miejsca
zamieszkania. Wszelako do pustelni Nikandra przedostal sie
chlop z Borowicz — Jan Dolgi. Stwierdziwszy, że starzec
odszedl z tego świata, z nabożnościa pogrzebal on jego cialo
pod debem. Niezauważony przez Polaków wrócil do Porchowa
i powiadomil mieszkańców miasta o śmierci ascety. Wśród
ludzi zapanowal wielki żal i nieodparte życzenie, by odbyć
należyty pogrzeb, ale strach przed wrogiem powstrzymywal ich
od wyruszania do pustelni. Chwiejnych oraz niezdecydowanych
ludzi natchnal odwaga diakon Piotr. Wówczas do pustelni
wyruszyla z Porchowa pielgrzymka na czele z duchowieństwem
— cialo świetego zostalo uroczyście pogrzebane. Po uplywie
dwóch i pól roku nad jego mogila wybudowano cerkiew pw.
Zwiastowania Najświetszej Bogarodzicy, a nieco póniej powstal
tu monaster, którego zalożycielem i ihumenem zostal Izajasz,
uzdrowiony przez św. Nikandra.
Ponad sto lat cialo świetego spoczywalo w ziemi, a dopiero
potem odkryto, że nie uleglo ono rozkladowi. W 1686 r.
patriarcha Joachim polecil je zbadać, a nastepnie zaliczyl sluge
Bożego w poczet świetych. Wiele cudownych uzdrowień zsyla
Wszechmogacy Pan wszystkim, którzy sie uciekaja do opieki
św. Nikandra.
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Żywot świetego Galakcjona
Wologodzkiego
w. Galakcjon na chrzcie świetym otrzymal imie Gabriel.
Urodzil sie w Moskwie za czasów Iwana Gronego (1530–1584).
Pochodzil ze znakomitego bojarskiego rodu: jego ojciec, knia
Jan Janowicz Bielski — potomek ksiażat litewskich — popadl
w nielaske i zostal stracony, kiedy Gabriel mial siedem lat.
Sierota zaopiekowali sie krewni oraz znajomi, którzy wywieli
go do miasta Starica w guberni twerskiej. Tu mieszkal, skrywajac prawde o swoim pochodzeniu, a Pan Bóg go chronil.
Mlodzieniec nabożnie odwiedzal cerkiew i pilnie zglebial treść
Pisma świetego. Po pewnym czasie powodowany natchnieniem Bożym opuścil Starice i udal sie do Wologdy. Zamieszkal
u szewca, który wyuczyl go swego rzemiosla. Praca wlasnych
rak zarabial na utrzymanie, a wolne chwile spedzal w cerkwi.
Unikajac marności tego świata, dawal otoczeniu przyklad
wstrzemieliwości oraz pokory. W dojrzalym wieku ożenil sie
z uboga dziewczyna. Z woli Bożej żona wkrótce umarla,
pozostawiwszy nowo narodzona córke. Gabriel postanowil
bez reszty poświecić sie Bogu. Dziecko oddal na wychowanie
najbliższym krewnym, a sam przepasal sie cieżkim lańcuchem,
pościl i modlil sie. Uzyskawszy od mieszkańców Wologdy mala
dzialke, wybudowal na niej niewielka cele i zamknal sie w niej.
śaczyly go ze światem tylko drzwiczki, przez które odbieral
przynoszony mu przez pobożnych ludzi pokarm. Wkrótce
pokutnika postrzyżono na mnicha i nadano mu imie Galakcjon.
Narzucil sobie surowa regule, ale rzemiosla swego nie poniechal.
Szyl buty, a zapracowane pieniadze dzielil na trzy cześci:
jedna cześć oddawal Kościolowi, druga ubogim, a z trzeciej
sie utrzymywal. Wlasnymi rekami wykopal obok celi sadzawke
i rozmnożyl w niej ryby, a potem wykopal studnie. Dni mijaly
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mu przy pracy, nocami zaś sie modlil. Jednak zwykle praktyki
pobożne nie zadowalaly go w pelni — zawladnal nim calkowicie
duch kontemplacji oraz pokuty, dlatego świety przykul noszony przez siebie lańcuch do sufitu swojej malej izdebki. Czas
spedzal w modlitewnym czuwaniu na stojaco, a gdy morzyl
go sen, klekal i trzymajac sie za lańcuch — usypial. Jego
pokarm stanowily chleb i woda, które przyjmowal w znikomych
ilościach. W jego celi bylo tylko kilka niezbednych rzeczy:
mata, na której spal, wlosiennica, która slużyla mu za przyodziewek, oraz miska, z której sie pożywial. Pokutnika czesto
odwiedzali mieszkańcy Wologdy. Ludzie przychodzili od niego
po zbawienne rady i wskazówki — każdy z odwiedzajacych odchodzil z celi świetego zbudowany i pocieszony.
Galakcjon zaledwie kilkakrotnie opuścil swoja cele. Po raz
pierwszy zdarzylo sie to w czasie wielkiej suszy, jaka zapanowala
w okregu wologodzkim. Mieszkańcy miasta odprawiali w tej
intencji uroczyste nabożeństwa. Pragneli, aby asceta wzial
udzial w Boskiej Liturgii i procesji. Poprosil go o to sam
wladyka wologodzki. Stawiajac posluszeństwo ponad wszelkie
inne cnoty, pokutnik rozkul swoje lańcuchy i udal sie do cerkwi.
Pan Bóg wysluchal Swego sluge i modlacy sie lud: wysuszona
ziemia zostala zroszona obfitym deszczem.
Ruś przeżywala wówczas burzliwe czasy zametu. Prawowitego cara nie bylo — jeden po drugim pojawiali sie
samozwańcy. Miasta i wsie nekali Polacy oraz Litwini, czyniac
spustoszenie.
świety raz jeszcze rozkul lańcuch i opuścil swoja cele.
Przyszedl do ziemian, aby przepowiedzieć najazd wojsk polskich i litewskich na Wologde. Nawolywal mieszkańców miasta do zmiany obyczajów oraz pokuty. Żeby odwrócić kare
Boża, radzil szybko wybudować w miejscu, gdzie stala jego
cela, cerkiew w holdzie zlożonym ikonie Matki Bożej, zwanej
,,Znamienije”. Jednak mieszkańcy Wologdy nie zgodzili sie

262

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

na te propozycje, a Szczelkunow Neczaj ostro zaprotestowal,
posadzajac ascete o to, że dba o wlasne korzyści. świety mu
odpowiedzial:
— Nie o siebie sie troszcze, lecz o Kościól, miasto, prawoslawnych chrześcijan. Czyż nie wiesz — mówil pokutnik —
że wybudowana przez ciebie cerkiew pw. Trójcy świetej splonie?
Trawa porośnie twoje domostwo i zginie twój ród. Nadejdzie
taki czas, kiedy w miejscu, na którym stoi moja cela, powstanie
cerkiew oraz monaster.
Te wszystkie przepowiednie i wiele innych proroctw wkrótce
sie spelnily. W dniu 22 września 1612 r. Wologda zostala
zaatakowana przez Polaków i Litwinów. Dwie światynie, a w
tym cerkiew pw. Trójcy świetej, zostaly spalone. Ludzie
gineli lub trafiali do niewoli. Córka św. Galakcjona — chcac
ukryć sie przed wrogami — przybiegla do celi swego ojca.
W ślad za nia wtargneli tu jej prześladowcy. Dziewczynie
udalo sie uciec — wówczas wrogowie z wścieklościa rzucili
sie na pustelnika. Wyciagnieto go z celi, bezlitośnie pobito
i zraniono mieczami. Rozbestwieni wrogowie zrzucili na glowe
belke z dachu domu i w końcu go zostawili. świety żyl jeszcze
dwa dni, a trzeciego dnia (24 września 1612 r.) odszedl do
Pana. Bogobojni ludzie pochowali go w jego wlasnej celi.
Pan wslawil Swego sluge cudami i jego grób zaczelo odwiedzać
coraz wiecej ludzi. Z biegiem czasu powstal w tym miejscu
— zgodnie z przepowiednia Galakcjona — Monaster Ducha
świetego i wybudowano dwie cerkwie.
Latem 1655 r. w wologodzkim okregu padaly ulewne
deszcze, które uniemożliwily zbiory zbóż. Ludziom grozil glód,
ale żywa byla jeszcze wśród nich pamieć, że św. Galakcjon
swoja modlitwa wybawil ich od suszy. Dlatego wyruszyli
z procesja do grobu pustelnika. W czasie nabożeństwa celebrowanego nad jego mogila deszcz ustal, niebo rozchmurzylo
sie i zaświecilo slońce. Odtad, na pamiatke tego cudu,
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odbywa sie procesja do Monasteru Ducha świetego w dzień
Piećdziesiatnicy.

Dzień dwudziesty piaty
Żywot świetej Eufrozyny z Aleksandrii
V w. w Aleksandrii żyl bogaty i możny czlowiek o imieniu
Pafnucy. Wiódl pobożne oraz mile Bogu życie. Jego dobra i bogobojna żona byla bezdzietna. Pafnucy bardzo sie smucil z tego
powodu i wiele sie modlil. Modlila sie i pościla również jego
żona. Oboje szczodra reka rozdawali jalmużne, obdarowywali
monastery i skladali hojne ofiary w kościolach. Pewnego
razu meżczyzna przybyl do monasteru, którego zwierzchnik
wyróżnial sie wielka światobliwościa. Opowiedziawszy mu
o swoim wielkim strapieniu, poprosil, aby ihumen wraz z braćmi
pomodlil sie w jego intencji. Milosierny Bóg wysluchal modlitwy i poblogoslawil mu. W niedlugim czasie żona jego
urodzila córke, której nadano imie Eufrozyna. Po uplywie dwunastu lat od jej narodzenia matka odeszla do życia wiecznego.
Sam wiec wychowywal córke, wpajajac jej umilowanie Pisma
świetego.
Dziewczynka wyrosla na madra, bardzo piekna dziewice
i wielu mlodzieńców ubiegalo sie o jej reke. Kiedy skończyla
osiemnaście lat, ojciec postanowil wydać ja za maż za bogatego i szlachetnego mlodzieńca. Zostal wyznaczony dzień ślubu,
oboje udali sie do monasteru, aby uzyskać blogoslawieństwo.
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Tu spedzili trzy dni. Dziewczyna miala czas, aby przyjrzeć sie
monastycznemu życiu. ,,Szcześliwi sa ci ludzie — myślala —
żyja na ziemi niczym aniolowie, a w wieczności również zamieszkaja wraz z aniolami”. W jej sercu zrodzilo sie pragnienie
takiego losu.
Uzyskawszy blogoslawieństwo ihumena, wrócila z ojcem do
Aleksandrii, ale po pewnym czasie Pafnucemu nadarzyla sie
okazja ponownego odwiedzenia monasteru. Zostal on tam
zaproszony na jedno ze świat. Podczas jego nieobecności
Eufrozyna za pośrednictwem slużacego wezwala do domu
mnicha, którego poprosila, aby ja poblogoslawil i postrzygl.
Wezwany starzec odbywszy z dziewczyna dluższa rozmowe,
wzniósl modlitwe do Boga i spelnil jej życzenie — Eufrozyna zostala przez niego postrzyżona.
Kiedy mnich
odszedl, dziewica zaczela sie zastanawiać nad dalszym swoim
losem.
— Jeśli udam sie do monasteru żeńskiego — myślala —
to ojciec znajdzie mnie tam i zmusi do powrotu. A wówczas
wyda mnie za maż. Tak wiec musze skierować swoje kroki do
monasteru meskiego — tam mnie nikt nie odnajdzie.
Powziawszy taka decyzje, przebrala sie w meskie odzienie
i pónym wieczorem opuścila dom rodzinny. Zabrala ze soba
piećdziesiat zlotych monet.
Przybyla do znanego jej monasteru. Oświadczyla ihumenowi, że dotychczas byla eunuchem cesarskim, a na
imie na Izmaragd. ,,Bardzo polubilem życie monastyczne
— mówila — i pragne trudzić sie dla Pana w waszym
monasterze”. Wreczajac pieniadze, które miala przy sobie, obiecala, że w przyszlości ofiaruje Kościolowi caly swój
ogromny majatek. Widzac mlody wiek Izmaragda, zwierzchnik powierzyl go opiece doświadczonego i światobliwego mnicha
Agapita.
— Niech mlodzieniec ten od dzisiaj stanie sie twoim synem
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duchowym i uczniem. Zapoznaj go z nasza regula i pomagaj
wzrastać w cnotliwości — powiedzial do mnicha.
Od tego momentu Izmaragd zamieszkal w jednej celi ze
swym opiekunem. Nie przyszlo im jednak zbyt dlugo przebywać
razem.
Nowy mnich mial bowiem bardzo piekna twarz. Kiedy
pojawial sie w kościele na nabożeństwach, Szatan podsuwal
niektórym braciom nieczyste myśli, gdyż wielu z nich urzekla
uroda Izmaragda. Bracia żalili sie przed zwierzchnikiem:
— Dlaczego wprowadzileś do monasteru tak urodziwego
brata? — pytali. — Stanowi on pokuse dla slabych mnichów.
Ihumen wezwal go zatem i powiedzial mu:
— Swoja szczególna uroda siejesz zgorszenie wśród slabszych
braci. Lepiej bedzie, jeśli przestaniesz przychodzić do kościola.
Zamieszkaj w celi sam — w milczeniu oraz modlitwie. Pokarm
bedzie przynosić ci twój nauczyciel.
Eufrozyna zamieszkala wiec w odosobnionej celi. Czuwala
dzień i noc, slużac Bogu z czystym sercem. Do jej samotni mial
dostep jedynie światobliwy Agapit, który opowiadal braciom
o duchowych zmaganiach mlodego mnicha, stawiajac go innym
za wzór.
W tym samym czasie ojciec i narzeczony szukali jej po calej
Aleksandrii, zwlaszcza we wszystkich żeńskich monasterach —
nigdzie jednak nie mogli natrafić na ślad jej pobytu. Zrozpaczony Pafnucy, laknac pocieszenia udal sie do monasteru,
gdzie przebywala jego córka. Padlszy do nóg ihumena, blagal
o modlitwe w intencji swego zaginionego dziecka. Przelożony
zwolal wszystkich mnichów i polecil im modlitwe, aby Bóg
raczyl objawić, jaki los spotkal Eufrozyne. Bracia pościli
i modlili sie w tej intencji caly tydzień — nie otrzymali jednak żadnego objawienia. Dziewczyna modlila sie również,
goraco blagajac Boga, aby zachowal w tajemnicy miejsce jej
pobytu.
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Po uplywie tygodnia ihumen, chcac ulżyć boleści Pafnucego,
rzekl:
— ,,Synu mój, nie lekceważ sobie karcenia Pańskiego [. . . ].
Kogo bowiem Pan miluje, tego wychowuje w karności”(Hbr
12,5–6). Wiedz — bez woli Bożej nic nie moglo sie stać z twoja
córka. Myśle wszelako, że wybrala ona dobra czastke, która
nie bedzie jej odjeta. I dlatego wlaśnie nie dane nam jest o niej
objawienie.
On wszakże nie mógl wyzbyć sie żalu, a jego rozpacz
wzrastala z każdym dniem. Widzac to zwierzchnik powiedzial:
— Jest tu u nas mnich, który w odosobnieniu prowadzi
bardzo surowe życie.
Przybyl do nas z palacu cesarza
Teodozjusza (408–450) i przez świetość swego życia stanowi
dla nas przyklad. Czy nie zechcialbyś z nim porozmawiać?
Z pewnościa spotkanie z nim przyniesie ci pocieszenie i ulge,
gdyż jest on napelniony Duchem świetym.
Meżczyzna zgodzil sie, wówczas ihumen polecil Agapitowi,
aby zaprowadzil go do samotni Izmaragda. Nikt z nich nie
wiedzial bowiem, że jest on córka Pafnucego.
Ojciec nie poznal wlasnego dziecka — tak bardzo zmienily
jej twarz post oraz nocne czuwania. Starala sie też jak mogla
zakrywać swoje oblicze klobukiem. Ukryla również swoje uczucia przed ojcem, którego poznala. W rozmowie z nim pragnela
pokrzepić go na duchu. Mówila miedzy innymi:
— Nie należy kochać dzieci bardziej niż Boga, który nas
stworzyl. Jestem przekonany, że córka twoja poszla za glosem
Dobrego Nauczyciela, który powiedzial w Ewangelii: ,,Kto
kocha ojca lub matke bardziej niż Mnie, nie jest Mnie wart”(Mt
10,37). Jezus powiedzial także: ,,Każdy z was, który nie
wyrzeka sie wszystkiego, co posiada, nie może być Moim
uczniem”(śk 14,33). Nie trać przeto nadziei. Ufam, że Bóg
wszelakiej pociechy nie opuści cie w tej boleści. Jeśli nawet
nie predko, to z pewnościa otrzymasz we wlaściwym czasie
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objawienie o losie twojej córki, z powodu której tak bardzo
cierpisz.
Sluchajac tych slów, Pafnucy doznal ukojenia i zaznal
w sercu takiej radości, jak gdyby odnalazl ukochane dziecko.
Pożegnawszy mnicha, wrócil do domu.
Uplynelo trzydzieści osiem lat. Mnich przez ten caly czas
z calkowitym poświeceniem trudzil sie dla Pana w swojej
samotni aż do chwili, gdy cieżko zachorowal. Kiedy zbliżala
sie chwila jego odejścia z tego świata, do monasteru znowu
przybyl Pafnucy. W rozmowie z ihumenem poprosil o możliwość
odwiedzenia brata Izmaragda i na polecenie przelożonego
światobliwy Agapit zaprowadzil go do celi umierajacego pustelnika. Meżczyzna zaczal wylewać gorzkie lzy nad wezglowiem
chorego.
— Dlaczego tak bardzo sie trapisz i rozpaczasz? — zapytal
mnich. — Pan nasz jest mocny. Wspomnij, że niegdyś
objawil Jakubowi żywego Józefa, którego Jakub oplakiwal jak
zmarlego. Pan Bóg pozostaje zawsze ten sam. Tobie również
zostanie zeslane przez Niego pocieszenie.
Chory poprosil, aby Pafnucy nie opuszczal go i żeby pozostal
w monasterze przez trzy dni. Po uplywie tego czasu, wiedzac,
że nastala godzina śmierci, Eufrozyna wyjawila swemu ojcu cala
prawde:
— Bóg Wszechmogacy pokierowal moim losem wedle Swojego uznania, zgodnie ze Swoim życzeniem — mówila umierajaca. — Przebylam droge mnicha nie o wlasnych silach,
lecz z Boża pomoca. Nie chce, abyś nadal ubolewal nad
losem swojej córki. To ja nia jestem. Ty zaś jesteś moim
ojcem. Opuścilam ciebie, rodzonego ojca, opuścilam też narzeczonego i wyrzeklam sie dziedzictwa z milości do Boga. Nikt
z braci nie wie, że jestem kobieta. Bardzo prosze ciebie,
ojcze, nie pozwól, aby ktoś obcy obmyl moje cialo po śmierci
— zrób to sam. Prosze również, żebyś wypelnil moja obiet-
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nice, dana niegdyś ihumenowi. Powiedzialam mu na poczatku, że mam wielki majatek i że ofiaruje go monasterowi.
Bad wiec tak dobry i nasz majatek przekaż tutaj po mojej
śmierci.
Po pewnym czasie do celi wszedl Agapit i zobaczyl, że jego
uczeń nie żyje, zaś Pafnucy oplakuje zmarlego, nazywajac go
swoja córka. Z jego slów oraz zachowania światobliwy starzec
zrozumial dziwna tajemnice i odkryl ja ihumenowi. W samotni
Izmaragda zgromadzili sie wszyscy bracia. Jeden z przybylych
nie widzial na jedno oko. Kiedy zaczal sie modlić nad cialem
św. Eufrozyny — od razu przejrzal.
Po pogrzebie ojciec jedna polowe swego majatku rozdal
kościolom, ubogim oraz pielgrzymom, a druga — zgodnie z wola
swej córki — ofiarowal monasterowi. Postrzyglszy sie na
mnicha, poprosil o możliwość zamieszkania w celi Eufrozyny.
Tu spedzil dziesieć lat, a kiedy umarl, zostal pochowany obok
córki
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Żywot świetego Sergiusza z Radoneża

w. Sergiusz urodzil sie w okregu rostowskim okolo 1314 r. Jego
rodzice — Cyryl i Maria — byli ludmi pobożnymi. Na chrzcie
świetym przyszly wielki asceta otrzymal imie Bartlomiej. Od
pierwszych dni jego życia matka wyrzekla sie miesnych potraw
— okazalo sie bowiem, że dziecko nie przyjmuje mleka matki
w środy i piatki oraz w te dni, kiedy spożywa ona mieso.
W wieku siedmiu lat chlopiec zostal oddany do szkoly
wraz ze swoim starszym bratem Stefanem i mlodszym Piotrem. Bartlomiej odróżnial sie brakiem zdolności do nauki
w porównaniu z braćmi oraz rówieśnikami. Nie narzekal jednak na Boga, lecz goraco i z ufnościa modlil sie do Dawcy
Madrości. Modlitwy chlopca zostaly wysluchane. Spotkal on
starca — zeslanego przez Boga aniola w postaci mnicha — który
dal mu kawaleczek poświeconej prosfory ze slowami: ,,Przyjmij
ja na znak zstepujacej na ciebie laski Ducha świetego. Od
dzisiaj bedziesz zdolnym uczniem”. Mlodzieniec zaczal bez
trudu czytać i szybko nauczyl sie pisać, gdyż Bóg otworzyl mu
umysl. świety od wczesnych lat lubil sie modlić i nie opuszczal
żadnego nabożeństwa w cerkwi. Unikajac zabaw, dużo czasu
spedzal na czytaniu Pisma świetego i literatury ascetycznej;
surowo przestrzegal post, w środy i piatki nie jadl niczego,
a w pozostale dni spożywal tylko chleb oraz wode. Tak wiec
prowadzil życie monastyczne, nie bedac jeszcze mnichem.
Kiedy mial pietnaście lat, jego rodzice przeprowadzili sie
z Rostowa do Radoneża. Bracia ożenili sie, zaś on postanowil
calkowicie poświecić sie Panu. Dlatego prosil rodziców, aby
pozwolili mu postrzyc sie na mnicha. Nie otrzymawszy na to
przyzwolenia, wstrzymal sie z decyzja wstapienia do monasteru
i staral sie zapewnić rodzicom spokojna starość. Na krótko
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przed swoja śmiercia Cyryl i Maria wstapili do monasterów.
Owdowialy w tym czasie starszy brat również zostal mnichem.
Rodzice umarli jedno po drugim pozostawiajac w spadku
dom oraz skromne mienie, ale on niczego z tego nie wzial dla
siebie. Cześć spadku wydal na nabożeństwa żalobne i jalmużne,
a cala reszte podarowal bratu Piotrowi. Calkowicie zaufawszy Panu, który daje chleb glodnym, nie pozostawil sobie
żadnych środków do życia. Namawial natomiast starszego
brata, aby zamieszkal wraz z nim w pustelni. Stefan zgodzil
sie i obaj wyruszyli na poszukiwanie odludnego miejsca, nadajacego sie na samotnie. Miejsce takie znaleli wśród gluchych,
nieprzebytych lasów, gdzie mieszkaly jedynie zwierzeta, nie
bylo żadnych dróg ani ludzkich osiedli w pobliżu. Tu bracia
wybudowal mala chatke i zaczeli sie w niej modlić. Potem
wybudowali niewielka cerkiew i postanowili poświecić ja ku czci
Trójcy Przenajświetszej. Udali sie do Moskwy, aby uzyskać
blogoslawieństwo metropolity Teognosta (1328–1353). Zostali
przez niego bardzo przychylnie przyjeci. Metropolita wyslal
z nimi duchownych, zleciwszy im poświecenie nowo wybudowanej cerkwi. W tak skromny sposób zostaly zalożone
podwaliny Troicko-Sergiejewskiej śawry.
Jednakże Stefan zaczal le znosić życie w osamotnieniu.
W niedlugim czasie porzucil on swego brata i udal sie do
Moskwy. Przebywajac w zupelnej samotności, Bartlomiej
postanowil żyć wedlug reguly monastycznej, a nastepnie zlożyć
śluby. W tym celu pustelnik zaprosil ihumena Metrofana, który
dokonal postrzyżyn, nadajac mu imie Sergiusz. Asceta mial
wówczas dwadzieścia trzy lata. Przez siedem dni z rzedu nowo
postrzyżony mnich nie opuszczal cerkwi. Metrofan każdego
dnia celebrowal w niej Boska Liturgie i udzielal Sergiuszowi
Komunii świetej. Jedynym pokarmem ascety przez te dni byly
prosfory oraz radość duchowa.
Po odejściu ihumena z pustelni świety spedzal czas na mod-
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litwie i czytaniu Slowa Bożego. Żyjac w dotkliwym niedostatku
i cieżko pracujac, umartwial swoje cialo surowym postem.
Obok jego celi biegaly stada wilków, blakaly sie niedwiedzie.
Pustelnika chronila sila modlitwy. Pewnego razu ujrzal obok
celi glodnego niedwiedzia. Ulitowawszy sie nad zwierzeciem,
wyniósl mu chleb i polożyl na pniu. Od tej pory zwierze stalo
sie czestym jego gościem. Asceta oddawal mu nieraz ostatni
kawalek chleba.
Po pewnym czasie rozniosla sie wieść o mieszkajacym samotnie Sergiuszu. Najpierw dowiedzieli sie o nim bogobojni mnisi
i zaczeli przybywać do pustelni radoneżskiej — niektórzy z nich
pozostali tu na zawsze. Wkrótce zgromadzilo sie tu dwanaście
osób i liczba ta utrzymywala sie przez dluższy czas. Mnisi
wybudowali dwanaście cel. Tak powstal monaster — z poczatku bardzo ubogi i skromny: cerkiew oraz cele staly pośród
gluchego boru na ogrodzonej polanie. Pomiedzy tymi zabudowaniami rosly drzewa i leżaly powalone pnie, gdzieniegdzie
zasadzono jarzyny. Monaster nie mial poczatkowo swego
kaplana i dla odprawienia Boskiej Liturgii każdorazowo zapraszano duchownych z okolicznych osad. Potem zamieszkal
w monasterze hieromnich — Metrofan, który niegdyś postrzygl
Sergiusza. Zostal on jednoglośnie wybrany na ihumena, ale
po roku umarl. Wówczas bracia zaczeli prosić Sergiusza, aby
przyjal świecenia kaplańskie i zostal ich zwierzchnikiem. On
jednak odmówil, gdyż pragnal, naśladujac Pana, wszystkim
slużyć.
świety cieżko pracowal. Wlasnymi rekami wybudowal kilka
cel, nosil wode ze ródla, rabal drzewo, wypiekal chleb, przygotowywal pokarm, szyl ubranie i wykonywal każda inna prace.
Spal bardzo krótko. Stanowil wzór do naśladowania dla pozostalych braci, dlatego też nie przestawali oni nalegać, aby
zechcial pelnić godność ihumena. Zagrozili nawet, że w przeciwnym wypadku porzuca życie monastyczne. Wobec takiej
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postawy braci, ulegl ich prośbom. W towarzystwie dwóch
starców udal sie do biskupa Atanazego, który w tym czasie
zastepowal nieobecnego metropolite Aleksego. Zostal przyjety bardzo życzliwie. Biskup wyświecil Sergiusza najpierw na
hierodiakona, potem na hieromnicha. Swoja pierwsza Boska
Liturgie świety odprawil z bojania i wielkim wzruszeniem. Po
Eucharystii biskup Atanazy wyznaczyl go na ihumena.
Przez dlugi czas liczba mnichów w Monasterze Trójcy
Przenajświetszej nie przekraczala dwunastu. Ale oto przybyl
ze Smoleńska archimandryta Szymon i poprosil, aby przyjeto
go do monasteru jako zwyklego mnicha. Archimandryta ofiarowal cale swoje mienie. Wkrótce potem powrócil starszy brat
Sergiusza — Stefan, który przyprowadzil ze soba swego dwunastoletniego syna Jana. Zgodnie z życzeniem Stefana, świety
postrzygl chlopca na mnicha i nadal mu imie Teodor. Od tej
pory do monasteru przybywalo coraz wiecej ludzi, szukajacych
zbawienia pod duchowym przewodnictwem slawnego ascety.
W poczatkowym okresie istnienia monasteru brakowalo
w nim najbardziej niezbednych rzeczy. Polożony z dala
od osiedli ludzkich i odciety od reszty świata nieprzebytym
lasem, monaster rzadko otrzymywal pomoc materialna od pielgrzymów. Nieraz brakowalo wina, maki na prosfory, wosku na
świece, kadzidla lub oliwy. Kielich byl drewniany. Niekiedy
zamiast lampek zapalano w cerkwi luczywo i przy takim
oświetleniu cebrowano nabożeństwa. Mnichom czesto brakowalo
żywności. Ihumen nie pozwalal jednak pod żadnym pozorem
prosić o nia ludzi świeckich, lecz domagal sie calkowitego zaufania Opatrzności Bożej. Zdarzylo sie pewnego razu, że świety
nie mial u siebie ani kawalka chleba i przez trzy dni nic nie jadl.
O świcie czwartego dnia przyszedl do celi starca Daniela i rzekl:
— Slyszalem, ojcze, że zamierzasz dobudować przedsionek
do swojej celi. Nie chce, aby moje rece próżnowaly — dlatego do
ciebie przyszedlem. Pozwól, abym wybudowal ci przedsionek.
17*

274

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

— To prawda — odparl Daniel. — Mam już przygotowany
material na budowe, ale czekam na przybycie stolarza. Nie
odważylem sie wynajać ciebie, bo nie wiedzialem, za jaka cene
bedziesz pracowal.
Sergiusz powiedzial, że zaplata może być kilka kawalków
starego, spleśnialego chleba. Wówczas sedziwy mnich wyniósl
ihumenowi caly przetak sucharów. Wielebny rzekl jednak:
— Nie wykonawszy zadania, nie wezme zaplaty.
Po tych slowach zabral sie do pracy i przepracowawszy
caly dzień, z Boża pomoca wybudowal przedsionek. Dopiero
o zachodzie slońca przyjal chleb i posilil sie.
Innym razem zabraklo pokarmu w calym monasterze. Mnisi
cierpliwie znosili glód przez dwa dni, a potem zaczeli szemrać.
— Jak dlugo bedziesz nam zabranial wychodzenia z monasteru
po chleb? — zapytal jeden z nich. — Przeczekamy jeszcze noc,
a rankiem odejdziemy stad i nie wrócimy.
świety pocieszal braci slowami Ewangelii:
— ,,Przypatrzcie sie ptakom, które lataja w powietrzu, nie
sieja ani żniwuja, ani zbieraja do spichlerzy, a wasz Ojciec
niebieski żywi je”(Mt 6,26). Skoro Bóg karmi ptaki, to czyż
nie może dać pokarmu także wam? Jeżeli z dziekczynieniem
zniesiemy te krótkotrwala próbe, stanie sie ona dla nas wielce
pożyteczna. Jesteśmy niczym zloto, które oczyszcza sie w ogniu.
Ledwo asceta zdażyl dokończyć, gdy rozleglo sie kolatanie
do wrót. Okazalo sie, że wlaśnie ktoś przywiózl dużo świeżego
chleba. W nastepnych dniach do monasteru dostarczono jeszcze
inne pożywienie. św. Sergiusz nie omieszkal zauważyć:
— Dawca wszelkiego dobra, Pan nasz, nie opuszcza miejsca
tego ani slug Swoich, którzy dzień i noc trudza sie dla Niego
z wdziecznościa oraz wiara.
Po pietnastu latach od zalożenia monasteru zaczeli osiedlać
sie w pobliżu chlopi. Karczowali las, budowali zagrody i cale
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wioski; dookola pojawily sie zaorane i obsiane zbożem pola.
Dzieki nowym sasiadom pustelniczy niedostatek w monasterze
zniknal na zawsze. Chetnie odwiedzajac mnichów, wieśniacy
przynosili wszystko, co bylo potrzebne do utrzymania. Monaster
stopniowo sie rozrastal. W zwiazku z tym po jakimś czasie
mnisi zaczeli odczuwać brak wody, najbliższe ródlo bowiem nie
moglo zaspokoić rosnacego zapotrzebowania. Niektórzy znowu
zaczeli szemrać.
— Dlaczego zamieszkaleś w takim miejscu — pytali oni
ihumena — gdzie brakuje wody?
— Bracia — skromnie powiedzial Sergiusz — zamierzalem
żyć tu sam. Bóg raczyl oświecić laska to miejsce, że powstal
w nim monaster. Pan jest mocen ofiarować nam wode, tylko
niech nie slabnie wiara wasza i nie ustaje modlitwa. Nie
opuści slug Swoich ten, który na pustyni dal wode z kamienia
niepokornym Izraelitom.
W towarzystwie jednego z braci potajemnie poszedl w gestwine leśna, gdzie nigdy nie bylo bieżacej wody. Znalazlszy we
wglebieniu troche deszczówki, świety kleknal i zaczal modlić
sie w wielkim skupieniu. Kiedy skończyl modlitwe, wytrysnelo
obfite ródlo. Zdumieni mnisi nazywali ten zdrój ,,Sergiuszowym”, ale pokorny asceta chcial uniknać slawy ludzkiej,
dlatego powiedzial:
— To nie ja, bracia, dalem wam wode, lecz sam Pan zeslal
ja dla nas, niegodnych. Dlatego prosze nie nazywać ródla moim
imieniem.
świety dokonal też wielu innych cudów. Miedzy innymi
wskrzesil chlopca — byl to jedyny syn czlowieka, który z nabożnościa
odnosil sie do Sergiusza. To nieuleczalnie chore dziecko ojciec
przyniósl do celi ihumena. Bylo jednak za póno — chlopak
umarl na jego oczach. Rozpaczajacy ojciec wyszedl z celi,
aby przygotować rzeczy niezbedne do pogrzebu. W tym cza-
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sie Sergiusz swoja modlitwa wskrzesil zmarlego. Kiedy wrócil
ojciec chlopaka z trumna, starzec rzekl do niego:
— Niepotrzebnie rozpaczasz — twój syn żyje!
świety nie pozwolil okazać sobie wdzieczności i zabronil
opowiadać komukolwiek o tym, co sie stalo. Staral sie przekonać
ojca, że jego syn zgola nie umarl, lecz zaslabl z zimna w podróży,
a gdy sie ogrzal w cieplej celi — odzyskal sily.
Jakkolwiek pragnal uniknać rozglosu, slawa o jego cudach szybko sie rozchodzila. Do monasteru zaczeto przywozić
chorych nie tylko z okolicznych wiosek, ale też z bardzo odleglych miejscowości. Pewnego razu przywieziono znad Wolgi
opetanego przez demony czlowieka. Chory rzucal sie i wszystkich gryzl, wyrywal sie i uciekal — bardzo przy tym cierpial.
Sergiusz odprawil w jego intencji moleben, a potem przeżegnal
chorego. Opetany zostal uleczony i odzyskal zmysly.
Uzdrawiany byl każdy inny chory, który przybywal z wiara
i skrucha do św. Sergiusza. Wielu pielgrzymów szukalo
w jego celi pocieszenia, budujacej rady oraz pouczeń. Wszyscy
szanowali starca i — widzac w nim proroka — odnosili sie do
niego ze czcia. On jednak wciaż pozostawal tym samym skromnym i pokornym mnichem. Pracowal tak wiele jak poprzednio,
a jego odzienie bylo bardzo ubogie. Pewnego razu uszyl sobie
riase z bardzo lichego i brzydkiego sukna, którego nie chcial
wziać żaden inny mnich. Ihumen nosil to ubranie tak dlugo, aż
calkiem je zniszczyl. Zazwyczaj mial na sobie zgrzebne i zniszczone ubranie — wlaśnie dlatego ludzie do niego przybywajacy
go nie rozpoznawali. Kiedy przyjechal do monasteru chlop z odleglej wsi i zastal wielebnego przy pracy, to potraktowal go ze
wzgarda. Pokorny sluga Boży okazal jednak temu pielgrzymowi
tyleż życzliwości, co pobożnemu ksieciu.
Blogoslawiony Sergiusz mial zwyczaj modlić sie do póna
w nocy. Zdarzylo sie, że kiedy modlil sie póna pora za swoich
uczniów, uslyszal glos, wolajacy go po imieniu. Zdumiony
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otworzyl okno swej celi, żeby zobaczyć, kto go wola. Ujrzal
na niebie wielki blask, który rozproszyl nocny mrok na tyle, że
zrobilo sie widno jak w dzień. Tajemniczy glos przemówil po
raz drugi:
— Sergiuszu!
Twoja modlitwa zostala wysluchana.
Spójrz, jak wielka liczba mnichów gromadzi sie pod twoim przewodnictwem w Imie Trójcy Przenajświetszej.
Gdy ihumen sie rozejrzal, ujrzal mnóstwo pieknych ptaków,
które przylecialy za ogrodzenie. I znów dal sie slyszeć ten sam
glos:
— Ilość twoich uczniów bedzie tak wielka, jak tych ptaków.
Również po śmierci twojej ich liczba sie nie zmniejszy.
Zdumiony Sergiusz zapragnal, aby ktoś jeszcze zobaczyl
te dziwna wizje i zawolal najbliżej mieszkajacego Szymona.
Mnich przyszedl niezwlocznie, ale nie dane mu bylo widzieć
wszystkiego — dojrzal jedynie blask, który już wygasal.
Wkrótce potem przybylo tu poselstwo od patriarchy Konstantynopola — Filoteusza (1354–1355, 1362–1376). Wraz z podarunkami poslowie wreczyli świetemu list od patriarchy. Doradzal on wprowadzenie w pustelni wspólnoty życia monastycznego i na to dzielo udzielil swego blogoslawieństwa. Istnieja
przypuszczenia, że pomysl przeksztalcenia Pustelni Radoneżskiej
we wspólnote monastyczna pochodzi od wielebnego ihumena.
Najprawdopodobniej szukal on w tej sprawie poparcia patriarchy, jeszcze przed otrzymaniem od niego listu. Z listem tym
świety wyruszyl do metropolity: blogoslawiony Aleksy zaakceptowal zamiar Sergiusza i w Monasterze Trójcy Przenajświetszej
wprowadzono surowa regule wspólnego życia. Prywatna wlasność
zostala zabroniona. Z chwila ta ihumen zaczal na szeroka
skale rozwijać dzialalność dobroczynna monasteru. Sergiusz
daleki byl bowiem od checi gromadzenia bogactw — obdarowywal każdego potrzebujacego, a chorych przez dlugi okres
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pozostawial na utrzymaniu monasteru i nakazywal ich pielegnować.
Wprowadzona przez niego surowa regula wywolala protest
niektórych mnichów. Jego rodzony brat, Stefan, któremu nie
obca byla żadza wladzy, obrazil go w cerkwi podczas wieczerni. śagodny — jak zawsze — Sergiusz, slowa brata zbyl
milczeniem. Do celi jednakże nie wrócil. Nie baczac na póna
pore prosto z cerkwi podażyl nad rzeke Kirżacz, gdzie zalożyl
nowy monaster ku czci Zwiastowania Przenajświetszej Bogarodzicy. Odszukawszy swego nauczyciela, niektórzy z braci
zostali z nim. Grono mnichów, którzy pozostali na starym
miejscu, stopniowo sie uszczuplalo. Mnisi zwrócili sie wówczas
do metropolity, żeby nakazal Sergiuszowi powrót do Monasteru
Trójcy Przenajświetszej. Aleksy wyslal duchownych, aby
przekonali świetego do powrotu. Asceta podporzadkowal sie
poleceniu i — ku radości mnichów — wrócil na swoje poprzednie miejsce pobytu.
św. Stefan, biskup permski, żywil przyjazne uczucia do
Sergiusza. Pewnego razu przejeżdżal on w odleglości ośmiu
kilometrów od Monasteru Trójcy Przenajświetszej, ale nie dysponowal dostateczna ilościa czasu, aby odwiedzić monaster;
zatrzymal sie jedynie naprzeciwko niego, zmówil modlitwe
i poklonil sie Sergiuszowi ze slowami: ,,Pokój z toba, bracie”.
W tym samym czasie blogoslawiony ihumen razem z braćmi
spożywal posilek. Odebrawszy w myślach uklon i pozdrowienie biskupa, natychmiast wstal, odmówil modlitwe, poklonil
sie i wyrzekl slowa:
— Bad pozdrowiony i ty, pasterzu trzody Chrystusowej!
Niech Bóg ci blogoslawi.
Bracia byli zdziwieni takim zachowaniem świetego, a po
posilku prosili go o wyjaśnienie. Powiedzial wtedy:
— Naprzeciwko naszego monasteru zatrzymal sie biskup
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Stefan, który jedzie do Moskwy. Poklonil sie on Trójcy
Przenajświetszej, a nas, grzesznych, poblogoslawil.
Niektórzy z uczniów wyruszyli za biskupem, dogonili go
i uzyskali potwierdzenie tych slów. Z czasem na miejscu,
gdzie zatrzymal sie biskup Stefan, wybudowano kapliczke
i postawiono krzyż. Na pamiatke tego zdarzenia w TroickoSergiejewskiej śawrze zapanowal osobliwy zwyczaj: podczas
posilku bracia wstaja przed ostatnim daniem, hieromnich
wypowiada slowa krótkiej modlitwy, po czym wszyscy siadaja,
aby skończyć posilek.
świety miewal także spotkania z aniolami. Pewnego razu
celebrowal Eucharystie wraz ze swoim bratem Stefanem i bratankiem
Teodorem. W cerkwi byl obecny miedzy innymi uczeń ascety
— Izaak, który ślubowal milczenie. Nieoczekiwanie ujrzal on
w prezbiterium czwarta koncelebrujaca osobe. Maż ów mial na
sobie lśniace szaty i byl okryty blaskiem. Jego oblicze jaśnialo
— Izaak nie mógl na niego patrzeć. Ta wizja zdumiala hezychaste tak bardzo, że przemówil. Zapytal on stojacego obok
Makarego:
— Ojcze, cóż to za dziwne zjawisko? Kim jest ten niezwykly
maż?
Makary, któremu również dane bylo to zobaczyć, zdumial
sie nie mniej od Izaaka.
— Nie wiem, bracie — odrzekl. — Przepelnia mnie
strach. Czy przypadkiem nie przybyl ten kaplan z kniaziem
Wlodzimierzem?
Wlodzimierz Sierpuchowski byl wówczas obecny w cerkwi.
Starcy zapytali osobe należaca do jego świty, czy nie przybyl
z nimi kaplan. Zapytany odpowiedzial, iż kaplana wśród nich
nie ma. Mnisi zrozumieli wówczas, że Boska Liturgie koncelebrowal również aniol. św. Sergiusz, zagadniety przez braci,
najpierw zaprzeczyl, jakoby czwarta osoba brala udzial w Eucharystii. Kiedy jednak mnisi nalegali, powiedzial:
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— Czyż moge ukrywać przed wami to, co zostalo wam objawione przez samego Boga? Otóż ujrzeliście Aniola Pańskiego,
który nie tylko dzisiaj, lecz zawsze koncelebruje odprawiana
przeze mnie Boska Liturgie. Dopóki żyje, nikomu jednak o tym
nie mówcie.
św. metropolita Aleksy widzial w Sergiuszu swego nastepce
i chcial podnieść go do godności biskupa. Pragneli tego wszyscy.
Ale świety kategorycznie odmówil. Pozostal nieugiety również
po śmierci metropolity, chociaż wszyscy natarczywie prosili
ascete, aby zajal jego miejsce.
Sto piećdziesiat lat trwala na Rusi niewola tatarska. Jarzmo
pogańskie bylo dla Rusinów uciażliwe i poniżajace. W wyniku
ciaglych najazdów osiedla zostaly spalone, ludność wymordowana, a światynie zburzone. Chan obarczyl wszystkich
wysoka danina. W 1380 r. wielki knia Dymitr Doński, chcac
wydać bitwe wojskom tatarskim, rozpoczal przygotowania do
wyprawy wojennej. Zanim jednak wyruszyl na wojne, przybyl
do Monasteru Trójcy Przenajświetszej, aby poklonić sie Bogu
i uzyskać blogoslawieństwo ihumena. Bedac czcicielem św.
Sergiusza i widzac w nim proroka, ksiaże zapytal go, czy
powinien wyruszyć na wojne. Radoneżski asceta utwierdzil go
w decyzji.
— Wyruszaj odważnie — powiedzial. — Z Boża pomoca
wróg zostanie pokonany. Czeka cie slawa.
Wzruszony tak wspaniala przepowiednia knia poprosil ihumena, aby pozwolil zabrać na wojne dwóch mnichów, którzy
w życiu świeckim byli bojarami. Byli to Aleksander Pierieswiet
i Andrzej Oslabia. Starzec spelnil prośbe i kazal wlożyć mnichom szaty pokutne z wizerunkiem krzyża.
— Oto broń wasza — rzekl świety. — Zamiast helmów
i tarcz krzyż ten niech bedzie waszym oreżem.
Sergiusz poblogoslawil ksiecia i jego orszak. Wedle podania,
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wreczyl mu ikone Chrystusa Pantokratora i odprowadzil go do
samej bramy monasteru.
W dniu 8 września, kiedy wojsko Dymitra Dońskiego zajelo
pozycje na Kulikowym Polu, przybyli tam mnisi z Monasteru
Trójcy Przenajświetszej. Przywieli oni prosfore i list od ascety:
staral sie on dodać mestwa i otuchy Dymitrowi oraz natchnać
go wiara w zwyciestwo. Wieść o poslańcach szybko rozniosla
sie wśród wojska. Żolnierze pokladajac nadzieje w modlitwach
św. Sergiusza odważnie wyruszyli do boju, nie szczedzac
życia za wiare prawoslawna. W bitwie tej polegl bohaterska
śmiercia Aleksander Pierieswiet. Przez caly czas trwania walki
w Troickim Monasterze świety wraz z mnichami zanosil do Boga
modlitwy. Bedac jasnowidzem, doskonale wiedzial, co sie dzieje
na Kulikowym Polu. Nazywal poleglych po imieniu i modlil
sie za nich, a nastepnie powiadomil wszystkich o wspanialym
zwyciestwie.
Sergiusz staral sie wyciszyć waśnie oraz wzmocnić wladze
wielkiego kniazia moskiewskiego — odegral on przez to pozytywna role w dziejach swojego narodu. Zanim rozegrala sie
bitwa na Kulikowym Polu (1365 r.), świety odwiedzil Niżny
Nowgorod. Zgodnie z wola wielkiego kniazia Dymitra chcial
on naklonić ksiecia Borysa Konstantynowicza, który zagarnal
Niżny Nowgorod, aby zwrócil to miasto swemu bratu.
Asceta pogodzil wielkiego kniazia moskiewskiego z riazańskim
ksieciem Olegiem. Ten jednak nie dotrzymal umów i nawiazal
kontakty z wrogami ruskiej ziemi. W 1385 r. wraz z bojarami
pokorny ihumen wyruszyl do Riazania jako posel. Zalagodzil on
srogi gniew Olega oraz sklonil go do zawarcia pokoju z wielkim
ksieciem Dymitrem.
Szczera synowska milościa darzyl radoneżskiego ascete także
knia Wlodzimierz Sierpuchowski. Czesto go odwiedzal i przysylal
do monasteru pożywienie. Pewnego razu ksiażecy sluga niósl
żywność do monasteru i cześć zjadl po drodze. Kiedy potem
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stanal przed św. Sergiuszem i oznajmil, że przynosi dary od
swego ksiecia, jasnowidzacy starzec nie chcial ich przyjać, lecz
zapytal:
— Dlaczego usluchaleś wroga, ulegleś pokusie i spożywaleś
pokarm, którego bez blogoslawieństwa nie powinieneś byl nawet
dotykać?
Pewnego razu z Konstantynopola przybyl biskup. Slyszal
on wiele o czynach ascety, ale nie wierzyl, że czlowiek ten ich
dokonuje. W skrytości ducha myślal: ,,Czyż może w tym kraju
żyć ktoś jaśniejacy cnotami niczym pochodnia?Ale
kiedy biskup
,
wszedl do monasteru i spojrzal na świetego — od razu stracil
wzrok. Ihumen dotknal jego oczu i biskup natychmiast zaczal
widzieć.
Nocami św. Sergiusz modlil sie przed ikona Bogarodzicy.
Którejś nocy, kiedy skończyl, usiadl na chwile, aby odpoczać.
I raptem odezwal sie do swego ucznia Micheasza w te slowa:
— Synu, czuwaj i bad uważny. Za chwile nastapi nieoczekiwana i cudowna wizyta.
Gdy tylko to powiedzial, rozlegl sie glos, który oznajmil:
— Oto przybywa Przenajświetsza Bogarodzica!
Blogoslawiony starzec pospiesznie wyszedl z celi do przedsionka, gdzie opromienilo go jaskrawe światlo. Dane mu
bylo ujrzeć Przenajświetsza Bogarodzice, której towarzyszyli
apostolowie Piotr i Jan. Nie mogac znieść otaczajacego
Ja blasku, ihumen sklonil twarz. Przenajświetsza Dziewica
dotknela go Swoimi rekami i powiedziala:
— Nie lekaj sie, mój slugo. Odwiedzilam ciebie, gdyż twoje
modlitwy zostaly wysluchane. Nie martw sie o monaster: od
dzisiaj bedzie w nim dostatek — tak za twojego życia, jak po
twoim odejściu do Pana. Ja zaś nigdy nie opuszcze tego miejsca.
Kiedy asceta ocknal sie, ujrzal obok siebie leżacego ucznia.
Pomógl mu wstać i poprosil, aby wezwal Izaaka i Szymona,
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którym opowiedzial, co sie stalo. Radujac sie w Panu, bracia
odprawili moleben do Bogarodzicy.
Wspomniany Szymon — mnich wypróbowany w cnotach —
byl świadkiem szczególnego zdarzenia w cerkwi. Zobaczyl, jak
celebrujacego Eucharystie św. Sergiusza ogarnal przedziwny
ogień unoszacy sie nad oltarzem. A kiedy świety przystepowal
do Komunii świetej, wówczas ogień zbil sie w klab i pograżyl
w kielichu, z którego starzec spożywal Cialo i Krew Pańska.
— Ojcze, ujrzalem cudowna wizje! Widzialem laske Ducha
świetego, która cie przepelniala — wyznal potem Szymon.
— Dopóki Pan nie powola mnie do Siebie, nikomu o tym
nie opowiadaj — odrzekl wielebny starzec.
Wielki asceta dożyl pónej starości. W wieku siedemdziesieciu
ośmiu lat, na pól roku przed śmiercia, przekazal zwierzchnictwo w monasterze swemu uczniowi Nikonowi i wyznaczyl
go na ihumena. Sam zaś calkowicie pograżyl sie w hezychii
i zaczal przygotowywać sie do odejścia z tego świata. We
wrześniu cieżko zachorowal. Przywolal do siebie wszystkich
braci i zwrócil sie do nich z ostatnim pouczeniem oraz ze
slowem pożegnalnym. Przyjmujac ostatnia w swoim życiu Komunie świeta, asceta nie mógl już wstać o wlasnych silach
— podtrzymywali go uczniowie. Po przyjeciu Ciala i Krwi
Pańskiej z modlitwa na ustach oddal swego ducha Bogu. Jego
śmierć nastapila 25 września 1392 r. Cialo jego zlożono w cerkwi
pw. Trójcy Przenajświetszej.
Po uplywie trzydziestu lat od swojej śmierci, Sergiusz
przyśnil sie jednemu ze swych czcicieli. Powiedzial te oto slowa:
— Zapytaj ihumena monasteru, dlaczego tak dlugo pozwala
mi leżeć w ziemi, gdzie moje cialo jest otoczone woda?
Kiedy otworzono mogile, okazalo sie, że cialo świetego jest
cale i nienaruszone. Nawet jego ubranie nie zbutwialo. Ale
dookola grobu byla woda — relikwie i ubranie nie byly jed-
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nak w niej zanurzone. Uroczyste otwarcie mogily Sergiusza
nastapilo 5 czerwca 1422 r.
Pokorny asceta za życia chcial uniknać slawy, ale Bóg
wywyższyl go Swoja potega. Im bardziej świety siebie pomniejszal, tym bardziej Pan go wywyższal. Nie sposób opisać
wszystkie cuda przez niego dokonane. Wielki asceta po swojej
śmierci byl oredownikiem Monasteru Trójcy Przenajświetszej
i niejednokrotnie objawial sie braciom.
Jesienia 1408 r. ihumenem w monasterze byl uczeń św.
Sergiusza — Nikon. Do Moskwy zbliżaly sie wówczas wojska tatarskie. Wielebny Nikon dlugo blagal Pana, aby raczyl
uchronić monaster od najazdu Tatarów, prosil przy tym o wstawiennictwo św. Sergiusza. I oto świety przyśnil sie Nikonowi —
ihumen ujrzal go w towarzystwie biskupów Piotra oraz Aleksego. św. Sergiusz rzekl:
— Wola Boża jest, aby cudzoziemcy dotkneli także tego
miejsca. Ale nie martw sie, synu, i nie trać spokoju: monaster
nie opustoszeje, lecz rozkwitnie jeszcze bardziej.
Nikon ocknal sie po tym, jak świeci, poblogoslawiwszy go,
odeszli. Podszedl do drzwi celi i stwierdzil, że sa zamkniete, a kiedy je otworzyl — ujrzal oddalajace sie postacie.
Wtedy zrozumial, że to nie byl sen, lecz rzeczywiste zdarzenie. Przepowiednia świetego spelnila sie: Tatarzy zburzyli
monaster i spalili go. Uprzedzeni w cudowny sposób mnisi
zdażyli we wlaściwym czasie ujść przed wrogiem. Kiedy wojska
nieprzyjacielskie wycofaly sie, Nikon z Boża pomoca odbudowal
monaster.
Szczególnie dużo cudów dokonalo sie przez wstawiennictwo
św. Sergiusza podczas obleżenia Monasteru Przenajświetszej
Trójcy przez Polaków. Wojska Lisowskiego i Sapiehy otoczyly
monaster 23 września 1608 r. Byla to pietnastotysieczna armia,
podczas gdy liczba obrońców nie przekraczala dwóch tysiecy
czterystu. Mnisi, duchowieństwo i ludność, która ukryla sie
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w monasterze przed wrogiem, upadli na duchu, ale nadal
modlono sie do Sergiusza i odprawiano nabożeństwa. świety
nie pozostal obojetny na los swego monasteru i przebywajacych w nim ludzi. Objawial sie on kilkakrotnie podczas
obleżenia archimandrycie Jozafatowi, mnichowi Irynarchowi
oraz kozakom, oblegajacym monaster. Staral sie dodać otuchy
wszystkim prawoslawnym, natchnać ich sila i mestwem. Godny
podziwu jest fakt, że w czasie obleżenia nie wyczerpaly sie
w monasterze zapasy chleba. Monaster byl w stanie wyżywić
swoich mieszkańców oraz wszystkich wiernych, którzy znaleli
w nim schronienie. Modlitwy Sergiusza uchronily ten świety
przybytek od zniszczenia. Po szesnastu miesiacach obleżenia
12 stycznia 1610 r. wojska nieprzyjacielskie sie wycofaly.
Grób świetego dotychczas pozostaje niewyczerpanym ródlem
lask.

Żywot świetej Eufrozyny Suzdalskiej
w. Eufrozyna pochodzila z rodu kniaziów. Jej ojcem byl
wyznawca wiary Chrystusowej — ksiaże Michal Czernihowski.
Jego żona przez dlugi czas byla bezplodna — wraz z meżem
modlila sie nieustannie do Przenajświetszej Bogarodzicy oraz
do świetych ojców Antoniego i Teodozjusza. Malżonkowie
blagali o zeslanie potomstwa. W odpowiedzi na ich modlitwy
trzykrotnie nawiedzila ich Matka Boża. Za pierwszym razem
dodala im odwagi i nadziei, mówiac:
— Módlcie sie. Na znak, że prośba wasza zostanie wysluchana,
pozostawiam wam mila woń.
Kiedy malżonkowie powstali ze snu, znaleli przy wezglowiu
maleńki tobolek z wonnościami. Po wlożeniu ich do kadzielnicy
caly dom wypelnil blogi zapach. Knia Michal z malżonka
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modlili sie jeszcze gorliwiej — Przenajświetsza Bogarodzica
objawila sie im powtórnie, przynoszac golebice. Za trzecim
razem nawiedzila pobożne malżeństwo wraz ze św. Antonim
i św. Teodozjuszem. Oświadczyla:
— Wasze modlitwy zostaly wysluchane. Narodzi sie wam
córka, której nadacie imie Teodula.
W cudowny sposób przepowiedziane narodziny mialy miejsce
w 1212 r. Blogoslawiona byla szczególnym niemowleciem —
nie przyjmowala ona pokarmu w tych dniach, kiedy jej mamka
spożywala mieso. Widzac to, matka dziewczynki zastanawiala
sie nad jej losem. I oto pewnego razu przyśnilo sie jej, że zaleciawszy na skrzydlach do nieba, oddala swoja córke Bogu.
Kiedy dziewczynka podrosla, ksiaże zaczal jej czytać i objaśniać
Pismo świete. W pozostalych dziedzinach wiedzy nauczycielem
ksieżniczki byl bojarzyn Teodor.
Teodula wyrosla na piekna i madra panienke, o reke której
ubiegalo sie wielu zacnych mlodzieńców. Byl wśród nich też
knia Mina z Suzdala. Rodzice postanowili wydać ja za niego
za maż, jednak sama dziewczyna byla tym wielce strapiona
i gorliwie prosila Przenajświetsza Bogarodzice, by zachowala
ja w dziewictwie. Matka Boża ukazala sie jej, polecajac podporzadkować sie woli rodziców. Ale powiedziala przy tym:
— Cialo twoje nie zostanie skalane grzechem.
świeta dziewica usluchala swoich rodziców i wyruszyla do
Suzdala. Zanim jednak dotarla do miasta, jej narzeczony
zmarl. Przybywszy do Suzdala, wstapila do tamtejszego
monasteru pw. Zlożenia Szaty Przenajświetszej Bogarodzicy.
Nadano jej imie Eufrozyna. Wykazala sie ona bezwzglednym
posluszeństwem wobec sióstr i wielka cnotliwościa; troszczac
sie o zbawienie duszy, cialo swe poskramiala postem. Za swoje
światobliwe życie zostala obdarzona laska jasnowidzenia i uzdrawiania chorych. Podczas najazdu Batu-chana na Ziemie
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Ruska, wstawiennictwo świetej uchronilo monaster przed nieprzyjacielem.
św. Eufrozyna przeszla do życia wiecznego 25 września
1250 r. — w rocznice swych postrzyżyn. Jej relikwie spoczely
w Suzdalskim Monasterze Ryzopolożeńskim.

Wspomnienie meczeństwa świetego Pafnucego
afnucy, Egipcjanin z pochodzenia, żyl za czasów cesarza Dioklecjana. Panujacy w Egipcie Arrian prześladowal chrześcijan.
Kiedy przybyl do miasta Gentyria (Tentira), wyslal dwustu
żolnierzy na poszukiwanie slugi Bożego.
Uprzedzony przez aniola Pafnucy sam zglosil sie do zarzadcy
i zostal od razu wtracony do wiezienia. Gdy po jakimś czasie
postawiono go przed obliczem Arriana, z rak i nóg spadly mu
okowy. Poddano go tak cieżkim torturom, że wypadly mu
wnetrzności. Lecz aniol uzdrowil meczennika. Widzac to,
dwaj żolnierze, którzy go torturowali — Dionizy i Killimach
— nawrócili sie, za co zostali ścieci.
świetego ponownie osadzono w lochu, gdzie nawrócil on czterdziestu wieniów. Spalono ich za wyznawanie nowej wiary.
Zaś św. Pafnucy zostal w cudowny sposób uwolniony z wiezienia.
Przyjal go do swego domu bogaty czlowiek o imieniu Nestoriusz, za co wraz z żona i córka zostal ściety przez Arriana.
Potem Pafnucy zaszczepil wiare w szesnastu mlodzieńcach,
pochodzacych z bogatych rodzin. Jeden z nich splonal na stosie,
a pozostalych przekluto pika. Nawrócil też osiemdziesieciu rybaków, którym glowy ścieto toporem oraz czterystu żolnierzy,
których spalono.
Za szerzenie wiary w Chrystusa Pafnucego wrzucono do
rzeki z przywiazanym cieżkim kamieniem. Ale na kamieniu
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tym meczennik przyplynal do brzegu. Wyslano go w końcu do
samego Dioklecjana. Cesarz polecil przybić go do palmy, przy
której oddal on swego ducha Bogu.

Dzień dwudziesty szósty
Żywot świetego apostola i ewangelisty Jana Teologa
w. Jan pochodzil z Betsaidy. Jego ojcem byl Zebedeusz,
a matka Salome — córka Józefa Oblubieńca. Pobożni rodzice
przyszlego Apostola żyli oczekiwaniem na przyjście Mesjasza.
Zebedeusz zapoznal swego syna z Prawem Mojżeszowym. Obaj
zajmowali sie rybolówstwem i handlem. Towarzyszami Jana
byli mieszkańcy tejże Betsaidy — Piotr oraz Andrzej, którzy
póniej również zostali apostolami. Kiedy pojawil sie Jan Chrzciciel, wszyscy mlodzieńcy zostali jego uczniami.
Jezus zgromadzil Swoich uczniów, chodzac wzdluż wybrzeża
Morza Galilejskiego. Powolal Piotra i Andrzeja, a ,,Kiedy
ruszyl dalej, zobaczyl dwóch innych braci: Jakuba [syna]
Zebedeusza i jego brata, Jana, którzy razem z ojcem swoim
Zebedeuszem naprawiali sieci. I wezwal ich. A oni porzuciwszy
zaraz lód i ojca poszli za Nim”(Mt 4,21–22). W taki oto sposób
Jan zostal uczniem Chrystusa. Jak podaje blogoslawiony Hieronim, byl on wówczas bardzo mlody. Rodzice nie wzbraniali
mu jednak pójść za Nauczycielem. Na samym poczatku św.
Jan przez Pana zostal nazwany ,,Boanerges”, co znaczy ,,Syn
Gromu”(por. Mk 3,17), gdyż swoja teologia mial oświecić caly
świat.

290

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Jan byl czlowiekiem czystego serca, dobrym, lagodnym
i ufnym. Po roku od momentu powolania, Jezus zaliczyl go do
grona dwunastu apostolów. Obok Piotra i Jakuba należal on do
trzech najbliższych uczniów Mesjasza. Jako ukochany uczeń towarzyszyl wszedzie Chrystusowi. Byl obecny przy wskrzeszeniu
córki Jaira, na Górze Tabor podczas Przemienienia oraz w Getsemani — podczas modlitwy w ogrodzie oliwnym, gdy Jezus
smucil sie i trwożyl, towarzyszylo Mu tylko trzech uczniów,
w tym także Jan. Jak bardzo byl bliski Chrystusowi najbardziej
świadczy fakt, że w czasie Wieczerzy Pańskiej siedzial przytulony do Jezusa, wspierajac sie o Jego pierś. Zaświadcza o tym
sam Apostol w swojej Ewangelii (por. J 13,23–25).
św. Jan odwzajemnial milość Nauczyciela i kochal Go
bardziej niż inni. Gdy wszyscy opuścili swego Pasterza, pozostal przy Nim tylko on — stal wraz z Przenajświetsza Matka
Jezusa przy Krzyżu. ,,Jezus zobaczywszy Matke i stojacego
tam ucznia, którego milowal — czytamy w Ewangelii — mówi
do Matki: Niewiasto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: —
Oto twoja Matka. I od tej chwili wzial ja uczeń do siebie”(J
19,26–27).
Określenie: ,,uczeń, którego milowalódnosi sie wlaśnie do
Jana. Apostol opiekowal sie Przenajświetsza Bogarodzica
z synowska milościa aż do chwili Jej Zaśniecia. W 50 r., po
dwóch latach od Zaśniecia Matki Bożej, Jan wciaż jeszcze przebywal w Jerozolimie. Wiadomo, że bral on udzial w Soborze
Apostolskim, który mial miejsce w tym wlaśnie roku, w świetym
Mieście. Dopiero po 58 r. wyruszyl wraz ze swoim uczniem
Prochorem w podróż misyjna do Azji Mniejszej. Wsiedli na
statek w Joppie. Podczas burzy na morzu statek sie rozbil.
Wszystkich rozbitków, z wyjatkiem Apostola, morze wyrzucilo
na brzeg w odleglości pieciu mil od Seleucji Syryjskiej. Wielce
zasmucony Prochor przybyl sam do Azji. Po czternastu dniach
dotarl on do nadmorskiej osady. Gdy pograżony w teskno-
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cie za nauczycielem Prochor wpatrywal sie w morze, naplynela
wielka fala i wyrzucila na brzeg żywego Apostola. Mlodzieniec
podniósl go z ziemi i placzac dziekowal Bogu za jego ocalenie.
Tak wiec św. Jan czternaście dni i nocy spedzil na morzu, ale
z laski Bożej zostal przy życiu. Ocalony wszedl wraz ze swym
uczniem do osady i poprosil ludzi o wode i chleb. Pokrzepiwszy
sie, świeci wyruszyli do Efezu.
Uczniowie Jana Chrzciciela polożyli tu fundamenty wiary
chrześcijańskiej. Ewangelie glosil w Efezie najcześciej apostol
Pawel. Jego uczeń Tymoteusza byl tu biskupem. Efez to
również miejsce pobytu ewangelisty Jana, który tu wlaśnie
dokonal swego żywota. Owocem troskliwej pieczy św. Jana byla
czystość ewangelicznej nauki, która mógl szczycić sie tutejszy
Kościól.
Kiedy wkroczyli do miasta, spotkala ich zla niewiasta o imieniu Romana — wlaścicielka lani. Wynajela ich do pracy,
polecajac Janowi podtrzymywać ogień, a Prochorowi nalewać
wode. W lani mieszkal demon, który rokrocznie uśmiercal
mlodzieńca lub dziewice; tym razem zginal w lani syn senatora Dioskoridesa — Domnus. Ojciec chlopca umarl z rozpaczy.
Romana najpierw modlila sie do swej bogini Artemidy, aby
ożywila chlopca, a potem obarczyla wina za jego śmierć św.
Jana. Uderzywszy Apostola, powiedziala: ,,Jeśli nie wskrzesisz
Domnusa, zabije ciebie”.
Dzieki modlitwie Apostola chlopiec ożyl. Nastepnie Jan
wskrzesil też Dioskoridesa. Wśród ludzi zapanowalo przerażenie: byli tacy, którzy posadzali Jana i Prochora o czary,
zaś Romana zaczela nazywać Jana bogiem. Ale on glosil Dobra Nowine o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i uczyl wiary
chrześcijańskiej. Uwierzyl w Chrystusa Dioskorides oraz jego
syn Domnus. Obaj przyjeli chrzest świety i zaprosili apostolów
do swego domu.
W czasie uroczystości Artemidy, kiedy odświetnie ubrani
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poganie zgromadzili sie przy światyni, Jan wszedl na podwyższenie
i potepil ślepote ludzi, którzy zamiast Boga czcza Szatana. To
rozzlościlo pogan i w kierunku Apostola posypaly sie kamienie.
Ale żaden kamień go nie trafil. św. Jan wznióslszy rece, zaczal
sie modlić — natychmiast na ziemi zapanowal straszliwy upal.
Nieoczekiwana i wielka spiekota spowodowala śmierć dwustu
osób, zaś reszta tlumu byla przerażona i blagala Jana o litość.
Ponownie wzniósl on modlitwe do Boga i wszyscy umarli
zostali wskrzeszeni. Uzdrowil też chorego, który dwanaście
lat nie wstawal z lóżka. Wobec takich niezwyklych wypadków
nawrócilo sie wiele osób. Wśród ludzi zaczely sie rozpowszechniać wieści o cudach św. Jana. Za poduszczeniem diabelskim wielu widzialo w nim maga. Narastalo wzburzenie
w środowisku żolnierzy, za namowa których ludzie zgromadzili
sie przed domem Dioskoridesa, wolajac: ,,Oddaj nam magów,
albo podpalimy twój dom!Śenator daleki byl od wydania św.
Jana i jego ucznia. Wolal on, żeby splonal jego dom, ale Apostol
i Prochor wyszli do ludzi. Poprowadzono ich przed światynie
Artemidy, Jan zaczal sie tam modlić i nieoczekiwanie budowla
runela, nie wyrzadzajac szkody nikomu. świety dokonal też
innych cudów i znaków, dzieki czemu nawrócilo sie wielu ludzi.
W tym czasie rzadzil Rzymem cesarz Domicjan (81–96).
Wladca ten wszczal prześladowanie chrześcijan. Również przeciwko św. Janowi wysunieto wiele zarzutów — zwiazano go
zatem i wyslano do cesarza. W Rzymie pobito Apostola
za wyznawanie Chrystusa, a nastepnie zmuszono do wypicia trucizny. Nie zaszkodzila mu jednak, zgodnie ze slowami
Chrystusa, który powiedzial: ,,A choćby wypili coś trujacego,
nie zaszkodzi im”(Mk 16,18). W końcu zanurzono go w kotle napelnionym wrzacym olejem, ale i ten rodzaj meki nie
wyrzadzil mu szkody. Widzac to, zgromadzony tlum wolal:
,,Wielki jest Bóg chrześcijański!”, zaś cesarz nie śmial dlużej
meczyć Jana, gdyż uznal go za istote nieśmiertelna. Domic-
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jan zeslal go na wyspe Patmos. Pan przepowiedzial wcześniej
Janowi ten los.
— Czeka cie wielkie cierpienie — powiedzial Pan we śnie do
Apostola. — Zostaniesz zeslany na wyspe, gdzie jesteś bardzo
potrzebny.
Żolnierze cesarscy odprowadzili na statek Jana i Prochora.
Po wyplynieciu na morze niektórzy pasażerowie zaczeli ucztować i jeden z biesiadników wypadl za burte i utonal. Wtedy
wesolość zamienila sie w smutek i żalobe. Ojciec chlopca, który
utonal, wylewal gorzkie lzy. Wiedzac o cudotwórczej mocy
Jana, wszyscy zaczeli prosić go o pomoc. Apostol zapytal tych
ludzi, w jakiego boga wierza. Odpowiedzi byly różne: jedni
odpowiadali, że czcza Apollona, inni — Zeusa, Herkulesa, Eskulapa czy Artemide. Wówczas powiedzial do nich Jan:
— Macie tak wielu bogów, a nie moga oni uratować jednego
czlowieka, który utonal.
I przez cala noc nie zrobil nic, aby pomóc tym ludziom
w nieszcześciu. Ale nastepnego dnia rankiem zaczal wznosić
do Boga modlitwy ze lzami w oczach. świety ulitowal sie
bowiem nad mlodzieńcem, którego pochlonelo morze i nad
jego ojcem. Woda natychmiast sie wzburzyla i wielka fala,
osiagajac wysokość statku, wyniosla żywego chlopca do nóg
św. Jana. To niezwykle zdarzenie zaskarbilo mu szacunek
pasażerów, dzieki czemu zdjeto z niego żelazne okowy. Podczas
podróży przez wstawiennictwo Apostola zostaly objawione też
inne znaki oraz cuda. Uciszyl burze, uzdrowil umierajacego
czlowieka, a kiedy zabraklo na statku wody, zamienil morska
wode w slodka. Bedac świadkami tych cudów towarzysze
podróży przyjeli chrzest i chcieli nawet go uwolnić, ale on
sam sklonil ich, aby dostarczyli go na wskazane przez cesarza
miejsce.
Po przybyciu na wyspe Patmos, Jan wraz ze swoim uczniem
Prochorem trafili do domu teścia zarzadcy — Mirona. Jego
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starszy syn, Apollonid, byl opetany przez demona i wszyscy
ludzie uznawali go za proroka. Kiedy jednak Apostol wszedl do
domu Mirona, jego syn uciekl — prorokujacy demon, który
w nim mieszkal, obawial sie bowiem mocy świetego. Po
pewnym czasie mlodzieniec przyslal do domu swego ojca list,
w którym oskarżal Jana o czarodziejstwo, bedace rzekoma przyczyna jego ucieczki. List ten spowodowal uwiezienie Apostola
— zanim jednak trafil on do wiezienia, zdażyl wyslać Prochora
z listem do Apollonida. List napisany przez świetego zawieral
nastepujaca treść: ,,Ja, Jan — apostol Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego do ducha prorokujacego, który mieszka w Apollonidzie.
W imieniu Ojca i Syna, i Ducha świetego rozkazuje ci opuścić
stworzenie Boże, i nigdy do niego nie powracać! Pozostań sam
jeden poza wyspa w miejscu bezwodnym, a nie pośród ludzi.”
Kiedy Prochor przybyl z takim listem do mlodzieńca, demon
natychmiast go opuścil i odzyskal on pelnie wladz umyslowych.
Jak gdyby obudzony ze snu, powrócil wraz z poslańcem do
rodzinnego miasta. Nie od razu jednak poszedl do domu, lecz
najpierw skierowal swoje kroki do wiezienia, gdzie przebywal
Jan. Padl Apostolowi do nóg i podziekowal za wypedzenie
zlego ducha. Dowiedziawszy sie o powrocie swego syna, Miron
wielce sie ucieszyl i postaral sie o uwolnienie Jana. Apostol po
wyjściu z wiezienia oświecil wiara chrześcijańska cala rodzine
Mirona. Poza Mironem, jego żona i dziećmi, ochrzcil sie jego
zieć z cala swoja rodzina. Nowo nawrócony zarzadca wyspy
zrzekl sie wladzy na rzecz innej osoby.
Gloszac Slowo Boże, św. Jan z Prochorem mieszkali w domu
Mirona przez trzy lata. Pan Bóg wspieral ich laska, zsylajac
moc czynienia cudów. Jednym swoim slowem Apostol zburzyl
światynie Apollina i obalil posagi bożków pogańskich. Kaplani
na czele z magiem Kinopsem domagali sie zemsty. Sila modlitwy św. Jan pokonal jednak zle moce, mieszkajace w tych
ludziach. Uzdrowil on także tredowata — żone Żyda Filona,
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chromego oraz czlowieka, który siedemnaście lat nie wstawal
z lóżka. Wszycy ludzie uzdrawiani przez niego dostepowali
również uzdrowienia duchowego i laski chrztu świetego.
Po trzech latach św. Jan wraz ze swoim uczniem zmienili miejsce pobytu. W mieście, do którego przybyli, panowal
mrok balwochwalstwa. Mieszkańcy skladali krwawe ofiary
bogu, którego dopatrywali sie w ogromnym wilku. Apostol
uwolnil zwiazanych mlodzieńców, przeznaczonych na ofiare
temu bogu. Moca Imienia Chrystusa wskrzesil z martwych syna
kaplana, slużacego Zeusowi; uzdrowil opetanego przez demony
mlodzieńca i zburzyl światynie bożka Bachusa. Za potepianie religii pogańskiej i szerzacej sie rozpusty podczas świat
ku czci Bachusa, zostal pobity przez kaplanów. Mieszkajacy
w mieście mag Nucjan podburzyl lud przeciwko Janowi. Za
sprawa modlitwy świetego Nucjan stracil wzrok, co przyczynilo
sie do jego nawrócenia. Po chrzcie świetym, udzielonym przez
Jana, darowany byl mu nie tylko wzrok duchowy, ale również
cielesny.
Apostol postarzal sie znacznie. Zdajac sobie sprawe ze
zbliżajacej sie jego śmierci oraz ze wzgledu na szerzaca sie
w Kościele herezje biskupi wraz z wiernymi poprosili go, aby
napisal swoja Ewangelie. Miala to być ksiega odmienna od
trzech już istniejacych. Kościól chcial ja wykorzystać jako
broń w walce z heretykami, którzy negowali boskość Jezusa
Chrystusa. św. Jan spelnil prośbe biskupów. Nakazal on
wiernym post, sam zaś w towarzystwie Prochora udal sie daleko
poza miasto i wszedl na wysoka góre. Tu spedzil na modlitwie
trzy dni. Po trzech dniach rozblysnelo niebo od piorunu, rozlegl
sie straszliwy grzmot, a góra sie zachwiala. Prochor ze strachu
upadl na ziemie — Jan podniósl swego ucznia, posadzil go po
prawej swojej stronie i powiedzial:
— Pisz wszystko, co uslyszysz z moich ust.
Patrzac w niebo, Apostol znowu wzniósl modlitwe do Boga,
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a potem zaczal mówić: ,,Na poczatku bylo Slowo, a Slowo bylo
u Boga”(J 1,1).
W taki oto sposób powstala Ewangelia wedlug św. Jana. Jej
duchowa glebie Kościól docenil i nazwal Apostola Teologiem.
Jest on bowiem narratorem, który koncentruje swoja uwage
nie na wydarzeniach z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, lecz
wypowiada wiele istotnych i ważnych prawd o Bogu. św. Jan
wyranie podkreśla bóstwo Chrystusa.
Po zejściu z góry, Apostol polecil Prochorowi, aby przepisal
nowo powstala Ewangelie. Kopie tej ksiegi Jan pozostawil na
prośbe wiernych na wyspie Patmos, oryginal zaś zatrzymal
u siebie. Na tej samej wyspie zostalo napisane też Objawienie św. Jana — Apokalipsa. Wedle podania, Prochor i Jan udali sie do jaskini. Po pierwszych dziesieciu
dniach spedzonych wspólnie, świety pozostal w jaskini sam.
W ciagu kolejnych dziesieciu dni tam przebytych nic nie jadl,
lecz tylko sie modlil, proszac Boga o światlo, co ma czynić
dalej. I uslyszal on glos z wysoka, wolajacy go po imieniu: ,,Janie! Janie!Aposto
l zapytal: ,,Jaka jest Twoja wola,
,
Panie?”Glos z wysokości mówil: ,,Zaczekaj cierpliwie jeszcze
dziesieć dni, a dane ci bedzie objawienie wielkich rzeczy”.
Jan spedzil wiec w jaskini nastepne dziesieć dni bez pokarmu.
Wówczas zeslani przez Boga aniolowie przekazali mu wiele
treści o dziejach zbawienia. Kiedy Prochor wrócil do jaskini, świety polecil swemu uczniowi przynieść przybory do
pisania, a nastepnie dwa dni dyktowal to, co zostalo mu
objawione przez aniolów. Tak powstala Apokalipsa, która
stanowi obraz dziejów ludzkości oraz Kościola. Ukazana jest
w niej walka Chwalebnego Chrystusa z Antychrystem i kleska
Antychrysta. W Apokalipsie poprzez symbole zbliżamy sie
do niewyrażalnej slowami rzeczywistości Bożej. Napisana
u schylku I w. ksiega, podtrzymywala na duchu wiernych
w obliczu prześladowań. Pouczala i pocieszala wierzacych:
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dzieki Chrystusowi Kościól ma zapewniony tryumf ostateczny i wiekuisty. Teologia dziejów, jaka jest Apokalipsa,
miala i nadal ma podtrzymywać wytrwalość w wiernych aż do
końca.
Kiedy cesarz Domicjan zostal zabity, na tronie rzymskim
zasiadl Nerwa (96–98) — czlowiek dobrotliwy. Uwolnil on
wszystkich zeslanych, a w tym także Jana i Prochora. Podczas
swego pobytu na wyspie Patmos Jan Apostol nawrócil prawie
wszystkich mieszkańców, dlatego też postanowil powrócić do
Egiptu.
Zanim jednak opuścil wyspe, obszedl wszystkie miasta oraz
osady, nad którymi roztaczal opieke duszpasterska. Wszedzie
uzdrawial chorych, utwierdzal ludzi w wierze, wyświecal biskupów,
wyglaszal mowy pożegnalne i pouczenia. Wierni go blagali,
aby pozostal z nimi do końca, ale postanowienie Jana bylo
niezachwiane: powrócil do Efezu, gdzie przywitano go bardzo
uroczyście.
W Efezie pomimo swego sedziwego wieku Apostol nie
przestal trudzić sie dla Pana. W dalszym ciagu nauczal
ludzi i prowadzil ich droga zbawienia. Tu powstaly trzy
listy — napisane zostaly w obronie boskości Jezusa Chrystusa,
prawdziwości Jego nauki i Wcielenia. Ich celem bylo rozbudzenie w adresatach wiary, nadziei i milości oraz obdarzenie ich
pewnościa, że krocza droga zbawienia. świety obala teorie
falszywych proroków, którzy poddawali w watpliwość prawde
o Wcieleniu Jezusa Chrystusa. Pisze on: ,,Wszelki duch, który
wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedl w ciele, z Boga jest”(1
J 4,2). Klemens Aleksandryjski podaje, że gdy Jan obchodzil
w Azji Kościoly, spotkal cnotliwego mlodzieńca. Ewangelista
nawrócil go i ochrzcil. Wyruszajac do innej miejscowości,
Apostol powierzyl duchowna opieke nad chlopcem miejscowemu
biskupowi. Biskup zapoznal nowo nawróconego mlodzieńca
z Pismem świetym, ale nie troszczyl sie o jego dalszy rzowój
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duchowy. Kiedy Apostol powrócil, dowiedzial sie, że powierzony biskupowi wychowanek zostal rozbójnikiem. Wówczas
rzekl do biskupa:
— Zwróć mi ten skarb, który ci polecilem chronić. Zwróć
mi tego chlopca, nad którym opieke powierzylem ci przy wszystkich. Mialeś go nauczyć bojani Bożej, a on stal sie wielkim
grzesznikiem.
Biskup sie rozplakal, a Jan poprosil o konia oraz przewodnika i wyruszyl na poszukiwania wychowanka — znalazl go
pośród szajki rozbójników. Spostrzeglszy świetego, chlopiec ze
wstydu pobiegl na pustynie. Nie baczac na swój wiek, Jan
zaczal go gonić, wolajac:
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— Synu mój! Nie rozpaczaj z powodu upadku, nie trać
nadziei. Twoje grzechy biore na siebie. Zatrzymaj sie i zaczekaj
na mnie, gdyż Pan mnie do ciebie poslal!
Mlodzieniec zatrzymal sie i padl do nóg Apostolowi. Tulac
do siebie chlopca z ojcowska milościa, świety przyprowadzil
go do miasta. Cieszyl sie niezmiernie, że znalazl zagubiona
owce. Przekonywal też chlopca o wielkim milosierdziu Boga
milujacego każdego czlowieka, pragnac w ten sposób skierować
go na droge skruchy. Chlopiec szczerze odpokutowal za swoje
grzechy, spodobal sie Panu i uzyskal przebaczenie.
Tradycja glosi, że pewien chrześcijanin popadl w straszliwa
nedze; mial wiele dlugów, ale nie byl w stanie ich splacić.
Z cieżkiej rozpaczy postanowil sie otruć. W tym celu udal
sie do maga i poprosil o trucizne. Przed spożyciem uczynil
nad nia znak krzyża i trucizna mu nie zaszkodzila. Poprosil
zatem o silniejsza trucizne, ale i ja przeżegnal przed spożyciem,
wiec pozostal przy życiu. Niedowierzajac chrześcijaninowi mag
dal te trucizne swemu psu, ten natychmiast padl martwy.
Wywnioskowawszy z rozmowy, że silniejsza od wszelkich trucizn
jest moc Krzyża świetego, mag udal sie do Jana. Przyprowadzil
ze soba chrześcijanina i obaj opowiedzieli Apostolowi, co sie
stalo. Jan oświecil maga wiara w Jezusa Chrystusa i ochrzcil go,
zaś ubogiemu chrześcijaninowi polecil, aby przyniósl mu narecze
siana. Modlitwa i znakiem krzyża świety przemienil siano
w zloto, które dal czlowiekowi na pokrycie dlugów i utrzymanie.
Z wiekiem Apostol nie mógl już opuszczać Efezu ani glosić
Slowa Bożego nawet w okolicznych miejscowościach. W ostatnich latach swego życia wiódl coraz bardziej ascetyczne życie:
spożywal tylko chleb i wode, nie obcinal wlosów. Pouczal teraz
jedynie biskupów, kladac szczególny nacisk na Przykazanie
Milości. Jak zaświadcza blogoslawiony Hieronim, pod koniec
życia Apostola opanowala taka niemoc cielesna, że nie mógl
o wlasnych silach chodzić do kościola. Przynosili go tam
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uczniowie. Swoje pouczenia ograniczal do jednego zdania, które
nieustannie powtarzal. Byly to slowa: ,,Dziateczki, milujcie
sie wzajemnie”. Zapytany przez uczniów, dlaczego nieustannie powtarza to samo zdanie, odrzekl: ,,Jest to Przykazanie
Boże, jeśli je zachowacie — to wystarczy do zbawienia”. Jan
byl w owym czasie jedynym żyjacym apostolem, który znal osobiście Chrystusa. Wszyscy wiedzieli, że byl najukochańszym
uczniem Pana, dlatego wielu chrześcijan szukalo sposobności,
aby go ujrzeć i dotknać jego szat.
Kiedy wiek Apostola przekroczyl sto lat, opuścil on Efez
wraz z siedmioma swoimi uczniami. W pewnej odleglości od
miasta poprosil ich, aby spoczeli. Bylo to nad ranem. Jan
oddalil sie nieco od uczniów i zatopil w modlitwie. Potem
zgodnie z jego wola wykopano mu mogile na ksztalt krzyża.
świety wyslal Prochora do Jerozolimy, nakazujac mu pozostać
tam aż do jego śmierci. Zaś do pozostalych uczniów rzekl:
— Przykryjcie mnie ziemia, matka moja!
Uczniowie ucalowali swego nauczyciela i przysypali go ziemia
najpierw do kolan, potem aż po szyje. Raz jeszcze ucalowawszy,
zakryli jego twarz calunem. Gorzko placzac, przysypali go
calkowicie ziemia.
Dowiedzieli sie o tym bracia i przybyli z miasta nad mogile
Apostola. Kiedy ja rozkopali, niczego tam nie znaleli. Ale
każdego roku 8 maja z grobu św. Jana wydobywalo sie miro,
które mialo uzdrawiajaca moc. Dla upamietnienia tego cudu
w Kościele obchodzone jest 8 maja świeto ku czci Apostola.

Dzień dwudziesty siódmy

Żywot i meczeństwo świetego Kalistrata
wiety pochodzil z Kartaginy. Jego przodek o imieniu Neokor,
jako żolnierz Poncjusza Pilata, byl w Jerozolimie podczas
dobrowolnej meki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Bedac
świadkiem niezwyklych zdarzeń, które towarzyszyly śmierci
i Zmartwychwstaniu Zbawiciela, uwierzyl on w Niego i przyjal
chrzest świety z rak Apostolów. To ogromne bogactwo, jakim
jest wiara chrześcijańska, Neokor przekazal w spadku wszystkim
swoim potomkom, a w tym także Kalistratowi.
Podobnie jak pradziad, byl on żolnierzem. Należal do legionu wojewody Persentyna i slużyl w Bizancjum, żyjac pośród
pogan. Poczatkowo Kalistrat byl jedynym chrześcijaninem
w calym legionie. Swoim zwyczajem wstawal on co noc, aby
modlić sie po kryjomu — zostalo to jednak dostrzeżone przez
wspóltowarzyszy. Podsluchali oni ponadto, że modlac sie Kalistrat ciagle przywoluje Imie Jezusa Chrystusa. Żolnierze, którzy
dawno podejrzewali go o przynależność do chrześcijaństwa,
teraz nie mieli już żadnych watpliwości i o swoim odkryciu natychmiast zlożyli donos wojewodzie.
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Ten wezwal do siebie Kalistrata i zapytal, czy prawda jest
to, co o nim uslyszal. Zażadal też, by żolnierz zlożyl ofiare
bogom pogańskim. Ale on odrzekl:
— Bożków stworzonych i czczonych przez was nazywam nie
bogami, lecz demonami. Tak bowiem jest napisane w Piśmie
świetym: ,,Wszystkie bowiem bóstwa narodów sa nicościa”(Ps
96,5) i jeszcze: ,,Ich zaś balwany sa srebrem i zlotem — to
dziela rak czlowieka”(Ps 115,4). Poznalem Prawdziwego Boga,
mieszkajacego na niebiosach. Jemu ślubowalem skladać ofiary
uwielbienia.
Wojewoda polecil bić świetego, on zaś cierpliwie znosil cierpienie i modlil sie, proszac Boga, by zeslal mu sile i mestwo,
aby mógl wytrwać do końca. Z ran meczennika ciekly strumienie krwi, a tymczasem Persentyn wymyślil nowy rodzaj meki.
Rozkazal on tarzać Kalistrata po ostrych skorupach, porozrzucanych na ziemi. Pastwiac sie nad swa ofiara, mówil przy tym:
— Kalistracie, jeśli nie oddasz czci bogom, zostaniesz wrzucony do morza! Obawiam sie bowiem, aby twojemu wplywowi
nie ulegli inni żolnierze.
— O, zatracony grzeszniku! — odrzekl meczennik. —
Troszczysz sie o trzode, należaca do twojego ojca, Szatana. Ja
zaś pokladam nadzieje w Bogu, staram sie powiekszyć trzode
Chrystusowa i utwierdzić ja w prawej wierze. Dlatego też
zbuduje w tym mieście kościól.
Ostatnie slowa zabrzmialy jak przepowiednia. Rozgniewany
wojewoda nakazal zaszyć meczennika w skórzanym worku
i wrzucić do morza. Sam zaś stanal na brzegu, aby obserwować
jego śmierć. Ale Kalistrat nie utonal. Fala cisnela nim o ostry morski kamień, w wyniku czego worek sie rozerwal. świety
zostal pochwycony przez dwa delfiny, które na swych grzbietach wyniosly go na brzeg. Radujac sie w Panu, meczennik
zanosil do Boga dziekczynne modlitwy. Widzac to, czterdziestu
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dziewieciu żolnierzy uwierzylo w Chrystusa. Nowo nawróceni
żolnierze powiedzieli do Kalistrata:
— Bóg twój jest wielki i prawdziwy, gdyż w cudowny sposób
wybawil cie od śmierci.
Zaistniale wypadki wprawily wojewode w oslupienie. ,,Ten
czlowiek jest czarodziejem — pomyślal. — Nie dość, że wyszedl
caly i zdrowy z glebiny morskiej, to jeszcze pozyskal sobie,
zgodnie z obietnica, moich żolnierzy.”
Żolnierzy tych wraz z Kalistratem okrutnie pobito, a potem
na polecenie Persentyna wtracono do wiezienia. Tutaj meczennik skorzystal z okazji, aby objaśnić swoim towarzyszom podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej — opowiedzial im o stworzeniu świata, o upadku pierwszych ludzi, o Wcieleniu i dobrowolnej mece Jezusa Chrystusa, o Jego Zmartwychwstaniu. Mówil
też o zbawieniu dusz, o sadzie i życiu wiecznym. Wprowadzajac swych towarzyszy w tajemnice wiary i zapowiadajac nagrode dla sprawiedliwych oraz wytrwalych, pobudzal ich do
poświecenia.
Nastepnego dnia skazańcy zostali postawieni przed koniecznościa
wyboru — mieli zaprzeć sie Chrystusa lub zginać w meczarniach.
— Jesteśmy chrześcijanami — brzmiala odpowied. — Wyznajemy Jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzymy
w Syna Bożego oraz w Ducha świetego. Wierzymy, bo
zaświadczyl o Nim nasz dobry nauczyciel Kalistrat.
Żolnierzy jednego po drugim okrutnie bito, a potem wrzucono do sadzawki, która stala sie chrzcielnica dla tych nowo
nawróconych chrześcijan. W wodzie opadly z nich okowy —
stali radośni, patrzac w niebo. Aż zlecial na nich z nieba
przepiekny wieniec, a potem daly sie slyszeć z wysoka takie oto
slowa: ,,Bad meżny, Kalistracie i wraz z twoimi towarzyszami
przyjd spoczać w przybytkach wiekuistych”.
Po tych slowach nastapil silny wstrzas i padl w gruzach
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posag bóstwa. Stu trzydziestu pieciu innych żolnierzy, którzy
byli świadkami tego zdarzenia i slyszeli glos z nieba, uwierzylo
w Jezusa Chrystusa. Obawiajac sie buntu wojska, wojewoda zbyl milczeniem te wszystkie zajścia. Nakazal on jedynie
ponownie zamknać meczenników w lochu. A w nocy dreczyciel wyslal zaufanych ludzi z obnażonymi mieczami, którzy
zamordowali wszystkich wieniów, rozcinajac ich na cześci.
świeci zostali w należyty sposób pochowani przez stu trzydziestu pieciu żolnierzy, którzy uwierzyli w Chrystusa. Ci sami
żolnierze z biegiem czasu wybudowali kościól nad relikwiami
meczenników: tak oto spelnila sie przepowiednia Kalistrata,
który oznajmil wojewodzie: ,,zbuduje w tym mieście kościól”.
św. Kalistrat i jego towarzysze zostali umeczeni w r. 304.

Żywot świetego Sabacjusza Solowieckiego
ie zachowaly sie żadne informacje na temat pochodzenia św.
Sabacjusza. Nie wiemy, skad pochodzil ani kim byli jego rodzice. Nie wiemy też, w jakim wieku wstapil do monasteru.
Wiadomo natomiast, że za życia metropolity Focjusza (1408–
1431) Sabacjusz zmagal sie duchowo w Bielozierskim Monasterze
świetego Cyryla, polożonym w okregu Nowogrodzkim. światobliwy
asceta przez wiele lat umartwial swoje cialo pragnieniem i glodem,
praca, ustawicznym czuwaniem oraz nieustanna modlitwa.
Odznaczal sie też bezwzglednym posluszeństwem wobec ihumena i braci, dlatego byl powszechnie lubiany i szanowny.
Doskonale wiedzial, że nie należy szukać uznania u ludzi,
lecz u Boga. Ciażyla mu zbytnia przychylność ludzka, a jeszcze
bardziej slawa, która pozyskal. Dlatego nieustannie myślal
o opuszczeniu monasteru. Pragnal żyć w zapomnieniu i samotności.
Dowiedziawszy sie, że na wyspie Walaam na jeziorze śadoga
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znajduje sie Monaster Przemienienia Pańskiego, w którym
mnisi, żyjac z pracy wlasnych rak, praktykuja surowa asceze,
natychmiast sie tam udal.
W Monasterze Przemienienia Pańskiego spedzil wiele lat.
Jako doświadczony asceta sprawowal opieke duchowa nad nowicjuszami. Do jego uczniów należal miedzy innymi Genadiusz,
arcybiskup Nowogrodu (1485–1504). św. Sabacjusz również
w Walaamskim Monasterze prześcignal wszystkich mnichów
surowościa ascezy. Dzieki wyteżonym ćwiczeniom duchowym
oraz modlitwie stal sie wkrótce mieszkaniem Ducha świetego
i zdobyl uznanie oraz szacunek braci. Jednak znowu zaczal
le znosić wyrazy czci, jaka byl otaczany. Zatesknil za życiem
w samotności i postanowil znaleć sobie odosobnione miejsce.
Dowiedziawszy sie o jednej z bezludnych Wysp Solowieckich na
Morzu Bialym, zapragnal na niej zamieszkać. Ihumen i bracia
z Monasteru Walaamskiego prosili, aby starzec nie odchodzil.
świety potajemnie opuścil monaster — wyszedl noca, przez
nikogo nie zauważony.
Prowadzony i chroniony przez Boga skierowal swoje kroki
w kierunku wyspy. Nad brzegiem morza spotkal ludzi, którzy
mu powiedzieli, że jest pewna bezludna wyspa, nadajaca sie
do osiedlenia, ale zbyt duża odleglość dzieli ja od wybrzeża.
Podróż na wyspe jest trudna i niebezpieczna, a trwać bedzie
dwie doby przy dobrej pogodzie. Ludzie, z którymi rozmawial, odradzali mu ten plan. Być może dlatego Sabacjusz
nie od razu poplynal na wyspe. Zdajac ,,swoje troski na
Pana”(Ps, 55, 23) poszedl on nad rzeke Wyg. Tu spotkal
św. Hermana. Starzec pozostal przy nim przez pewien czas.
Potem obydwaj asceci, calkowicie zawierzywszy Bogu, zdecydowali sie razem wyruszyć do samotni. Zbudowali lódke,
zabrali ze soba troche żywności oraz odzieży, a także niezbedne
do pracy narzedzia i podczas dobrej pogody z goraca modlitwa w sercach poplyneli na wyspe. Z Boża pomoca cel
19*
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swej podróży osiagneli trzeciego dnia, a bylo to w r. 1429.
świeci postawili krzyż w miejscu, do którego przybila lód,
a sami poszli w glab wyspy. Przed nimi rozpościeraly sie
piekne górskie tereny. W pobliżu Góry Sekirnej asceci wybudowali cele i zamieszkali w niej. Cieżka prace fizyczna laczyli
z nieustanna modlitwa. Wielbili Boga slowami Psalmów Dawidowych.
Po uplywie pewnego czasu mieszkańcy pomorza postanowili
wyrzucić starców z wyspy.
— Jesteśmy najbliższymi sasiadami wyspy — mówili pomorzanie. — Należy ona do nas i do naszych dzieci.
Niedlugo póniej na wyspie osiedlil sie rybak wraz ze swoja
żona oraz dziećmi. Rodzina ta zamieszkala w pobliżu celi
starców, ale blogoslawieni ojcowie nie wiedzieli o tym. Pewnego
niedzielnego ranka św. Sabacjusz wyszedl, aby okadzić krzyż
świety, postawiony przy celi. Uslyszal on uderzenia — jak
gdyby chloste i jeki bitej osoby. Zdumiony starzec przeżegnal sie
i pomyślal, że to zluda szatańska, na wszelki wypadek zawolal
jednak Hermana. Uslyszawszy to samo, poszedl on w kierunku,
skad dochodzil krzyk. Spotkal placzaca kobiete i zapytal, co sie
stalo. Kobieta zaczela opowiadać:
— Kiedy szlam do swego meża nad jezioro, spotkalam dwóch
pelnych blasku mlodzieńców. Mieli przy sobie rózgi i zaczeli
mnie nimi bić, mówiac przy tym: ,,Odejdcie z tego miejsca jak
najpredzej, bo inaczej czeka was zla śmierć. Nie jesteście godni
tutaj mieszkać! Pan Bóg przeznaczyl to miejsce dla mnichów”.
Potem mlodzieńcy znikneli.
Po tym zdarzeniu rodzina rybacka zabrala swój dobytek i w
pośpiechu opuścila wyspe. Nigdy już żaden świecki czlowiek nie
ośmielil sie tu zamieszkać. Od czasu do czasu zagladali tutaj
jedynie rybacy.
Uplynelo kilka lat. Blogoslawiony Herman odszedl nad
rzeke Onege, a św. Sabacjusz, pelen glebokiej wiary, po-
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zostal sam jeden na wyspie. Oddal sie bez reszty ćwiczeniom
duchowym i modlitewnym czuwaniom. Kiedy osiagnal sedziwy
wiek i poczul, że zbliża sie dzień jego śmierci, zapragnal
polaczyć sie z Chrystusem przez Komunie świeta. Starzec nie
przystepowal bowiem do Stolu Pańskiego od momentu, gdy
opuścil Monaster Walaamski. Pomodliwszy sie do Boga o laske
przystapienia do Kielicha Ciala i Krwi Pańskiej, wsiadl do
czólna i poplynal na drugi brzeg morza. Zamierzal dotrzeć
do kaplicy nad rzeka Wyg. Po zejściu na lad poszedl w jej
kierunku. Pan Bóg sprawil, że w tym czasie w owej kaplicy
zatrzymal sie ihumen Natanael, który podażal wlaśnie do odleglej wioski, aby udzielić Komunii świetej choremu. Sabacjusz
nie dotarl jeszcze do kaplicy, kiedy spotkal Natanaela. Miedzy
podróżnymi wywiazala sie rozmowa. Natanael cieszyl sie
niezmiernie, że poznal światobliwego meża, o którym wiele
slyszal. Blogoslawiony starzec poprosil swego rozmówce:
— Wyspowiadaj mnie, ojcze, i udziel mi Komunii świetej.
Już wiele lat pragne nasycić Cialem i Krwia Pańska moja dusze.
A teraz oto nadszedl kres mego życia.
Ihumen zaproponowal:
— Odlóżmy to do jutra. Pójd do cerkwi i zaczekaj tam, aż
wróce od chorego.
św. Sabacjusz nalegal jednak.
— Nie dane jest nam wiedzieć — mówil — czy dożyjemy
dnia jutrzejszego. Nie odkladajmy przeto tej ważnej chwili.
Natanael ulegl prośbie starca — wyspowiadal go i udzielil
świetych Darów. Ihumen poszedl do chorego, a świety udal
sie do celi, która znajdowala sie przy kaplicy nad rzeka Wyg.
Tu mial zaczekać na powrót Natanaela. Czas oczekiwania
chcial wypelnić modlitwa, ale niespodziewanie do celi zawital
gość, a byl nim bogaty kupiec Jan. św. Sabacjusz udzielil
blogoslawieństwa przybyszowi i odbyl z nim dluga rozmowe
o zbawieniu. Kupiec chcial obdarować starca swoimi towarami,
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ale on nie wzial niczego, lecz poprosil, aby Jan nie odplywal od
razu.
— Synu Janie! Przenocuj tu — powiedzial — a ujrzysz
laske Boża, zaś dalsza podróż twoja bedzie pomyślna.
Kupiec zostal na noc przy kaplicy. Sklonila go do tego nie
tyle prośba starca, co zmiana pogody — nadciagnela bowiem
burza, która uniemożliwila dalszy rejs. Rankiem nastepnego
dnia przyszedl do celi, aby przed wyruszeniem w podróż uzyskać
blogoslawieństwo. Gdy zapukal do drzwi raz, drugi i trzeci —
świety nie odpowiadal, aż w końcu drzwi otworzyly sie same.
Jan poczul mila woń i ujrzal siedzacego starca, a przy nim
stala kadzielnica. świety nie odpowiedzial na powitanie i kupiec
pomyślal, że śpi. Chcac go obudzić, podszedl i dotknal jego reki.
Zrozumial wówczas, że Sabacjusz spoczal w Panu.
W tym czasie wrócil od chorego ihumen Natanael. Dowiedziawszy sie, że blogoslawiony starzec nie żyje, gorzko zaplakal.
Ihumen i kupiec opowiedzieli sobie nawzajem o chwilach z nim
spedzonych, a potem odprawili panichide i pochowali jego
świete cialo — oddali ziemi to, co z ziemi zostalo wziete.
św. Sabacjusz odszedl do Pana 27 września 1435 r. Po
trzydziestu latach jego relikwie zostaly przeniesione znad rzeki
Wyg na Wyspe Solowiecka.

Wspomnienie świetych apostolów Marka,
Arystarcha i Zenobiusza
w. apostola Marka zwano Janem. Wspomina o nim św. śukasz
w Dziejach Apostolskich (por. Dz 15,37). Jan Marek byl
wspóltowarzyszem pierwszej podróży misyjnej apostolów Pawla
i Barnaby. Podczas drugiej podróży misyjnej Pawla, Barnaba
rozstal sie z nim i zabrawszy ze soba Jana Marka rozpoczal
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inna wyprawe. W Babilonie Marek zostal wyznaczony przez
apostolów na biskupa. Dostapil on takiej laski, że nawet cień
uzdrawial chorych.
św. Arystarch byl biskupem Apamei Syryjskiej, polożonej
w poludniowo-zachodniej Syrii nad rzeka Orontes. Nadmienia
o nim w swoich listach apostol Pawel (por. Kol 4,10; Flm 1,24).
św. Zenobiusz zanim zostal apostolem z grona siedemdziesieciu
byl uczonym w Prawie. Należal do uczniów i wspólpracowników
apostola Pawla. Okolo 64 r., kiedy św. Pawel pisal swój list do
Tytusa, Zenobiusz pracowal na Krecie razem z Tytusem. św.
Zenobiusz byl biskupem w mieście Diospol.

Wspomnienie świetej meczennicy Epicharii
w. Epicharia żyla na poczatku IV w. w Rzymie. Wladca
Cezary postawil ja przed sadem. Zostala wydana na meki za
wyznawanie Imienia Chrystusowego.
Powieszono ja i zadawano rany, a potem czterdziestu żolnierzy
bilo ja olowianymi mlotkami, aż wreszcie mieczem ścieto glowe.

Wspomnienie świetego Ignacego
w. Ignacy żyl pod koniec X w. w Kapadocji. Jeszcze
w dzieciństwie rodzice poświecili go Bogu, jak niegdyś Samuela
(por. 1 Sm 1,21–28). W wieku dojrzalym Ignacy zostal
mnichem i otrzymal świecenia kaplańskie, a w niedlugim czasie
zostal ihumenem Monasteru Zbawiciela nad Morzem Marmara,
blisko Konstantynopola — rozbudowal, przyozdobil monaster
i otoczyl go pieknym ogrodzeniem. Zbudowal też trzy kościoly.
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Pewnego razu wyruszyl do Konstantynopola, gdzie odwiedzil
jeden z monasterów, skladajac w darze piekny krzyż i ewangeliarz. W drodze powrotnej zachorowal i oddal swego ducha
Panu w Ammori (Frygia). Zlożono go do grobu przy kościele
znajdujacym sie w tym mieście.
Kiedy przeminela zima mnisi z jego monasteru postanowili
sprowadzić świete cialo — po otwarciu grobu okazalo sie, że
nie uleglo ono rozkladowi, lecz wydziela mila woń. Z nabożna
czcia relikwie te zostaly przeniesione do Monasteru Zbawiciela
i zlożone przy glównym wejściu do kościola.

Dzień dwudziesty ósmy
Żywot świetego Charytona Wyznawcy
w. Charyton żyl na przelomie III i IV w. Pochodzil z miasta
Ikonium w Likaonii. Poniósl meke za panowania nieprawego
cesarza Aureliana (270–275). Zostal schwytany i zwiazany.
Postawiony przed sadem otwarcie glosil Ewangelie oraz potepil
religie pogańska. Udowadnial, że bogowie pogańscy sa demonami, które nie maja żadnej wladzy i bez dopustu Bożego nie
moga zaszkodzić nawet świniom (por. Mt 8,31–32). Zdecydowany byl raczej umrzeć za Chrystusa, niż wyrzec sie swego
Zbawiciela. Za taka postawe wydano na meki: obnażono go
i bito tak bardzo, że cale cialo stalo sie jedna wielka rana.
Oprawcy przestali bić świetego, kiedy spostrzegli, że uchodzi
z niego życie. Sadzac, że szybko umrze, zanieśli go do wiezienia.
Bóg okazal jednak pomoc pozostawionemu w lochu Charytonowi
— wzmocnil go i uzdrowil. Ujrzawszy świetego żywym i zdrowym,
bezbożnicy znowu postawili go przed sadem. Za drugim razem
wykazal on jeszcze wiecej odwagi. Hegemon zawrzal gniewem.
Rozkazal opalać cialo meczennika za pomoca świec, a potem
ponownie wtracono go do celi.
W tym czasie cesarz Aurelian zostal zabity przez swoich
domowników. Ukarany przez Boga za przelana chrześcijańska

312

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

krew, w tak żalosny sposób zakończyl swoje życie. Po jego
śmierci na tron wstapil Tacyt (275–276) i prześladowania
chrześcijan ustaly. Nowy wladca wydal rozporzadzenie, na
mocy którego uwolniono wszystkich chrześcijan. Wśród trzody Chrystusowej zapanowala radość — wierni powychodzili
z ukrycia. Uwolniony zostal z wiezienia również Charyton.
Opatrzność Boża przedlużyla jego życie ku pożytkowi wielu
ludzi.
Po wyjściu z wiezienia świety calkowicie wyrzekl sie zgielku
świata i wszystkich jego uciech. Żolnierz Chrystusowy, noszacy
na ciele swoim ,,znamiona Jezusa”(por. Gal 6,17), oddal
sie Mu bez reszty. Aby przybliżyć sobie obraz dobrowolnej
meki Zbawiciela, postanowil odwiedzić Jerozolime. W podróży
do świetego Miasta napadli go rozbójnicy. Nie znalazlszy
przy nim żadnego cennego lupu, zbójcy zabrali go do swojej
groty. Zwiazanego porzucili w niej, a sami poszli czatować
na nowa zdobycz. świety — jak wcześniej podczas meki —
dziekowal Bogu za wszystko, co go spotkalo. Z milości do
swego Zbawiciela byl gotowy z pokora przyjać każdy rodzaj
śmierci. Kiedy zanosil do Boga goraca modlitwe, do groty
wpelzla żmija. Zobaczywszy naczynie z winem, opróżnila je,
a potem zwymiotowala wypite wino z powrotem do czary
i opuścila grote. Kiedy powrócili rozbójnicy, pili jeden po
drugim z tego naczynia, gdyż byli spragnieni. Zatrute jadem
żmii wino okazalo sie dla nich śmiertelna trucizna: wszyscy
umarli w straszliwych mekach.
św. Charyton odzyskal wolność. Z Boża pomoca wyswobodziwszy sie z wiezów znalazl w jaskini ogromna ilość zlota
nagromadzonego przez rozbójników. Bogactwo to zużytkowal
na dobre cele: rozdal je ubogim, kościolom i monasterom.
W miejscu, gdzie znajdowala sie grota rozbójników, zbudowal monaster Farus, a sama grote przebudowal na kościól.
W niedlugim czasie zgromadzili sie tu mnisi, dla których
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byl on nauczycielem i opiekunem duchowym. W monasterze
wprowadzil surowa regule: pożywienie stanowily wylacznie
woda oraz chleb, przyjmowane tylko raz dziennie w niewielkich ilościach. Życie w Farus wypelniala modlitwa — bracia
odprawiali wspólne modlitwy nawet o nocnej porze. Do
obowiazków każdego mnicha należalo też rekodzielnictwo. Nie
wolno im bylo odwiedzać cel swoich wspólbraci, lecz byli
zobowiazani spedzać czas w zatworze. Charyton wymagal
od swoich uczniów posluszeństwa, nakazywal kochać ubóstwo
i ćwiczyć sie w pokorze, cierpliwości, lagodności i milości.
Uznal bowiem za bogactwo mnicha wlaśnie te cnoty chrześcijańskie.
Obdarzony zostal laska uzdrawiania i wypedzania demonów,
dlatego naplywalo do niego wielu ludzi, w tym także dostojników. Przeszkadzalo to bardzo starcowi w praktykowaniu hezychii. Pragnal samotności i postanowil zamieszkać
w odosobnionym miejscu. Zrezygnowal wiec z godności ihumena, wyznaczywszy w zastepstwie godnego pasterza dla wspólnoty
i odszedl na pustynie. W okolicy Jerycha natrafil na jaskinie,
w której zamieszkal. Trwal w coraz glebszym poznawaniu Slowa
Bożego i nieustajacej modlitwie.
Po pewnym czasie Bóg rozslawil wśród ludzi Charytona —
niczym skarb ukryty w ziemi (por. Mt 13,44). Miejsce jego
pobytu wykryli dawniejsi wspólbracia, a ponadto przychodzili
do niego nie tylko mnisi, ale i ludzie świeccy. W krótkim
czasie zgromadzila sie wokól świetego trzoda wiernych, którzy
zalożyli nowy monaster na wzór pierwszego. Zorganizowawszy
po raz drugi życie monastyczne, Charyton znowu odszedl na
pustynie. Tym razem zatrzymal sie na jakiś czas w odleglości czternastu stadiów od miasta Tekua, w ziemi Judzkiej,
ale tu nie zamieszkal. Zawierzywszy calkowicie Bogu, zaczal
wedrować z miejsca na miejsce. Tulal sie po pustyni oraz
górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jeden tylko Bóg,
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przed którym nic nie może sie ukryć, byl świadkiem jego trudów
i zmagań duchowych. Wola Boża bylo, aby ta pochodnia,
jaśniejaca cnotami, świecila wszystkim, którzy wybrali waska
droge prowadzaca do życia wiecznego.
świetego spotykali wedrujacy po pustyni asceci i przy
nim zostawali. Wkrótce dolaczylo do nich wielu innych i z
uplywem czasu zgromadzilo sie nowe grono ludzi — Charyton zalożyl trzeci w swoim życiu monaster zwany Stara śawra
bad Monasterem Sukijskim. Po jakimś czasie wspial sie na
wierzcholek znajdujacej sie tam góry i zamieszkal w jaskini.
Dostać sie do tej groty można bylo tylko po wysokiej drabinie.
Tak ulokowana samotnia nie gorzej od slupa pozwalala starcowi
oddalić sie od ziemi i zbliżyć do nieba.
W miejscu tym nie bylo wody. świety nie mógl zaopatrywać
sie w nia samodzielnie ze wzgledu na swój wiek i usytuowanie
jaskini, ale też nie chcial, żeby bracia przynosili mu wode
z daleka. Dlatego wzniósl do Boga gorliwa modlitwe i nieoczekiwanie ze skaly wytrysnelo ródlo, jak niegdyś w Meriba i Massa
(por. Wj 17,5–7; Lb 20,11). Tak wielka moc miala modlitwa
cnotliwego starca.
Charyton mieszkal na górze do pónej starości. O zbliżajacej
sie śmierci zostal powiadomiony przez Boga. Wezwal wówczas
do siebie z trzech monasterów ihumenów oraz braci, aby
pożegnać sie z nimi. Wszystkich zasmucila wieść, że świety
zamierza oddać swego ducha Bogu. Bracia zapytali go, gdzie
chcialby zostać pochowany.
— Pochowajcie mnie w dowolnym miejscu — rzekl starzec
— albowiem ,,Do Pana należy ziemia i wszystko, co ja napelnia”(Ps
24,1).
— Nie, ojcze — zaoponowali bracia. — Zalożyleś trzy
monastery i zgromadzileś w nich mnichów. Każdy z monasterów
zapragnie wziać twoje relikwie. Aby nie powstalo miedzy nami
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nieporozumienie, wydaj polecenie już teraz, gdzie mamy zlożyć
twoje cialo.
Spelniajac prośbe braci, blogoslawiony starzec wyrazil życzenie,
aby pochowano go w pierwszym monasterze, który powstal
przy grocie rozbójników. Wtedy mnisi go tam zaprowadzili.
Udzieliwszy braciom blogoslawieństwa, Charyton polożyl sie na
poslaniu i zasnal w Panu. A bylo to w r. 350.

Wspomnienie świetego proroka Barucha
rorok Baruch byl synem wplywowego i bogatego czlowieka
o imieniu Neria. Dlatego też zdobyl wyksztalcenie. Zostal
uczniem proroka Jeremiasza i jego przyjacielem. Byl mu wierny
aż do śmierci pomagajac w zapisywaniu gloszonych przez niego
proroctw.
Kiedy Jeremiasz oplakiwal zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora, uczeń calym swym sercem wspólczul jego cierpieniom. Byl też świadkiem meczeńskiej śmierci nauczyciela,
ukamienowanego w Egipcie. Pochowal go i w niedlugim czasie
sam oddal swego ducha Bogu.
Najprawdopodobniej św. prorok Baruch zmarl w dwunastym roku po zburzeniu Jerozolimy, czyli w 595 r. przed
Chrystusem.
Uchodzi za autora jednej z ksiag Pisma świetego, która
stanowi swoiste uzupelnienie Ksiegi Jeremiasza. Czesto te dwie
ksiegi laczy sie w jedna calość pod wspólnym tytulem Ksiegi
Jeremiasza.
Pod wzgledem teologicznym Ksiega Barucha powtarza poglady
innych autorów natchnionych. Wybrany przez Boga naród
żydowski okazal sie niewierny i dlatego Bóg dopuścil, aby
Izraelitów dotknela kara, która miala pobudzić ich do skruchy.
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Autor szczególnie silnie podkreśla znaczenie ukorzenia sie przed
Bogiem i wyznania przed Nim win. Pokorna prośba o przebaczenie polaczona z wielka ufnościa w milosierdzie Boże staje
sie rekojmia naszego zbawienia. Ksiedze tej przyświeca także
cel podtrzymania na duchu zniewolonego narodu i pocieszenia
go nadzieja uzyskania wolności. Wyrazem optymizmu jest zapowied przyjścia Mesjasza.

Wspomnienie świetych meczenników Aleksandra,
Alfeusza, Zozyma, Marka, Nikona, Neona
i Heliodora
szyscy ci świeci ponieśli śmierć meczeńska za panowania Dioklecjana (284–305), na poczatku IV w. św. Marek byl pasterzem
w pobliżu miasta Antiochia w Pizydii. Za wyznawanie wiary
chrześcijańskiej na polecenie hegemona Magnusa zostal ujety
przez trzydziestu żolnierzy — ludzie ci pod wplywem wienia
nawrócili sie, za co zostali ścieci. Marka zaś wydano na meki.
Z osady Katalita (polożonej w okolicy Antiochii Pizydyjskiej) sprowadzono trzech kowali — Aleksandra, Alfeusza
i Zozyma. Ich zadaniem bylo przygotowanie narzedzi tortur,
jednak żelazo w ich rekach zaczelo topnieć, ich rece zdretwialy,
a z wysoka przemówil do nich glos, który nakazal im wstapić
w ślady meczennika. Wtedy Aleksander, Alfeusz i Zozym
uwierzyli w Chrystusa. Pochwycono ich i wlano do ust roztopiony olów. św. Marka najpierw ukrzyżowano, a potem ścieto.
Jego glowe hegemon odeslal do światyni bogini Artemidy,
w wyniku czego w budowli tej pospadaly i rozbily sie posagi
bogów pogańskich.
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świadkami tego niezwyklego zdarzenia byli Nikon, Neon
i Heliodor, którzy również uwierzyli w Chrystusa, za co ścieto
im glowy.

Żywot świetego Waclawa,
ksiecia czeskiego
hrześcijaństwo w Czechach zostalo wprowadzone przez
świetych braci Cyryla i Metodego, i bardzo szybko sie
rozpowszechnialo.
Już we wczesnym okresie pojawili sie
w Czechach asceci. Kościól prawoslawny czci pamieć nastepujacych czeskich świetych: blogoslawionej Ludmily, św. Waclawa
i św. Prokopa.
Cyryl i Metody wprowadzili w Czechach nabożeństwa w jezyku
slowiańskim, ale jeszcze przed chrztem Czechów pracowali
tam niemieccy misjonarze, którzy wprowadzili nabożeństwa
w jezyku lacińskim. Ich dzialalność wspieraly poteżne państwa
ościenne — dlatego z uplywem czasu misjonarzom niemieckim
udalo sie wyrugować calkowicie slowiańskie nabożeństwa, w obronie
których już w XI w. musial wystapić św. Prokop.
Ksiaże czeski Waclaw byl wnukiem św. meczennicy Ludmily.
Jego rodzice — Wratyslaw i Dragomira — mieli jeszcze dwóch
synów oraz kilka córek. świety wyróżnial sie pośród rodzeństwa
uzdolnieniami i dobrocia. Kiedy osiagnal odpowiedni wiek,
ojciec poprosil biskupa i kaplanów, aby — zgodnie z obyczajem — wyprosili synowi Boże blogoslawieństwo. Po celebracji
Eucharystii w Kościele Przenajświetszej Bogarodzicy biskup
poblogoslawil Waclawa takimi oto slowami:
— Panie Boże, Jezu Chryste, poblogoslaw to dziecie jak
sprawiedliwych Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ześlij mu, Panie,
korone jak prawowiernym Konstantynowi i Helenie.
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Mlodzieniec zdobywal wiedze najpierw pod kierunkiem jednego z kaplanów, a potem zostal wyslany na nauke do miasta
Budecz. Opanowal on nie tylko jezyk slowiański i laciński, ale
też grecki.
Po śmierci swego ojca, ksiecia Wratyslawa (920 r.), Waclaw
odziedziczyl wladze. Mial wówczas tylko osiemnaście lat —
mimo mlodego wieku wykazal sie jednak wielka madrościa
i umiejetnościa rzadzenia. Wraz ze swoja matka staral sie usprawnić zarzadzanie państwem, troszczyl sie o swoja rodzine.
Bóg mu blogoslawil, gdyż ksiaże we wszystkim co czynil staral
sie spodobać Bogu: wspieral ubogich, przyjmowal pielgrzymujacych, karmil glodnych, pomagal chromym, wdowom i sierotom, uwalnial spod wladzy zlych duchów. Waclaw szanowal
duchowieństwo i budowal oraz przyozdabial kościoly. Zaslynal
jako dobry oraz sprawiedliwy wladca.
Jednak nieprzyjaciel czlowieka, Szatan, staral sie
wszelkimi sposobami siać w państwie zamet i niesnaski. Tak
oto niektórzy niegodziwi dostojnicy, wykorzystujac mlody wiek
i brak doświadczenia wladcy, zaczeli go namawiać do zlych
czynów, a mianowicie wzbudzili jego wrogość do Dragomiry.
Ksiaże najpierw uwierzyl ich intrygom i zeslal matke do miasta Budecz. Potem wszelako, przypomniawszy sobie nakaz
Slowa Bożego: ,,Czcij swojego ojca i swoja matke — to pierwsze przykazanie, które laczy sie z obietnica”(Ef 6,2), pożalowal
swego czynu, poczul wyrzuty sumienia i skruche. Przeprosil
matke swoja i pozwolil jej powrócić.
Ludzie o zlych intencjach widzac, że ich zamiary sie nie
powiodly na skutek pobożności i madrości wladcy, zaczeli podburzać przeciwko niemu Boleslawa, który byl mlodszym bratem
ksiecia i bez wiekszego trudu naklonili go do zamachu na
życie brata. Marzac o zdobyciu wladzy w państwie, Boleslaw
obmyślil plan bratobójstwa. Zaprosil Waclawa do siebie na
uroczystość poświecenia kościola i targnal sie na jego życie, ra-
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niac świetego w glowe. Otrzymawszy jeszcze jeden cios z rak
innego czlowieka, ksiaże zaczal uciekać w kierunku kościola.
Spiskowcy ścigali go i przy samym wejściu do światyni zamordowali. Blogoslawiony Waclaw umarl ze slowami: ,,Panie,
w rece Twoje oddaje ducha mego”.
Przyboczna drużyna ksiecia zostala wybita, zaś cialo świetego,
pociete i porzucone bez pochówku, jakiś kaplan przykryl
narzuta. Dopiero matka Waclawa, dowiedziawszy sie o śmierci
syna, zajela sie pogrzebem. Zebrala wszystkie cześci jego ciala
i zlożyla je w kościele, przed którym ksiaże zginal. Oddawszy
ostatnia posluge swemu dziecku, Dragomira w obawie przed
Boleslawem uciekla do Chorwacji.
Przelana na progu kościola krew św. Waclawa pozostawala
tam przez trzy dni, gdyż nikt nie potrafil jej zmyć. Po trzech
dniach krew zniknela sama w cudowny sposób.
Meczeńska śmierć św. Waclawa nastapila 28 września
1095 r. Wkrótce potem bratobójca Boleslaw, uświadomiwszy
sobie swój cieżki grzech, pokajal sie. Polecil on duchownym i zaufanym ludziom, aby przenieśli świete relikwie do stolecznego
miasta Pragi. Zostaly one godnie zlożone w kościele pw. św.
Wita, który wzniósl sam św. Waclaw.

Dzień dwudziesty dziewiaty
Żywot świetego Cyriaka
w. Cyriak pochodzil z Koryntu i byl synem kaplana. Urodzil
sie okolo 448 r. za panowania cesarza Teodozjusza Mlodszego.
Krewnym Cyriaka byl biskup Koryntu, Piotr, który uczynil
chlopca lektorem w kościele katedralnym. wiczac sie calymi
dniami i nocami w czytaniu Pisma świetego, mlodzieniec poznawal jego treść. Czytal też żywoty świetych i staral sie ich
naśladować. W jego sercu zrodzilo sie postanowienie, aby
udać sie do Jerozolimy i porzuciwszy świat slużyć tylko Bogu.
Pewnej niedzieli uslyszal w kościele slowa Ewangelii: ,,Kto chce
iść za Mna, niech wyrzecze sie samego siebie, niech wemie swój
krzyż i niech pójdzie za Mna”(Mt 16,24). Slowa te odniósl do
siebie i natychmiast wyszedl ze światyni. Nie powiadomiwszy
nikogo o swoim zamiarze, poszedl na przystań i znalazl statek
odplywajacy do Palestyny. Zawierzywszy Bogu, wszedl na
poklad i wyruszyl w daleka podróż. Mial wówczas osiemnaście
lat.
Do świetego Miasta przybyl w dziewiatym roku panowania cesarza Leona I (457–474). Biskupem w Jerozolimie byl
wówczas Anastazy I. Po pielgrzymowaniu do świetych miejsc,
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Cyriak zamieszkal w w pobliżu Góry Syjon, w Monasterze Eustorgiusza. Szybko przysposobil sie do życia monastycznego
i zaczal ze wszystkich swych sil dażyć do osiagniecia najwyższego stopnia doskonalości duchowej. Tutaj spedzil cala
zime, a z nadejściem wiosny skierowal swoje kroki do śawry św.
Eutymiusza — ojca pustelników palestyńskich. Wielki asceta
życzliwie potraktowal Cyriaka, wlasnorecznie postrzygl go na
mnicha i wyslal nad Jordan do św. Gerazyma.
Eutymiusz Wielki nie przyjmowal bowiem do swojej lawry
zbyt mlodych mnichów, uważajac ich za nieprzygotowanych do
życia w surowych pustelniczych warunkach. Eremitów lawry
obowiazywalo ponadto życie w zatworze. Regula w innych
wspólnotach monastycznych byla znacznie lżejsza. Z uwagi na
mlody wiek przybysza św. Gerazym zatrzymal go w swoim
monasterze i nalożyl na niego wiele obowiazków. Nowicjusz
pracowal w kuchni, rabal drewno, nosil wode i przyrzadzal
posilki. Każda prace wykonywal z ogromnym zaangażowaniem.
W dzień wypelnial swoje powinności, zaś nocami trwal na
modlitwie. Spal malo, a pożywial sie co drugi dzień. Jego
pokarm stanowil chleb oraz woda, a w świeta — zgodnie ze
zwyczajem — wypijal odrobine wina, które rozcieńczal woda.
Taka wstrzemieliwość mlodego mnicha zadziwiala św. Gerazyma. Polubil on Cyriaka i zabieral go ze soba, kiedy
odchodzil na pustynie Ruwa podczas Wielkiego Postu. Tu Cyriak co niedziela przyjmowal z rak kaplana Komunie świeta, a w
Niedziele Palmowa obydwaj powracali do monasteru.
Po pewnym czasie Eutymiusz Wielki zasnal w Panu. św.
Gerazym dowiedzial sie o tym w swojej celi: ujrzal aniolów,
niosacych dusze ojca pustelników palestyńskich do nieba. Wraz
ze swoim ulubionym uczniem pochowal on wielkiego ascete,
a niedlugo potem sam odszedl do wiecznych przybytków. Po
śmierci swego nauczyciela mlody mnich powrócil do śawry
św. Eutymiusza, gdzie obowiazki ihumena w tym czasie pelnil
20*

322

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Eliasz. Cyriak mial wówczas dwadzieścia siedem lat. Poprosil
zwierzchnika o odosobniona cele i zamieszkal w niej.
W lawrze Cyriak poznal mnicha Tomasza, wielkiego postnika, na którym spoczywala laska Boża. Zaprzyjanil sie z nim
ku pożytkowi wlasnej duszy. Niebawem jednak blogoslawiony
Tomasz trafil najpierw do Aleksandrii, gdzie zostal wyświecony
na biskupa, a potem pelnil posluge arcypasterska w Etiopii.
Po stracie przyjaciela Cyriak ślubowal milczenie i żyl zamkniety w celi, rozmawiajac tylko z Bogiem. Z biegiem czasu
wyświecono go na diakona. W lawrze świety spedzil dziesieć
lat, a potem odszedl do Monasteru Sukijskiego, zalożonego
przez św. Charytona. Przez cztery lata pracowal tam
w piekarni i opiekowal sie chorymi. Zdobyl uznanie wszystkich
mnichów i dopuszczono go do pelnienia poslugi diakona. Minely
jeszcze trzy lata i wyświecono go na kaplana, a potem powierzono funkcje kanonarchy, która pelnil przez lat osiemnaście.
W Monasterze Sukijskim spedzil w sumie ponad trzydzieści lat.
Jak sam zaświadczyl, slońce nie ujrzalo go nigdy spożywajacego
posilek bad zagniewanego, a wieczorna modlitwe przerywal mu
sygnal wzywajacy na nabożeństwo odprawiane o pólnocy.
W wieku siedemdziesieciu lat Cyriak zapragnal zaostrzyć
asceze i odszedl na pustynie. Zabral ze soba tylko jednego ucznia i zamieszkal z nim na tej cześci pustyni, która sie nazywala
Natuf. Roślinność tam byla bardzo gorzka, a pustelnicy nie
mieli przy sobie żadnego pożywienia. Pomodliwszy sie do Boga,
rzekl do Jana:
— Id, synu, nazbieraj gorzkich ziól i ugotuj je. Niech bedzie
blogoslawiony Bóg Wszechmogacy! On wyżywi nas i tymi
ziolami.
Uczeń spelnil polecenie starca, a Bóg, który żywi wszystkich
Mu ufajacych, zamienil gorycz tych ziól w slodycz i slużyly
one eremitom za pokarm przez cztery lata. Zdarzylo sie, że
pobożny czlowiek z Tekui dowiedzial sie od pasterzy o miejscu

DZIEŃ DWUDZIESTY DZIEWIATY

323

pobytu pustelników i zaczal im dostarczać chleb. Pewnego razu
mlodzieniec sam ugotowal ziola, a gdy skosztowal przyrzadzona
strawe, poczul taka gorycz w ustach, że zaniemówil. Widzac
jego cierpienie, Cyriak pomodlil sie i udzielil mu Komunii
świetej. Uczeń doznal ulgi, zaś starzec powiedzial do niego:
— Pan Bóg czyni cuda, tylko w ostatecznej konieczności, nie
zawsze — jedynie w chwili nieszcześcia i wielkiego niedostaku.
Pan Bóg oslodzil nam gorzkie ziola, kiedy nie mieliśmy chleba.
Teraz spożywamy chleb, nie istnieje wiec konieczność zamiany
gorzkich traw na slodkie.
Nadeszla wszelako chwila, kiedy chleba zabraklo.
Wówczas Cyriak polecil swemu towarzyszowi:
— Niech blogoslawiony bedzie Pan! Synu, nazbieraj ziól
i ugotuj je.
Ugotowawszy ziola, mlodzieniec nie chcial z poczatku jeść,
gdyż bal sie, że znowu dozna cierpienia. Starzec zaś przeżegnal
strawe i zaczal ja spożywać. Widzac to, uczeń również
siegnal po posilek — pokarm wydal sie pustelnikom slodki jak
wcześniej, wobec tego nadal odżywiali sie tymi ziolami.
Po pieciu latach życia na pustyni odszukal blogoslawionego
ascete inny mieszkaniec Tekui i przyprowadzil do niego swego
syna lunatyka, proszac o uzdrowienie. Starzec zaniósl do
Boga modlitwe, namaścil olejem chorego, uczynil znak krzyża.
Chlopiec wyzdrowial, a uszcześliwiony ojciec po powrocie do
Tekui wszystkim opowiedzial o swoim dobroczyńcy. Wieści
o św. Cyriaku rozeszly sie po calej tamtejszej krainie, zaczelo
do niego naplywać mnóstwo ludzi — jedni szukali pocieszenia,
inni blogoslawieństwa czy dobrej rady pomocnej na drodze
zbawienia. Chcac uniknać slawy ludzkiej, świety odszedl na
pustynie Ruwa i spedzil tu pieć lat. Odżywial sie korzeniami
pustynnej roślinności oraz pedami trzciny. Wszakże i w tym
zakatku zostal odkryty przez ludzi — znowu przynoszono do
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niego chorych i opetanych przez demony. Starzec modlil sie nad
nimi i czyniac znak krzyża wyjednywal u Boga uzdrowienie.
Nie zaznawszy spokoju na pustyni Ruwa, św. Cyriak
ponownie zmienil miejsce pobytu. Tym razem zamieszkal
w okolicy zupelnie odludnej o nazwie Susakim, gdzie nie bylo
nawet pustelników. Spedzil tam siedem lat, prowadzac życie
podobne aniolom.
Z dopustu Bożego w krainie tej zapanowal glód i epidemia.
Wówczas do świetego przybyli mnisi z Monasteru Sukijskiego,
odleglego od wyspy Susakim o prawie 124 km. Bracia blagali
starca, aby zechcial u nich zamieszkać: wierzyli bowiem, że
jego obecność oddali od nich gniew Boży. Tak też sie stalo.
Przybywszy na teren Monasteru Sukijskiego, starzec zamieszkal
w jaskini, gdzie przedtem przebywal św. Charyton.
W wieku dziewiećdziesieciu dziewieciu lat znowu powrócil
na wyspe Susakim. Spedzil tam w milczeniu osiem lat.
Jak wynika ze wspomnień mnicha Cyryla, autora żywotu
św. Cyriaka, blogoslawionemu starcowi w samotni towarzyszyl
ogromny lew, który mu slużyl. Zwierze odpedzalo rozbójników
i zloczyńców, którzy niejednokrotnie napadali na uboga pustelnie, nie czynilo natomiast żadnego zla przybywajacym tutaj
pielgrzymom.
,,Spedzilem u starca tylko jeden dzień — wspomina Cyryl —
ale czas ten poslużyl memu zbudowaniu. świety pożegnal mnie
modlitwa i blogoslawieństwem, zaś swemu uczniowi Janowi
polecil, aby mnie odprowadzil. Opuściwszy cele, spotkaliśmy
na drodze lwa, który akurat pożeral dzika koze. Zabraklo nam
odwagi, aby iść dalej. Lew dostrzegl nasza obecność, porzucil
swoja zdobycz i ustepujac z drogi, pozwolil nam przejść”.
Cyriak mieszkal w okolicy bezwodnej i pozbawionej studni.
Wyżlobil on w kamieniu wglebienie, do którego zimowa pora
zbieral wode. Wody tej starczalo mu, aby pić i podlewać
jarzyny przez cale lato, ale pewnego roku panowaly wielkie
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upaly i w lipcu studzienka wyschla. Strapiony i spragniony
starzec wzniósl oczy do nieba oraz zaczal sie modlić tymi
slowami:
— Boże, Tyś napoil na pustyni spragnionych Izraelitów
(por. Wj 17,1–6; Lb 20,2–11)! Racz, Panie, zeslać także
odrobine wody na zaspokojenie potrzeb mego ciala.
Niebawem nad tym miejscem pojawil sie nieduży oblok,
a nieco póniej nad cela świetego zaczal padać deszcz. Wszystkie
wglebienia i szczeliny znajdujace sie miedzy kamieniami zostaly
napelnione woda. Pan Bóg niezwlocznie wysluchal modlitwy
Swego slugi.
Na prośbe ojców z Monasteru Sukijskiego św. Cyriak
opuścil swoja pustelnie i ponownie zamieszkal w jaskini św.
Charytona. Stalo sie to na dwa lata przed jego śmiercia.
Pomimo sedziwego wieku, świetego cechowala wielka aktywność ducha i ciala. Posiadal dar jasnowidzenia. Choroba,
zeslana mu przez Pana, nie trwala dlugo. Gdy poczul sie le,
wezwal do siebie ihumena oraz mnichów, wyglosil pouczenie
o zbawieniu duszy, po czym wszystkich ucalowal i poblogoslawil.
Odszedl do Pana z modlitwa za wszystkich braci. św. Cyriak
zmarl 29 września 556 r. w wieku stu dziewieciu lat.

Wspomnienie świetych meczenników
Dady, Gawedajusza i Kazdoi
wieci: Dada, Gawedajusz i Kazdoja ponieśli śmierć meczeńska
w Persji w polowie IV w. św. Dada byl dostojnikiem
państwowym i dworzaninem króla Szapura. Zanim wyszlo
na jaw, że jest chrześcijaniem, sprawowal on wladze w jednej
z prowincji perskich.
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św. Gawedajusz byl synem szacha, a Kazdoja jego córka.
Za wyznawanie Chrystusa każdy ze świetych zostal wydany na
meki. Po wielu cierpieniach, w ogromnych meczarniach, weszli
do Królestwa Bożego.

Wspomnienie świetego Teofana
w. Teofan mieszkal w Gazie. Byl on czlowiekiem bogatym
i wielce milosiernym. Gościl u siebie ludzi bezdomnych i pielgrzymujacych, spelnial też wiele innych dobrych uczynków.
Z uplywem czasu św. Teofan zubożal, gdyż cale swoje
mienie rozdal żebrakom i biednym. Ale nie ubóstwo go trapilo,
lecz grzechy. Popadl też w cieżka chorobe — rece oraz nogi
opuchly mu i zaczely gnić. Znosil swoja dolegliwość z pokorna
cierpliwościa i nieustannnie dziekowal i wielbil Boga. A kiedy
nadeszla godzina jego śmierci, rozszalala sie straszliwa burza.
Żona jego plakala:
— Co poczne, nieszczesna? W jaki sposób wyniose twoje
cialo z domu, aby je pogrzebać?
Teofan jej odrzekl:
— Nie placz, żono! Czas próby już mija, a nadchodzi
zmilowanie od Boga. W chwili, gdy umre, z woli Bożej ucichnie
burza.
Tak też sie stalo. Gdy świety spoczal w Panu, nastala wielka
cisza na ziemi i w powietrzu. Sasiedzi zlożyli nabożenie do ziemi
jego cialo. Po uplywie czterech dni Teofan ukazal sie we śnie
pewnemu czlowiekowi i poprosil, aby odkryto jego grób. Kiedy
to uczyniono, z mogily zaczal sie unosić niezwykle mily zapach,
gdyż z ciala świetego wydzielal sie wonny olejek. Relikwie św.
Teofana mialy moc uzdrawiajaca.

Dzień trzydziesty
Żywot świetego Grzegorza Oświeciciela Armenii
i wspomnienie meczeństwa trzydziestu siedmiu
świetych dziewic
w. Grzegorz Oświeciciel Armenii Wielkiej byl pierwszym
jej biskupem, wyświeconym w 302 r. Urodzil sie okolo
257 r. w znamienitej, ale niewierzacej rodzinie. Jego ojciec mial na imie Anak i pochodzil z plemienia Partów. Byl
spokrewniony z królem Persów Artabanem i jego bratem —
królem ormiańskim Kursarem. Do zamieszkania Anaka w Armenii przyczynily sie nastepujace okoliczności.
Kiedy państwo perskie opanowali Partowie, wówczas wladze
w Persji przejal król Artaban. Persom ciażyla obca wladza
i wkrótce zorganizowali zbrojne powstanie przeciwko ciemieżcom.
Króla zabito, a na tronie perskim zasiadl przywódca powstania
Artaszir. Na wieść o śmierci swego brata ormiański król Kursar
zapalal checia zemsty i uderzyl na Persów. Przez dziesieć lat
państwo perskie bylo nekane przez wojska ormiańskie ciaglymi
najazdami, które rujnowaly kraj. Strapiony i zaklopotany sytuacja Artaszir nie wiedzial, jak pokonać wroga. Zwolal on narade
i poprzysiagl uczynić swoim wspólrzadca osobe, która zgladzi
okupanta. W naradzie bral udzial ojciec św. Grzegorza —
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Anak. Obiecal on, że pokona ormiańskiego króla bez wojny,
zabijajac go w podstepny sposób.
— Jeżeli wypelnisz swoja obietnice — oświadczyl Artaszir
— otrzymasz korone i bedziesz panowal razem ze mna.
Do realizacji swego zamiaru Anak wezwal na pomoc rodzonego brata: obaj opuścili Persje i udali sie do Armenii,
zabierajac ze soba żony, dzieci oraz cale swoje mienie. Przybyli
oni do króla ormiańskiego, jako do krewniaka, pod pretekstem, że sa wygnańcami ściganymi przez Artaszira — on zaś
przyjal ich gościnnie, pozwolil osiedlić sie na swej ziemi i uczynil
ich swoimi zaufanymi doradcami. Anak zdobyl tak wielka
życzliwość króla, że ten nie mial przed nim żadnych tajemnic:
nie wiedzial, że w skrytości ducha czeka on na odpowiednia okazje, aby go zabić. Wkrótce taka okazja sie nadarzyla
i Anak targnal sie na życie Kursara wespól ze swoim bratem.
Zadawszy mu śmiertelny cios mieczem, zabójcy dosiedli zawczasu przygotowanych koni i zaczeli uciekać do Persji. Szybko
jednak wyruszyla za nimi pogoń, mordercy zostali pojmani —
zabito ich i utopiono w rzece, zaś król Kursar umierajac polecil
zgladzić cala rodzine Anaka oraz jego brata.
Przedśmiertny rozkaz króla zostal spelniony. Cala rodzine
Anaka pozbawiono życia. Zostalo przy życiu tylko dwóch
jego synów w wieku niemowlecym — jednym z nich byl św.
Grzegorz. Uratowal ich jeden z krewnych. On też zajal sie
wychowaniem dzieci. Po pewnym czasie w Armenii wzniecono
powstanie. Skorzystal z tego król perski Artaszir — zaatakowal
Armenie i w krótkim czasie ja opanowal. Zaś zamordowany król
ormiański Kursar pozostawil maloletniego syna, Tirydatesa.
Artaszir, który podporzadkowal sobie Armenie, ulitowal sie nad
sierota i wyslal do cesarstwa rzymskiego, gdzie chlopiec wyrósl
na silnego żolnierza. Trafil tam też syn Anaka — Grzegorz.
W wieku dojrzalym zamieszkal on w Cezarei Kapadockiej. Tu
poznal wiare w Pana naszego, Jezusa Chrystusa i byl dobrym,
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wiernym chrześcijaninem. Wstapil w zwiazek malżeński i mial
dwóch synów — Orfana oraz Arostana. Dzieci te zostaly
poświecone Bogu z chwila swego narodzenia; póniej Orfan
zostal kaplanem, a Arostan — pustelnikiem. Grzegorz wcześnie
owdowial. Po stracie żony zaczal tym gorliwiej slużyć Bogu,
żyjac zgodnie z Przykazaniami Bożymi.
Po wcieleniu do armii rzymskiej Tirydates, jako potomek
królewskiego rodu, otrzymal zaszczytne stanowisko. Uslyszawszy
o nim św. Grzegorz zglosil sie do niego jak gdyby nieświadom
byl faktu, że jego ojciec zabil Kursara — ojca Tirydatesa. Kryjac w sercu te straszliwa tajemnice, świety zaciagnal sie na
slużbe do Tirydatesa, chcac wiernościa wynagrodzić i okupić
wine swego ojca. Widzac, że Grzegorz sluży mu z pelnym oddaniem, Tirydates polubil go. Ale gdy dowiedzial sie, że jest
on chrześcijaniem, rozgniewal sie i zmienil wobec niego swój
stosunek. Niesprawiedliwy gniew przelożonego nie odmienil
jednak postawy św. Grzegorza — zachowal on nadal wiare
w Chrystusa.
W owym czasie cesarz musial wyruszyć na wojne przeciwko
Gotom, którzy napadli na państwo rzymskie. Kiedy armie
rzymska i gocka, sposobiac sie do bitwy, stanely naprzeciwko
siebie, wówczas ksiaże gocki zawezwal cesarza rzymskiego do
walki. Cesarz nie odważyl sie podjać tego wyzwania osobiście,
lecz szukal odpowiedniej osoby wśród swoich żolnierzy. Jego
wybór padl na dzielnego Tirydatesa. Żolnierz, przyodziany
w cesarski rynsztunek, podal sie za cesarza i stanal do walki sam
na sam z ksieciem Gotów. Tirydates pokonal swego przeciwnika
bez miecza, pochwycil go i przyprowadzil do wladcy — tym
samym zostalo odniesione zwyciestwo nad cala armia gocka.
Za ten czyn cesarz rzymski wprowadzil go na tron jego ojca,
czyniac go królem Armenii. Miedzy Ormianami i Persami
z nakazu monarchy zostal zawarty pokój.
Do Armenii wyjechal także wierny sluga — blogoslawiony

330

KSIEGA PIERWSZA: WRZESIEŃ

Grzegorz.
Tirydates okazywal wielka pobożność bogini Artemidzie.
Skladajac obfite ofiary jej oraz innym bożkom, staral sie zmusić
Grzegorza do zlożenia pogańskiego holdu. Ale świety odmówil
i wyznal przy tym, że ani w niebie, ani na ziemi nie ma
Boga ponad Chrystusa. Uslyszawszy takie slowa, król kazal
go poddać srogim meczarniom. Najpierw wlożono mu do
ust kawalek drewna tak, aby uniemożliwić mu wymówienie
jakiegokolwiek slowa. Potem przywiazano do szyi meczennika
wielka bryle soli i powieszono go do góry nogami. W takiej
pozycji wisial przez siedem dni. Lsmego dnia okrutnie go
pobito kijami, a przez nastepne siedem dni dreczono dymem
z palacego sie pod nim nawozu. Widzac, że świety meżnie znosi
wszystkie te meki i pozostaje niezachwiany w wierze, gnebiciele zwiazali mu mocno nogi oraz wbili w jego stopy gwodzie
i przymusili do chodzenia. Nastepnie nasypawszy w nozdrza sól
zmieszana z siarka i wlawszy do nosa ocet, naciagneli na jego
glowe worek napelniony sadza oraz popiolem. W takim stanie
pozostawiono go na sześć dni. Po uplywie tego czasu ponownie
powieszono go do góry nogami. Dreczyciele pastwili sie przy
tym nad Grzegorzem, a król raz jeszcze podjal daremna próbe
sklonienia meczennika do balwochwalstwa. W końcu poraniono
ze szczególnym okrucieństwem cale jego cialo. świety zniósl
wszystkie straszliwe meki i zostal wtracony do lochu. Kiedy
nastepnego dnia król rozkazal wyprowadzić go stamtad, okazalo
sie, że wszystkie jego rany sie zagoily. Wywolalo to zdziwienie Tirydatesa, który bluniac przeciwko Bogu, znowu usilować
zlamać wiare Grzegorza. Ale ten odrzekl:
— Szaleńcze, sam szykujesz sobie meke! Ja zaś nie poddam
sie, gdyż ufam memu Bogu. Nie szczedze dla Niego ciala,
wiem bowiem, że ,,Chociaż nasze doczesne ludzkie cialo ulega
zniszczeniu, to jednak życie wewnetrzne odnawia sie z dnia na
dzień”(2 Kor 4,16).
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Kiedy wladca obmyślal nowe sposoby tortur, doniesiono mu,
że Grzegorz jest synem Anaka, który zabil jego ojca i oddal
państwo armeńskie w niewole perska. Król zapalal jeszcze
wieksza nienawiścia i zapragnal zemsty. Rozkazal zwiazać
meczennikowi nogi i rece oraz wrzucić go w takim stanie do
jamy, napelnionej blotem, żmijami i skorpionami. Przeznaczono ja dla skazańców, którzy umierali w niej okrutna śmiercia.
św. Grzegorz wszelako nie umarl z powodu jadowitych gadów,
choć spedzil tu czternaście lat. Uchronila go bowiem Opatrzność Boża. Pewna wdowa codziennie wrzucala mu kawalek
chleba, co pozwolilo meczennikowi przeżyć. Król calkiem o nim
zapomnial, ponieważ byl przekonany, że skazaniec już dawno
zginal.
W tym czasie cesarz rzymski Dioklecjan (284–305) poszukiwal
żony: miala to być najpiekniejsza dziewica w calym imperium.
Okazala sie nia chrześcijanka Rypsyma, która ślubowala Chrystusowi dziewictwo i przebywala w monasterze, spedzajac czas
na modlitwach oraz postach. Z rozkazu wladcy sporzadzono
portret dziewczyny. Dioklecjan, gdy zobaczyl jej wizerunek, tak
bardzo sie zachwycil, że zaproponowal jej malżeństwo. Czujac sie oblubienica Chrystusa, Rypsyma potajemnie opuścila
monaster. Nie byla osamotniona w swym nieszcześciu. Razem
z nia uciekly wszystkie mniszki wraz z ihumenia Gajana. Po
wielkich trudach zawedrowaly one do Armenii i zamieszkaly
w pobliżu miasta Ararat, gdzie zaczely pracować w winnicach.
W ten sposób trzydzieści siedem dziewic narazilo sie na tulaczke
i niedole.
Dioklecjan odkryl miejsce pobytu uciekinierki. Powiadomil
on o tym króla Tirydatesa, proszac go w liście: ,,Odszukaj
Rypsyme i odeślij ja do nas, albo — jeśli tego zapragniesz
— ożeń sie z nia”. Dowiedziawszy sie, że Rypsyma jest
dziewczyna niezwyklej urody, wladca postanowil ja posiaść.
Przeslal jej szaty oraz klejnoty godne królowej i wezwal do
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siebie. Idac za rada ihumenii, dziewica nie przyjela darów
i zignorowala wezwanie króla. Zaś sama ihumenia Gajana
oświadczyla poslańcom królewskim, że wszystkie dziewice sa
już zaślubione Królowi Niebios i rzecza niemożliwa jest, aby
któraś z nich wstapila w zwiazek malżeński w życiu doczesnym.
Tirydates rozgniewal sie bardzo i wyslal oddzial żolnierzy,
poleciwszy dowódcy sprowadzić Rypsyme do palacu przemoca.
Wiedziona przez żolnierzy dziewica modlila sie nieustannie;
nie przerwala modlitwy też w sypialni królewskiej, oczekujac na pojawienie sie Tirydatesa. Nie ulegla mu, kiedy
chcial ja posiaść sila — z Boża pomoca okazala sie silniejsza od tego slawnego wojownika, który w swoim czasie
pokonal ksiecia Gotów.
Podobnie jak meczennicy Tekli,
Bóg zestal jej sile fizyczna.
świetej dziewicy udalo sie
zbiec z palacu i dolaczyć do pozostajacych poza miastem
towarzyszek.
Nazajutrz jednak zostala schwytana przez
barbarzyńców i zameczona na śmierć. Najpierw wycieto
jej jezyk, potem obnażona przywiazano za rece i nogi do
czterech slupów i świecami przypalano jej cialo. Nastepnie
ostrym kamieniem rozcieto jej brzuch. W końcu wykluto
jej oczy i poćwiartowano cialo. W tak straszliwych mekach
świeta odeszla do swego najslodszego Oblubieńca — Chrystusa.
Pozostale mniszki również zameczono. Trzydzieści trzy
z nich zabito mieczami, a ciala ich rzucono na pożarcie dzikim
zwierzetom. Ihumenia Gajana wraz z pozostalymi dwoma
siostrami zostala wydana na tortury. Prześwidrowano im
stopy, powieszono do góry nogami, oskalpowano, wycieto jezyki,
wydarto wnetrzności i w końcu ścieto glowy.
Po tygodniu od tych zdarzeń Tirydates wyruszyl na polowanie.
W podróży tej dosiegla go sprawiedliwość Boża, gdyż stracil on
nie tylko rozum, lecz także ludzki wyglad: jak król Nebukadnezar (por. Dn 4,30) stal sie Tirydates podobny do dzikiego
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zwierza. Cala jego świta postradala zmysly i rozbiegla sie po
polach.
Ale Bóg ,,milosierny jest i laskawy [. . . ]. Nie wiedzie On
sporu do końca, nieskory do gniewu i pelen litości”(Ps 103,8–
9), lecz czesto zsyla kare ku naszemu zbudowaniu, aby zlagodzić
zatwardzialość naszych serc. Ulitowal sie On również nad
Tirydatesem. Jego siostra, Kusarodukta, we śnie ujrzala wspanialego meża, który powiedzial do niej:
— Brat twój nie wyzdrowieje, jeśli Grzegorz nie zostanie
uwolniony z jamy.
Sen opowiedziany gronu zaufanych osób wywolal powszechne
zdziwienie. Nikt nie oczekiwal bowiem, że meczennik, wrzucony do blota zamieszkalego przez gady, po czternastu latach
pozostaje przy życiu. Wszelako Kusarodukta polecila to na
wszelki wypadek sprawdzić. Nad jama staneli ludzie i zawolali:
— Grzegorzu, czy ty jeszcze żyjesz?!
— Z laski Bożej jestem żywy — zabrzmiala odpowied.
Bladego, chudego, zarośnietego i wybrudzonego bagnistym
mulem cierpietnika wydobyto z jamy. Umyto go, przyodziano, nakarmiono i zaprowadzono do króla, który mial wyglad
wieprza. Grzegorza witali wszyscy z szacunkiem i czcia,
klaniajac sie prosili, aby przeblagal swego Boga i uzdrowil
króla oraz jego świte. świety najpierw zatroszczyl sie jednak
o porozrzucane ciala umeczonych dziewic. Zebral je wszystkie i zajal sie pogrzebem. Potem pouczal gnebicieli, by
odstapili od balwochwalstwa i uwierzyli w Jedynego Boga, ufajac w Jego milosierdzie oraz laske. Powiedzial, że Pan Bóg
zachowal go przy życiu, aby dać mu okazje wyprowadzenia narodu ormiańskiego z ciemnoty pogańskiej i nawrócenia go na
Prawde Chrystusowa.
Grzegorz oświecal ich prawdziwa wiara, nakazujac praktykowanie pokuty. Wystapil też z inicjatywa wybudowania dużego kościola — jego propozycje pokornie przyjeto
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i w niedlugim czasie zrealizowano. W kościele tym Grzegorz umieścil z należna czcia ciala blogoslawionych meczennic
i nakazal ludziom gromadzić sie i zanosić do Boga modlitwy. Potem na miejsce, w którym byly zlożone relikwie
świetych dziewic, przyprowadzil Tirydatesa i nakazal mu blagać
o milosierdzie Boże. W czasie, gdy król sie modlil, przywrócony
mu zostal rozum oraz ludzki wyglad, zaś opetany orszak
monarszy uwolniony od nieczystych duchów. Wkrótce cala
Armenia nawrócila sie na chrześcijaństwo. Naród burzyl
światynie pogańskie i w ich miejsce wznosil kościoly, monarcha zaś otwarcie wyznal swoje grzechy oraz swoje okrucieństwo
i świadczyl o Bożej sprawiedliwości oraz objawionej mu lasce.
Tak pilnie ćwiczyl sie w cnotliwości i wstrzemieliwości, że
wkrótce dorównal mnichom. św. Grzegorza zaś wyslal do
Cezarei Kapadockiej, aby arcybiskup Leoncjusz nadal mu
godność biskupa. Po chirotonii świety przybyl do Armenii wraz
z wieloma kaplanami. Ochrzcil króla, jego dwór, wojsko i caly
naród. Wedrowal z miasta do miasta, wyświecajac wszedzie
kaplanów i organizujac szkoly, a jego dzialalność wykroczyla
poza Armenie — nawrócil on na wiare chrześcijańska także
Persów, Asyryjczyków oraz Medów. Zalożyl też wiele monasterów.
św. Grzegorz swoje ziemskie pielgrzymowanie zakończyl
w pustelni. Jego śmierć przypada na r. 335.

Wspomnienie świetego Michala, metropolity Kijowa
w. Michal byl pierwszym metropolita Kijowa. Pelnil swa
posluge za czasów równego apostolom kniazia Wlodzimierza
(979–1054).
Po zdobyciu miasta Korsunia Wlodzimierz ochrzcil sie
tam i ożenil z ksieżniczka Anna — siostra bizantyjskich ce-
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sarzy Bazylego II (975–1025) i Konstantyna VIII (979–1028).
Wydarzylo sie to w 988 r. Pragnac oświecić wiara chrześcijańska
cale swoje państwo, knia wyslal do Konstantynopola poselstwo
z prośba do cesarza i patriarchy, by przyslali duchowieństwo.
Patriarcha Konstantynopola, św. Mikolaj II (983–996), wraz
z soborem biskupów wyznaczyl na metropolite Rusi Michala
— czlowieka madrego i światobliwego. Nie dotarly do nas
żadne dane o życiu św. Michala z okresu poprzedzajacego
jego posluge arcybiskupia na Rusi. Nawet na temat jego
pochodzenia latopisy zawieraja sprzeczne informacje. Jest on
nazwany raz Syryjczykiem, a innym razem Bulgarem.
świety wyruszyl do kniazia Wlodzimierza w towarzystwie
sześciu biskupów, wielu kaplanów oraz diakonów, pożegnany
przez patriarche blogoslawieństwem. Ksiaże wraz z malżonka
powitali dostojnego gościa radośnie i uroczyście. Do Kijowa udali sie wspólnie: ich uroczysta podróż przypominala
świeta procesje, która miala na celu wyplenienie pogańskiego
balwochwalstwa. Orszak ten wiózl ze soba relikwie, krzyże,
ikony i naczynia liturgiczne.
Okres kierowania Kościolem na Rusi byl dla metropolity
czasem intensywnej dzialalności misyjnej: glosil Ewangelie
wśród pogan i chrzcil ich, wszystkich nowo nawróconych utwierdzal
w wierze. Najpilniejszym zadaniem bylo ochrzczenie rodziny
ksiecia — jego synów, drużyny, bojarów. Knia Wlodzimierz
pomagal w przygotowaniu narodu do przyjecia chrześcijaństwa.
Nakazal on zburzyć posagi bożków, a wszystkim mieszkańcom
miasta Kijowa polecil zgromadzić sie w określonym dniu nad
rzeka w celu przyjecia chrztu. W obecności wladcy, jego
rodziny i bojarów św. Michal ochrzcil tlumnie zebranych
ludzi.
Chrzest Kijowa zapoczatkowal chrystianizacje calej Rusi.
św. Michal pelnil funkcje pasterza i nauczyciela. Wspólpracujac
z równym apostolom kniaziem Wlodzimierzem, staral sie za-
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szczepić wiare chrześcijańska we wszystkich miastach Rusi.
W 990 r. w asyście biskupów, wojewody Dobryni oraz Greka
Anastazego Korsunianina, metropolita odwiedzil Nowogród
Wielki. Wielu w tym mieście ochrzcil, zburzyl posagi bogów
pogańskich, wzniósl kilka cerkwi i wyznaczyl do nich kaplanów.
W nastepnym roku odbyl podróż misyjna do Rostowa Wielkiego
— odniósl tu jeszcze wiekszy sukces niż w Nowogrodzie, gdyż
ochrzcil znacznie wiecej ludzi, wyświecil kaplanów i diakonów.
W 992 r. św. metropolita Michal zmarl. Knia Wlodzimierz
byl nieutulony w żalu, stracil bowiem w jego osobie nie tylko dobrego i gorliwego pasterza, ale też madrego doradce w sprawach
państwowych. świety zostal pochowany w Cerkwi Diesiatinnej,
budowanej wówczas z dziesiatej cześci ksiażecego majatku.
Nie ulegajace rozkladowi relikwie św. Michala zostaly
odkryte w XII w. Przeniesiono je najpierw do śawry KijowskoPieczerskiej i umieszczono w pieczarze Antoniego, a w 1730 r.
zlożono je w wielkiej Cerkwi Zaśniecia Najświetszej Bogarodzicy.

Slowniczek wybranych terminów

Archimandryta: (gr. archimandrites) przelożony wiekszego monasteru
(klasztoru) w Kościele prawoslawnym.
Arianizm: doktryna teologiczna Ariusza, negujaca wspólistotność
i równość Osób Trójcy świetej. Syn-Logos jest tu jedynie
pierwszym i najdoskonalszym stworzeniem Boga-Ojca, a nie
Bogiem, natomiast Duch świety jest pierwszym stworzeniem
Syna. Doktryna ta przyczynila sie do powstania herezji chrystologicznych. Potepiona zostala na Soborze Nicejskim (325)
i Konstantynopolitańskim (381).
Athos: ośrodek monastycyzmu bizantyjskiego na wschodnim przyladku Pólwyspu Chalcydyckiego w pólnocnej Grecji. Ważne
centrum życia duchowego w Kościele prawoslawnym.
Chirotonia: (gr. cheir — reka, teinoi — klade) nakladanie rak
przez biskupa lub biskupów, dokonywane podczas Eucharystii, na glowe kandydata z wezwaniem Ducha świetego przy
świeceniach na diakona, kaplana oraz biskupa.
Galilejczycy: w czasie prześladowań pojecie stosowane w odniesieniu do chrześcijan.
Felonion: (gr. phelonion) ornat, wierzchnia szata liturgiczna kaplana
i biskupa (zwykle zwana sakos) w Kościele prawoslawnym; jest
odpowiednikiem ornatu w Kościele rzymskokatolickim.
Hegemon: (gr. hegemon) przywódca, ktoś kto posiada wladze.
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Hezychia: (gr. hesychia) wyciszenie, stan opanowania namietności
charakterystyczny
dla
duchowości
monastycznej
chrześcijańskiego Wschodu.
Hierodiakon: (gr. hieros — świety, diakonos — sluga) mnich bedacy
diakonem, przeznaczony szczególnie do funkcji liturgicznych.
Hieromnich: (gr. hieros — świety, monachos — mnich) mnich,
który przyjal świecenia kaplańskie.
Ihumen: (gr. hegoumenos) przelożony prawoslawnej wspólnoty
mniszej, jej najwyższy duchowy autorytet.
Ikona: (gr. eikon — ikona, obraz) w sztuce sakralnej chrześcijańskiego
Wschodu obraz o treści religijnej, przedstawiajacy Chrystusa,
Bogarodzice, proroków, świetych.
Ikonoklazm: (gr. eikon — ikona, klao — burzyć) ruch w chrześcijaństwie
wschodnim zwalczajacy kult obrazów religijnych, zapoczatkowany przez cesarza Leona II (726).
Ikonostas: (gr. eikon — ikona, stasis — ustawienie) w Kościele
prawoslawnym kamienna lub drewniana przegroda; ściana
z trojgiem drzwi i zawieszonymi na niej ikonami, oddzielajaca
prezbiterium od nawy.
Kanonarcha: (gr. kanon — pieśń, archo — rozpoczynam) mnich,
który oglasza tonacje śpiewanych pieśni, a nastepnie prowadzi
śpiew kolejno nastepujacych po sobie wersetów kanonu podejmowanych przez chór.
Klobuk: noszone przez mnichów nakrycie glowy z welonem.
Latopis: (scs letopis) kronika ruska, która pisano zazwyczaj w monasterach i cerkwiach katedralnych na polecenie wladz kościelnych.
śawra: (gr. laura) kompleks światyń i zabudowań, przeznaczonych
dla dużej liczby mnichów zamieszkujacych w tym samym
miejscu, których życie normowala określona dla nich regula.
Mineja: (gr. min — miesiac) prawoslawna ksiega liturgiczna, zawierajaca material potrzebny dla codziennej Slużby Bożej cyklu
dobowego, charakteryzujacy sie tym, że ma stala date w kalendarzu liturgicznym. Istnieje dwanaście Minei odpowiadajacych dwunastu miesiacom Roku Liturgicznego, który rozpoczyna
sie z dniem 1 września i kończy sie z dniem 31 sierpnia.
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Moleben: krótkie nabożeństwo blagalne lub dziekczynne, skierowane
do Chrystusa, Bogarodzicy lub świetych.
Monaster: (gr. monasterion — miejsce zamkniete) klasztor.
Obrazobórstwo: patrz: Ikonoklazm.
Paterikon: ksiega bedaca zbiorem opowiadań przedstawiajacych
życie, heroiczne czyny i cuda oraz krótkie pouczenia mnichów
i pustelników z poczatków ksztaltowania sie monastycyzmu na
Pólwyspie Synajskim i Pustyni Egipskiej.
Prokimen: (gr. prokimenos — rozpoczynajacy) werset pochodzacy
z ksiegi psalmów, poprzedzajacy czytania biblijne w Eucharystii i nabożeństwach rytu bizantyjskiego. Zapowiada on treść
czytania z danego dnia.
Prolog: (gr. prologos) w prawoslawiu slowiańskim, a zwlaszcza
ruskim — to zbiór codziennych czytań zaczerpnietych z żywotów
świetych, dostosowany do kalendarza liturgicznego.
Raskolnik: (ros. raskolnik) zwolennik raskolu, np. staroobrzedowiec, starowierca.
Raskol: (ros. raskol — rozlam) ruch religijno-spoleczny powstaly w Rosji w XVII w. jako reakcja przeciw reformie
liturgicznej patriarchy Nikona, a tym samym przeciwko oficjalnemu Kościolowi prawoslawnemu. Nazywany też ,,wiara
bryńska”przyczynil sie do powstania wielu różnych sekt. Zwykle
raskolem określa sie odstepstwo od norm kanonicznych.
Relikwie: (scs moszczi) nie ulegajace rozkladowi szczatki cial osób
świetych.
Riasa: zewnetrzna szata duchowieństwa wschodniego, o szerokich
rekawach, bedaca codziennym strojem duchowieństwa.
Slużebnik: (gr. liturgikon) ksiega liturgiczna zawierajaca porzadek
Slużby Bożej w Kościele prawoslawnym: Liturgie św. Jana
Chryzostoma, św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza Dialoga
i Liturgie Uprzednio Poświeconych Darów oraz codzienna
liturgie godzin, kalendarz liturgiczny i różne modlitwy.
Synaksarion: ksiega stanowiaca zbiór krótkich wypisów z żywotów
świetych, ulożonych wedlug dni ich wspominania w roku liturgicznym.
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świeta Góra: patrz: Athos.
świete Miasto: Jerozolima.
Trebnik: ksiega liturgiczna, zawierajaca porzadek udzielania sakramentów, sakramentaliów, blogoslawieństw wraz z odpowiednimi modlitwami.
Troparion: (gr. tropaios — zwrócony) pieśń liturgiczna, bedaca poetycka kompozycja różnej dlugości, której rytm jest zależny od
akcentu tonicznego. Tropariony wprowadzaja w istote świeta
lub opiewaja wydarzenia zaczerpniete z żywotu świetego,
wspominanego w danym dniu.
Wieczernia: wieczorne nabożeństwo w Kościele Wschodnim (nieszpory).
Wladyka: popularne określenie biskupa w slowiańskich Kościolach
prawoslawnych.
Zatwor: (scs zatwor — odosobnienie, samotnia) cela pustelnika;
sposób życia mnicha w calkowitym odosobnieniu od świata.
Żydujacy: ruch heretycki, którego przedstawiciele negowali Boskość
Chrystusa i prawde o Jego Wcieleniu. Odrzucali sakramenty,
kult ikon, hierarche duchowna, życie monastyczne i wiare
w życie wieczne. Zostali potepieni w 1504 roku.

Indeks imion świetych
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