
День Cвятих мучениць Віри, Надії, Любові 

 і матері їх Софії 
 

 За часів правління злочестивого 

римського імператора Адріана, жила у Римі 

одна вдова італійського роду, на ім’я Софія. 

У неї були три дочки, що носили імена 

головних християнських чеснот: Віра, Надія і 

Любов. Будучи глибоко віруючою 

християнкою, Софія виховала дочок в любові 

до Бога, учивши не прив`язуватися до земних 

благ. Слух про приналежність до християнства 

цього сімейства дійшов до імператора, і він 

побажав особисто побачити трьох сестер і 

матір, що виховала їх. Всі четверо з`явилися 

перед імператором і небоязливо сповідали віру 

в Христа, що воскрес із мертвих і дає 

вічне життя всім віруючим в Нього. 

Здивований сміливістю юних 

християнок, імператор відіслав їх до 

одного паганця і наказав переконати їх 

відректися від віри. Проте всі аргументи і 

красномовство паганської наставниці 

виявилися марними, і сестри християнки, 

що полум`яніють вірою, не змінили своїх 

переконань. Тоді їх знову привели до 

імператора Адріана, і він став наполегливо вимагати, щоб вони принесли 

жертву паганським богам. 

Сім’я, довідавшись про причину ув’язнення, почала молитися словами: 

“Ти всесильний Боже, вчини, щодо нас, за своєю святою волею і не покинь 

нас, але подай нам допомогу свою святу, щоб не злякалось серце наше 

гордого мучителя, щоб не злякались ми страшних катувань його, щоб не 

жахнулись гіркої смерті, щоб ніщо нас не відкинуло від Тебе, Бога нашого”. 

Після молитви, взявшись за руки з молитвою, споглядаючи на небо, ішли, 

слідуючи настановам Христа, який научав боятися не тих, хто вбиває тіло, а 

тих хто нищить душу. 

Уведені до царських палат, перехрестилися, кажучи: “Допоможи нам, 

Боже, Спасителю наш, заради слави імені Твого святого”. Уклонившись 

правителю, стояли перед ним мужньо, зі світлими обличчями та вірою у 

серці. 

Адріан запитав, з якого вони роду, імені та віровизнання. Софія 

небагато говорила про рід та імена, але сміливо визнала свою віру в Христа, 

назвавши себе рабою Божою: “Моє ім’я чесне, яким хвалюся – Християнка!”. 

Імператор, побачивши неабиякий розум і мужність, спочатку не наважився 



катувати, а підступно відіслав їх до однієї жінки на ім’я Палладія, доручивши 

стерегти їх три дні. За цей час Софія вдень і вночі духовно підтримувала 

своїх дітей, нагадуючи про те, що жодні земні блага не замінять вічних. Що 

Бог не залишить їх без опіки, покликаючись на слова пророка Ісаї: “Навіть 

коли б жінка забула плід утроби своєї, я ж не забуду вас” (Іс. 49, 15). Софія 

нагадувала, що Господь в усіх муках співстраждатиме, бачитиме їхні 

подвиги, укріплюватиме сили. 

На третій день вони постали перед судом нечестивого царя. Адріан 

почав спокушати їх звабними словами, просив поклонитися римським богам, 

і якщо послухають його, обіцяв назвати своїми доньками. Якщо ж не 

послухають – погрожував тортурами та загибеллю. 

Святі діви відповіли, що за батька вважають Бога на небі, який дбає про 

життя їхнє і милує душі, а на ідолів земних не зважають, не бояться погроз, 

готові страждати і терпіти муки заради Ісуса Христа, Бога нашого. 

Почувши таку відповідь, Адріан запитав Софію про імена їхні та вік. Вона 

відповіла, що перша дитина зветься Віра і має дванадцять років, друга – 

Надія, має десять років, третя дитина називається Любов і має дев’ять років.      

 Дивувався імператор такій відвазі, 

розуму та сміливій відповіді. Тоді почав 

від найстаршої сестри Віри 

примушувати до ідолослужіння богині 

Артеміді. Коли дитина відмовилась, 

наказав побити, оголити її тіло і 

відрізати груди – з рани ж потекла не 

кров, а молоко. Цьому чудові 

здивувалися навіть кати і таємно 

осуджували царя за його жорстокість до безгрішних дітей. Потім Віру було 

покладено на дві години на розпечені ґрати, але не виявили у неї опіків. Тоді 

вона була кинута у казан із розтопленою смолою, але і там не загинула.              

Розлючений правитель, не знаючи, що діяти з незламною у вірі дитиною, 

наказав посікти її мечем. Віра ж, радіючи, що йде до Господа, просила 

молитви материнської, а сестер укріплювала у дусі, нагадуючи, що всі ми є 

призначені для Христа і Йому одному маємо служити. 

Почав цар вмовляти і Надію поклонитися Артеміді, але вона відповіла, 

що ніколи не відступить від Бога і навіть у муках покаже однодушність із 

своєю закатованою сестрою. Всіляко знущався над нею кат, що аж втомився 

нівечити її тіло. Надія ж промовила, що солодкою буде для неї смерть за 

Христа Життєдавця, а мучителів чекає безконечна мука у вогненнім пеклі. 

Тоді і її звелів жорстокий Адріан убити мечем. Зворушливим було прощання 

Надії з молодшою сестрою Любов’ю та з матір’ю Софією у земному житті, 

але у Бозі утіху маючи – сподівались незабаром зустрітись у житті вічному. 

Покликав імператор і третю сестру – Любов, улещував її, як і перших, 

щоб відступила від Христа і поклонилась Артеміді, але марно. Не загасили 

вогню любові до Бога у тій дівчинці води великих зваб мирських і не 

потопили її ріки бід і страждань – у тому пізнавалася її велика любов, що 



готова була свою душу за Ісуса Христа покласти. 

Збагнув правитель Риму, що не зможе нічого вдіяти і почав катувати її, 

бажаючи відлучити Любов від любові до Христа, але мучениця по-

апостольськи промовляла: “Хто мене розлучить від любові Божої? Чи 

скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи біда, чи меч? 

(Рим. 8, 35). Все це перемагаю за Того, Хто полюбив мене”. 

Важкі та жахливі були катування, але Любов мужньо витерпіла їх. Сам 

імператор був уражений вогнем, яким катували святу Любов, і віддав наказ 

убити дівчинку мечем. 

Мати поховала доньок на горі за містом, – сама ж три дні сиділа біля 

їхнього гробу і пристрасно молилася Богові. Через три дні також відійшла до 

Господа. 

Страждання і подвиги мучеників таких, як святі Віра, Надія, Любов та 

матір їх Софія, ширили та зміцнювали віру Христову серед інших народів.    

Язичники, бачачи взірець віри та мужності святих мучеників, християнські 

чуда – самі переконувались в істинності Христової віри і приймали 

християнство. Чим більше переслідували і катували християн, тим більше 

міцніла віра християнська у світі. 

Ми також, наслідуючи приклад святих мучениць, повинні плекати у 

своєму житті, у родинах та серцях ці найбільші моральні чесноти – віру, 

надію і любов, а також просити у Бога ласки бути мудрими і терплячими. 
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