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СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
І ЙОГО ДУХОВНА СПАДЩИНА

Значну частину літера-
турного спадку св. Димит-
рія становлять його про-
повіді, яким належить
особливе місце в розвитку
нашого проповідництва.
Він проповідував тоді,
коли вже відживав так
званий "латино-польсь-
кий" вплив на православну
проповідь. Як вихованець
київської школи св.
Димитрій не міг уникнути
цього впливу, і його
проповіді, особливо по-
чаткового періоду, скла-
далися на підставі
гомілетичних вказівок
Іоанникія Галятовського
(штучність форми й побу-
дови, надмір алегорій і т.
п.). Потім на його пропо-
відях позначився силь-
ний вилив польського
проповідника Фоми Мло-
дзяновського. Але зреш-
тою він переміг усі ці
впливи, його проповіді
почали відрізнятися жи-
вим відгуком на поточні
події, а спрощення мови
сприяло особливому виду
художньої зворушливості
слова. Тому найбільш
цікаві проповіді останнього періоду
життя свт. Димитрія.

Одна з найбільш відомих його
проповідей - "Повчання на пам'ять св.
великомученика Євстафія Плакиди"
була виголошена 20 вересня 1705 року
в підмосковному селі
Преображенському, де містилася
"Таємна канцелярія", в присутності
самого царя Петра. З боку форми тут
легко помітити використання давніх
схоластичних засобів: алегоричне
тлумачення тексту Святого Письма,
штучність образів, саме розташування
матеріалу. Але все повчання
наповнене життєвим змістом і має в

собі небувало сміливий осуд
соціальної неправди того часу.

Спочатку, явно натякаючи на
відому всім гнівливість Петрову,
проповідник картає пристрасть гніву,
кличе до боротьби з нею, до терпіння,
а в другій частині повчання говорить
про здобування скарбу Небесного
Царства. І тут "баснь" про перехід
скарбу та схованого багатства з одного
місця на інше дозволяє
проповідникові торкнутися умов життя
всіх верств тогочасного суспільства.

Більшого протесту і водночас
більшого безсилля архієрея того часу
годі собі уявити. Св. Димитрієві

лишалося тільки погрожува-
ти судом Божим: "Почекайте
трохи, багаті, немилосердні,
людей убогих кривдники!
Постривайте, прийде на вас
час смертний, отоді побачи-
те, яке буде ваше блажен-
ство й щастя".

Св. Димитрій в період
управління Ростовською
єпархією зустрівся з
неуцтвом не тільки роз-
кольників і мирян. Скільки
гірких докорів, умовлянь і
закликів виправитися міс-
титься в його писаних і усних
зверненнях "до ієреїв" та
іншого духовенства! Досить
згадати "Поученіє ко ієреям",
"О пріуготовленії ієреєв к
Божественному Прича-
щенію", "Слово о пастирстві
духовних пастирей" та ін.
Повчання ці пройняті пал-
ким бажанням розкрити
самий смисл ієрейського
служіння, навчити благого-
віння перед святинею,
спонукати покласти основу
пастирської діяльності у
внутрішньому духовному
житті самих священнослужи-
телів. "Не досить пастиреві...
на отару свою дивитися, а

спосеред себе, в совісті своїй пильно
не роздивлятися, чи не докоряє в чому
совість"7. Тому святитель вимагає від
священнослужителів частої сповіді:
"Коли бо який ієрей і не має на совісті
своїй якого гріха смертного, проте
повинен …до отця духовного ходити".
Вказуючи на проповідь як на обов'язок
пастиря, святитель писав: "Горе
пастирю молчащу, горе язику єго, не
проповідающу Божия слова, не учащу".

Закінчення
на

2-й сторінці.
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Св. Димитрій вважав літературну
працю головною справою свого життя.
Над укладанням Четих Міней трудився
він понад двадцять років, не рахуючи
наступних доповнень. Для того, щоб не
мати перешкод, він залишав
настоятельство і цілком віддавався цій
праці. І це було не тільки вивченням
історичних матеріалів. Св. Димитрій
внутрішньо прагнув поєднати своє
життя з життям описуваних ним святих,
молився їм. І за словом "с
преподобним преподобен будеши",
таке спілкування наклало свою печать
на його особисте внутрішнє життя. Це
зібране ним духовне багатство
виявлялося в роки його перебування
на Ростовській кафедрі в особливій
пастирській ретельності, в любові до
пастви, до бідних і скривджених, якою
наповнені всі його проповіді.

Серед творів св. Димитрія є такі,
його заховане духовне життя. Це
невеликі аскетичні трактати, роздуми
й молитви, які зібрані були в І томі його
праць. В авторі їх видно подвижника,
котрий витримав тяжку боротьбу в
помислах ("Врачевство духовноє на
смущеніє помислов"), який перебуває
в пам'яті про смерть ("Разсуждєніє в
нікую пользу душі") і досягає доброї
настроєності сам та інших, закликає
заглиблюватися в своє серце. Можна
зробити висновок, що св. Димитрій був
і діячем молитви Ісусової, про що
свідчить його порада духовенству
єпархії навчити всіх парафіян
необхідних молитов, "почавши від
молитви Ісусової".

Особливе благоговіння почував св.
Димитрій до Святих Тайн (Євхаристії) і
до Страстей Христових. Він завжди
старався поклонитися Святим Дарам,
і його душу охоплювало живе й
непідробне обурення, коли він помічав
недбале до них відношення.
"Возболізновах о том сердцем", -
говорить він сам про один з таких
випадків.

Про страждання Спасителя св.
Димитрій говорить так, як ніби він сам
бачив їх на власні очі. йдучи
богодумністю за страждаючим
Господом, він бачить внутрішнім зором
"видіння страшне й жахливе". "Вижду, -
говорить він, - Христа мого Тіло, все
окровавленно і все язвленно, аки
вретище растерзанно... Очеса тії
слезами і кровію залити і мертвостію
смежени... Лице нині безчестне
поплевано, рукою крепко ударено...
Руці тия острими, желізними, долгими
гвоздьми сквозь уязвлені, от вязанія
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посиніли.... Нозі такоже острими
желізними, долгими гвоздьми сквозь
прободени, яко да омочится нога Його
в крові".

Як і інші православні наші
подвижники, св. Димитрій щиро
молився Пресвятій Богородиці. Крім
"Руна орошенного", він написав
особливе "Поклоненіє Пресвятій
Богородиці", щогодини звертався до
Неї з ангельським вітанням:
"Богородице Діво, радуйся...".

*   *   *

Безперечно, ченцеві з таким
настроєм нелегко було обіймати в
Ростові Великому архієрейську
кафедру.

Та й сам св. Димитрій не шукав
архієрейства, - "не шукав, але
пошуканий був", - говорив він при вступі
"на Ростовську кафедру.

Усе своє життя, особливо після
чернечого постригу, св. Димитрій зовсім
був некористолюбний, "скупості в серці
його не було". Після смерті святителя
грошей лишилося тільки 6 карбованців.

Примітна духівниця св. Димитрія,
складена за два з половиною роки до
його кончини. Заповідач пише, що не
лишає ніякого майна: "Ніхто хай не
трудиться по смерті моїй, запитуючи
або шукаючи будь-якого келійного мого
заощадження. Бо ані на похорон нічого
не залишив, ані на поминання".
Святитель не хотів, щоб його поминали
за гроші: "Будь ласкавий без грошей
пом'янути грішну мою душу в молитвах
своїх Бога ради; такий і сам пом'янутий
буде в Царстві Небеснім; коли ж хто
вимагає за поминання плати, то благаю,
хай не поминає мене бідного, котрий
на поминання нічого не лишив"'3.

Збирав і любив св. Димитрій самі
тільки книги. І в останні роки життя він
турбується про книги, виписує їх з-за
кордону. Ще не закінчивши
"Літописець", складає плани нових
творів. Свідомий близькості смерті, він
пише 1708 року директорові Печатного
двору Федору Полікарпову: "Бажав би
я після тієї книги взятися до Псалтирі,
щоб коротко пояснити з тлумаченням...
Та не можеться швидко писати, не
тільки через трудні справи, але її через
мою неміч; часто знемагаю, і Бог відає,
чи зможу почате завершити?.. Рука
пишуча дрижить, і вся храмина тіла
мого наближається до зруйнування; ще
і ніч цієї пори довга не помагає мені в
праці, а дні короткі її похмурні, та й
управління праці моїї не без
переміжки".

Зворушливий образ "Димитрія
Преосвященна, Митрополита тиха і
смиренна", - як його назвав в епітафії
митрополит Стефан Яворський,

знемагаючого від хвороби та
"переміжок" управління, коли до
пізньої ночі сидить він у своїх
склепінчастих покоях, оточений
книгами і при кожному бою годинника
осіняє себе хресним знаменням з
молитвою до Богоматері.

Останній раз св. Димитрій правив
літургію в день свого Ангела, 26 жовтня.
Він уже не міг сам проповідувати, і
складене ним повчання, замість нього,
прочитав один зі співаків. На другий
день він ледве зміг вийти з дому і під
вечір почав дуже кашляти, почув себе
зовсім хворим. Цього дня кін написав
останнього листа своєму другові,
чудовському монахові Феологу: "Раніш
бувало моє здоров'я напів:
напівздоровий, напівнедужий. А тепер
недугування перемагає... Роботи ніякої
не роблю, все з рук падає... Не відаю,
чого сподіватися, життя чи смерті - в
тому воля Господня нехай буде".

Серце його передчувало близьку
смерть, і останній вечір він провів
незвично. Він покликав своїх співаків і
просив заспівати складені ним раніш
духовні вірші - "канти": "Ісусе мой
прелюбезний" (акростих цього канта
дає ім'я автора - "ієромонах Димитрій")
та інші. Відпустивши співаків, він
затримав одного з них, котрий
переписував його твори, мабуть
близького до нього в Ростові,
розповідав йому про своє життя, про
повсякчасну молитву: "І ви, - додав, - так
само моліться". Нарешті, відпустив і
його, мало не до землі поклонившись,
подякував за поміч у роботі, а потім
зачинився у своїй "молельній" келії.
Ранком його знайшли там на колінах
померлим під час молитви.

Тіло св. Димитрія поховав
митрополит Стефан Яворський на тому
місці, яке ще за життя вказав владика,
- в храмі Яковлівського монастиря. За
заповітом святителя, в його труну були
покладені чорнові рукописи його творів.
Так поніс він на праведний суд Божий
те, що за свого життя проповідував
"пишучою рукою".

У 1752 році при ремонті під тоги в
храмі, де був похований св. Димитрій,
було виявлене нетління його тіла. До
цього часу стали відомі й численні
випадки зцілень при його гробі. Після
перевірки цих випадків, у відповідності
до праведності його життя, митрополит
Ростовський Димитрій був приєднаний
1757 року до сонму святих, чиї житія він
так старанно вивчав і описував.

Твори св. Димитрія, особливо його
Чети Мінеї, і "тепер є великим скарбом
для тих, хто зберіг зв'язок з Церквою".
На слові Божому, на творах
християнських аскетів побудований
душокорисний зміст творів святителя
Димитрія Ростовського.
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СВЯТИТЕЛЬ ІОАНН ЗЛАТОУСТ. ЙОГО ЖИТТЯ

Закінчення на
4-й сторінці.

Святий Іоанн Златоуст, за
відомостями, що дійшли до нас,
народився в 347 р. в місті Антіохії,
головному місті сірійської провінції.
Батьки його, Секунд та Анфуса,
були ревними благочестивими
християнами, освіченими й
заможними людьми. Мати Іоанна
Златоуста, Анфуса, втративши
замолоду чоловіка, відійшла від
світського життя і цілком
присвятила себе вихованню сина.
Під її благодійним впливом в
юному Іоанні зародилася любов до
слова Божого, і вивчення Святого
Письма стало його улюбленим
заняттям.

Коли Іоанну виповнилося 18
років, він блискуче завершив свою
освіту в славнозвісних учителів
того часу, ритора Лівантія та
філософа Андрографія, і готувався
стати адвокатом. Однак під
впливом свого найближчого друга
Василія відмовився від блискучої
світської кар'єри и вирішив усі сили
віддати на служіння Богу та Церкві.
Будучи, однак, слухняним і
люблячим сином, Іоанн підкорився
волі своєї матері, яка не бажала
бачити його ченцем, хоча сам він усім своїм
єством прагнув чернецтва.

Щоб удосконалитись у християнському
віровченні та любомудрі, він почав відвідувати
разом з Василієм християнську школу, де під
керівництвом пресвітерів Флавіана і Діодора ревно
вивчав Святе Письмо та правила благочестя.
В 370 р. Іоанн у 22-річному віці прийняв св.
хрещення від єпископа Мелетія і був
пострижений у читці. До обов'язків читців того
часу входило читання слова Божого в церквах.
Цьому служінню Іоанн віддавав усі свої сили і,
щоб краще його виконувати, дав обітницю
мовчати поза храмом.

До того часу належать перші написані
Іоанном напучення "До Феодора впалого" - про
те, що шлях чернечий вищип від мирського
служіння, та "Про скруху", звернене до ченців
Димитрія і Стелехія.

Молодий, блискуче освічений і
талановитий читець звернув на себе увагу
антіохійців, і вони забажали обрати його
єпископом, хоча Іоаннові було тоді лише 27 років.
Довідавшись про це й злякавшись такого високого
служіння, він утік у пустелю, де написав, щоб
пояснити свій вчинок, відомі "Шість слів про
священство" - класичну працю з пастирського
богослов'я, в якій докладно виклав свої погляди
на великі труднощі та відповідальність
пастирського діяння.

Утікши від єпископства, Іоанн віддався
подвижництву серед антіохійських пустельників
у горах, де вони проводили суворе життя у
зреченні від світу. Опівночі вони ставали на
молитву і співали псалми, на сході сонця
правили утреню, після чого читали Святе
Письмо та переписували книги. Ці заняття вони
переривали задля спільної молитви, що мала
назву "годин" - третьої, шостої та дев'ятої.
Поєднували їх з вечернею, а вільний від молитви

час віддавали "рукоділлю" - роботі для
удосконалення на духовному шляху і для про-'
годування. Виконуючи обітницю безкорисливості,
вони нічого не називали своїм, і все в них було
спільним. Іоанн провів серед сірійських ченців
чотири роки і написав за цей час такі книги: "До
ворогуючих проти тих, котрі залучають до
чернечого життя" і "Порівняння влади, багатства
та привілеїв царських з правдивою
християнською любомудрістю чернечого життя".

Святий Іоанн не задовольнився подвигами
в умовах чернечого співжиття і відійшов на два
роки в цілковитий затвор, але в 381 р., через
розлад здоров'я, повернувся до Антіохії, де й був
висвячений єпископом Мелетієм у сан диякона.
Крім участі в богослужінні, на дияконів того часу
були покладені обов'язки благодіяння: піклування
про бідних, хворих та знедолених, причому
диякони повинні були знаходити й кошти,
потрібні для підтримки нужденних. Почавши
новий вид служіння Богу, Іоанн насамперед
відмовився від свого великого майна, яке
залишилося після смерті батьків, і роздав його
бідним. Він виявив себе таким чутливим до
чужого горя й бідування, що здобув собі цим
загальну любов і повагу. За час служіння в сані
диякона він написав: три слова "До Стагірія
подвижника", "Книгу про дівицтво", два слова
"До молодої вдови", "Книгу про святого Вавилу і
проти Юліана та язичників". До цього часу,
мабуть, належать складені ним для домашнього
користування: "Загальний огляд змісту канонічних
книг Старого і Нового Завіту" (крім чотирьох
соборних послань та Апокаліпсиса) і "Окремий
огляд П'ятикнижжя, книг Ісуса Навіна, Суддів
Ізраїлевих, Руф, чотирьох книг Царств, книги
Іова, книг чотирьох великих та семи малих
пророків", перша половина тлумачення книги
пророка Ісайї (перші глави до 11-го вірша VIII глави).
Тоді, мабуть, були обнародувані також написані

раніше "Шість слів про священство".
В 386 р. св. Іоанн був висвячений

єпископом Флавіаном у сан пресвітера
і йому було доручено проповідувати
в антіохійських храмах. Основними
темами проповідей пресвітера Іоанна
були: повчання про істинне
християнське життя, викриття
пороків та мар новірства, про
милосердя Боже в піклуванні про
спасіння людей, прославляння пам'яті
спочилих угодників Божих та захист
істини віри проти язичників, іудеїв та
єретиків. Проповіді Іоанна справляли
велике враження на слухачів і
привернули до нього симпатії
багатьох. Проповіді записувалися
скорописцями, розмножувалися
переписуванням і набувалися
бажаючими.

Невдовзі в Антіохії сталася подія,
яка порушила мирне життя міста.
Імператор Феодосій наклав данину на
великі торговельні міста. До таких
міст була віднесена й Антіохія.
Незадоволені заходами імператора
жителі міста направилися до будинку
єпископа Флавіана, щоб просити його
клопотатися про відміну непосиль-
ного податку, але, не знайшовши

єпископа вдома, вирушили до резиденції претора,
де закидали камінням статуї імператора, і з
криками: "Геть тиранів" - покидали статуї у воду.
На той час це був найтяжчий злочин, Антіохії
загрожувало зруйнування, а її жителям - страта.
Іоанн не міг залишатися байдужим до народної
біди, він заспокоював співгромадян, закликаючи
їх покластися на Бога і не впадати у відчай.
Утішливі бесіди з народом добрий пастир вів
протягом усього Великого посту, поки єпископ
Флавіан намагався пом'якшити гнів імператора.
Для з'ясування того, що сталося, уряд відрядив
до Антіохії своїх представників. Коли ті прибули
на місце для розслідування та покарання винних,
Іоанн на чолі сонму пресвітерів перегородив їм
дорогу до Преторії, заявивши, що не пустить їх
увійти до судилища, поки вони не оголосять
загальне помилування. Благання єпископа
Флавіана та мужнє заступництво пресвітера
Іоанна пом'якшили гнів імператора і Антіохію не
піддали руйнуванню. Після цього любов до свого
пастиря зросла ще більше, а його слово із
закликом до християнського, праведного життя
все більше й більше впливало на переміну
морального життя пастви.

Серце Іоанна завжди було відкрите до
бідних верств населення Антіохії; у своїх
проповідях він часто виступав як заступник за
знедолених перед пожадливими й жорстокими
багатіями, закликав їх до милосердя.

Служіння Іоанна в сані пресвітера тривало
12 років (386-398). За цей час він написав екзегетичні
твори на книгу Буття, Псалтир, Євангеліє від
Матфея, Євангеліє від Іоанна, на послання
апостола Павла до римлян, коринфян, галатів,
ефесян, до Філімона, Тита і Тимофія.
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СВЯТИТЕЛЬ ІОАНН ЗЛАТОУСТ. ЙОГО ЖИТТЯ

Ним були складені також бесіди на теми
подій Старого та Нового Зазіту і на свята Різдва
Христового, Хрещення, Святої Пасхи, Вознесіння,
Святої П'ятидесятниці, Воздвиження Хреста
Господнього; бесіди на похвалу святих
Антіохійської Церкви: Ігнатія Богоносця, Філогонія,
Євстафія, Мелетія та інших; бесіди про
християнське віровчення і життя; про каяття, про
диявола та про різні події поточного життя і низка
полемічних проповідей проти аномеїв, іудеїв та
язичників.

У 397 р. помер Константинопольський
архієпископ Нектарій. Вирішено було звести на
кафедру, що звільнилася, пресвітера Іоанна. Його
силоміць привезли до столиці, де 28 лютого 398
р. він був урочисто висвячений Олександрійським
патріархом Феофілом у присутності багатьох
єпископів.

Новий Константинопольський святитель
став ревним захисником Православ'я від безлічі
лжевчень, що роздирали його єдність. Численні
юрби народу збиралися послухати
святительські казання і висловлювали своє
захоплення оплесками. Двері будинку
архієпископа Іоанна були широко відкриті перед
кожним, хто терпів нужду, але не для тих, хто
шукав бенкетів та розваг. При церкві було
засновано, кілька добродійних установ.

Не припиняв святитель Іоанн й повчальних
проповідей. З цього періоду життя святителя до
нас дійшли тлумачення на книгу Діянь, послання
апостола Павла до колосян, філіпійців, солунян
та євреїв і багато інших слів, у яких він закликав
віруючих стати на шлях життя во Христі.

Святий Іоанн Златоуст найбільше відомий
як складач тексту літургії, яка носить його ім'я.
Ця літургія являє собою скорочення більш ранньої
та відомої йому літургії святого Василія Великого.
Найдавніше свідчення про літургію Іоанна
Златоуста належить його наступникові на
константинопольській кафедрі патріархові
Проклу. Відмітивши у своєму трактаті "Про
передання Божественної літургії", що сучасники
святого Василія Великого стомлювалися
тривалістю його літургії, і тому він скоротив її.
Патріарх Прокл одразу за цим зауважує: "Через
деякий час знову златословесннй отець наш Іоанн
як пастир, котрий ревно дбає про спасення овець
і звертає увагу на лінивство людської природи,
побажав викорінити будь-який диявольський
привід; тому й виключив він багато чого з літургії
та встановив, щоб вона правилася більш

скорочено" (Собрание древних литургий. II, с.
37).

Різноманітною була й суспільно-церковна
діяльність святителя. Він упорядкував жіночі
обителі, впорядкував устав співжиття, впровадив
відправляти урочисті процесії на великі свята й
антифонний спів на всеношних відправах та інше.
Він поширював християнство серед готів, які
служили в імператорських військах, і дозволив
їм відправляти богослужіння їхньою рідною мовою,
ставив для них священиків з їхнього середовища.
Він відправляв місіонерів до скіфів, що жили на
берегах Дунаю та на північному сході, в межах
теперішньої нашої держави; відвідав Фінікію, де
ще зберігалося язичество. У 401 р. святий Іоанн
побував у Малій Азії, де змінив кілька єпископів,
котрі недостойно посідали свої кафедри.

Круті заходи та викривальні проповіді
архієпископа викликали незадоволення серед
позбавленого сану кліра й тих, чиї розкоші та
розпуста були викриті. На чолі незадоволених
була імператриця Євдоксія, котра знайшла
підтримку в Олександрійського архієпископа
Феофіла. Вороги святого Іоанна шукали тільки
приводу, щоб позбавити його першопрестольної
кафедри, і невдовзі така нагода трапилася. Коли
в 403 р. Феофіл прибув до Константинополя,
вороги святого Іоанна зустріли його з пошаною, а
імператриця надала йому для проживання палац
у Плакідії. Феофіл став звинувачувати Златоуста
в тому, що він прийняв до своєї юрисдикції деяких
ченців, які пішли з Олександрійського патріархату.
В Халкідонському передмісті столиці Феофіл
Олександрійський скликав собор з незадоволених
святим Іоанном єпископів, звинувачуючи
святителя в недотриманні Нікейських догматів,
в орігенізмі та інших злочинах. Усього було
висунуто 29 звинувачувальних пунктів. На соборі
були присутні 23 єгипетських і декілька
малоазійських єпископів. Викликаний на собор
Златоуст не з'явився на нього і разом із 40
відданими йому єпископами оголосив "собор під
дубом" незаконним. Проте собор ухвалив вирок
і оголосив архієпископа  Іоанна позбавленим сану,
а імператор скріпив цю постанову своїм підписом.

Щоб запобігти народним заворушенням,
святитель віддався в руки властен, і був
перепроваджений до Пренета, поблизу Нікомідії.
Народ піднявся на захист улюбленого
архіпастиря, а архієпископ Феофіл, переля-
кавшись, залишив Константинополь. Під час
висилки святого Іоанна стався сильний
землетрус в області, і налякана імператриця сама
просила повернути його із заслання. Імператору
довелося скасувати свій указ. Святий Іоанн
Златоуст урочисто повернувся на кафедру, а

собор 65 єпископів, що зібрався, скасував рішення
"собору під дубом" та визнав неправдивими всі
зведені на святого Іоанна звинувачення.

Святий архіпастир продовжував, як і раніше,
боротися проти розпусти та розкошів, у яких
потопав імператорський двір. Під час народних
бенкетів, що відбувалися з нагоди зведення
статуї імператриці і мали язичницький характер,
він виступив з палкою проповіддю, почавши її
словами: "Знову біснується Іродіада, знову
метушиться, знову плеще руками і танцює, знову
голову Іоаннову шукає". Імператриця взяла ці
слова на свій рахунок і образилася. Архієпископ
Феофіл, хоча сам і не наважився приїхати,
надіслав своїх представників, щоб ще раз
спробувати скинути Іоанна. Знову був зібраний
собор, який вдруге засудив Іоанна Златоуста в
404 р. В пожежі, що спалахнула в цей час у місті,
звинуватили прихильників Златоуста, багато
які з них були схоплені, а він сам на два місяці
попередньо взятий під варту в патріаршому
будинку. На кафедру святого Іоанна був
зведений архієпископ Арсакій.

Місцем заслання святителя був Кукуз - село
в Малій Вірменії Звідси святитель написав 245
листів цікавих щодо його біографії, 17 листі до
диякониси Олімпіади, тлумачення на другу
частину книги пророка Ісай (від 11-го вірша VIII
глави до кінця). Потім його перевезли в Аравійську
фортецю, де він провів майже три роки; цього
разу позбавлений права листування й спілкування
з друзями. Останні роки життя святий Іоанн
перебував у Піфіунті (сучасна Піцунда) на
східному березі Чорного моря, а останні дні -
неподалік від Комащ у Понті. Перед смертю,
попереджений видінням про близьку кончину,
Іоанн одягнувся в усі святительські шати,
причастився святих Христових Таїн, проказав
молитву, закінчив її словами: "Слава Богу за
все" і, осінивши себе хресним знаменням, помер.

Святитель Іоанн Златоуст прожив 60 років,
з них дев'ять з половиною у єпископському сані,
а три роки і три місяці був у засланні. Помер він
14 вересня 407 р., а 438 р. Церква визнала його
святим і мучеником. Мощі його були урочисто
перевезені до Константинополя і поховані біля
Церкви святих апостолів. Пам'ять святого Іоанна
Златоуста Православна Церква справляє тричі:
27 січня - перенесення мощей, 30 січня  - день
трьох святителів і 13 листопада.

Закінчення.
Початок на 1-й сторінці.


