
Монастир Святого Герасима 
Єрусалим 

  Якщо їхати до Мертвого моря через Єрусалим, 
недалеко від того місця, де шосе плавно повертає 
на південь, знаходиться маловідомий 
православний монастир.  
Побудований в кінці XIX століття на руїнах 
будівлі періоду хрестоносців, монастир носить 
ім'я Святого Герасима, лавра якого знаходилася 
неподалік.  

Герасим (? -475 рр.) Був уродженцем міста Мири 
в Лікії (нині місто Демре, Туреччина). За однією 

версією народився в релігійній сім'ї і став ченцем в ранньому віці, за іншою - був купцем і 
почав вести чернечий спосіб життя після того, як дивом врятуватися від важкої хвороби.  

У Палестині приблизно з 450 року. Його головним внеском у чернече життя стало заснування 
першої лаври в Іудейській пустелі, в якій Герасиму вдалося зібрати ченців-самітників, які 
блукали по пустелі. П'ять днів на тиждень ченці жили у своїх келіях за правилами, 
встановленими Герасимом (дуже жорстких, про що згадується в описах сучасників), а суботу та 
неділю проводили у спільних молитвах і трапезах. Руїни лаври та келій частково збереглися.  

Після Герасима в дельті річки Йордан було засновано ще близько десяти монастирів, що 
процвітали до арабського нашестя в VII столітті. Але широким верствам віруючих ім'я 
Герасима відомо не його успіхами в організації монастирів, але завдяки легенді про його 
зустріч з левом, що нібито мала місце в 470 році.  

Леви дійсно водилися в Палестині до XVIII століття, але випадок, що стався з Герасимом, 
винятковий - він не тільки наважився витягти скалку з лапи тварини, але і приручив його. Лев 
став охороняти осла, на якому в монастир переносили воду з Йордану. Далі легенда свідчить, 
що ослик був вкрадений, а лев звинувачений в тому, що з'їв його. Після того, як ослик 
знайшовся, Герасим розкаявся в незаслуженому покарання, і дав левові ім'я Йордан. 
Кінчається історія тим, що лев вмирає на могилі Герасима. За переказами, похований був 
Герасим недалеко від заснованого ним монастиря, але точне місце поховання невідоме.  

У багатьох куточках монастиря, найчастіше найнесподіваніших, можна зустріти зображення 
лева - героя притчі про Гарасима Йорданського.  

Зліва від головного входу розташована старовинна каплиця, що знаходиться в печері, в якій за 
переказами зупинялося святе сімейство (Марія-богоматір, Ісус і Йосип) по дорозі в Єгипет, 
ховаючись від переслідувань царя Ірода, що звелів винищити всіх немовлят молодше двох 
років.  

... Ангел Господній з'явивсь у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми Дитятко та матір Його, 
і втікай до Єгипту, і будь там, аж поки не скажу тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його 
погубити. Він встав, узяв Дитятко та матір Його вночі, і пішов до Єгипту.  

Євангеліє від Матвія, 2:13  

Притулок, знайдений святим сімейством в цій печері, дало назву древньому монастирю - 
Каламон означає "добра оселя".  
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