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Слава Ісусу Христу! - Слава навіки Богу!  
Glory to Jesus Christ! - Glory Forever!  

      ВІТАЄМО ВСІХ - WELCOME  All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the 
USA and the Ecumenical Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved 
parishioners who are participating in today's Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first 
time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father 
with any questions and let him know what is going on in your life, especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find 
peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very welcome to come every Sunday, make yourself at home, 
and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we hope and pray that our community might 
grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and dedication of time, talents and 
donations, this can become a reality in all faith and love. 

Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony  

Предстоятель-Високопреосвященніший  

Митрополит Антоній 

 Priest: Fr. Vasyl Dovgan   
Настоятель: отець Василь Довган  

Fr.VasylDovgan@gmail.com   
Cell: (908) 247-1800 

With zeal, you followed Christ the Master, / who in His goodness, 
appeared on earth to mankind. / Summoning you from the custom 
house, / He revealed you as a chosen apostle: / the proclaimer of the 
Gospel to the whole world! / Therefore, divinely eloquent Matthew, / 
we honor your precious memory! / Entreat merciful God that He may 
grant our souls remission of transgressions.

Ти щиро від митниці пішов слідом за Владикою Христом,/ що 
з-за доброти з’явився людям на землі і покликав тебе. / Як 
вибраний апостол і голосний благовісник Євангелія вселенній 
з’явився ти / Ради того почитаємо чесну пам’ять твою, 
Матвію богогласний / Моли Христа Бога, щоб відпущення 
гріхів подав душам нашим..

http://www.stnicholasuoc.org/
mailto:admin@stnicholasuoc.org
mailto:Fr.VasylDovgan@gmail.com


LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 
November 1, 2020 - 21st Sunday after Pentecost  Tone 4.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Galatians (Gal 
2:16-20).    
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 8:5-15).

1 листопада 2020-21ша Неділя після П’ятидесятниці. Голос 4. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
До Галатів Послання Святого Апостола Павла Читання. (Гал. 
2:16-20).  
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк 8:5-15). 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
November 8, 2020 - 22nd Sunday after Pentecost. Tone 5. 
Holy and Glorius Great-martyr Demetrius  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from 2nd  Timothy of the Holy Apostle Paul to the 
Corinthians (2 Tim. 2:1-10). The Holy Gospel According to St. John 
(Jn. 15:17-16:2). 

8 листопада 2020  Неділя 22-га після П’ятидесятниці. Голос 5. 
Вмч. Димитрія Солунського 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Друге Послання до Тимофея Святого Апостола Павла Читання. 
(2 Тим 2:1-10).  Від Івана Святого Євангелія Читання (Св. Івана. 
15:17-16:2).  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
November 15, 2020 - 23rd Sunday after Pentecost. Tone 6. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Ephesians ( Eph 
2:4-10). The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 8:26-39). 

15 листопада 2020 Неділя 23тя після П’ятидесятниці. Голос 6. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Дo Ефисян Послання  Святого Апостола Павла Читання. ( Еф. 
2:4-10).  Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 8:26-39). 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
November 22, 2020 - 24th Sunday after Pentecost. Tone 7. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Ephesians ( Eph 
2:14-22).  
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 8:41-56). 

22 листопада 2020 24та Неділя після П’ятидесятниці. Голос 7. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
До Ефисян Послання  Святого Апостола Павла Читання. ( Еф. 
2:14-22).  
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 8:41-56). 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
November 29, 2020 - 25th Sunday after Pentecost. Tone 8. 
Holy Apostle and Evangelist Matthew   
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from 1st Epistle of the Holy Apostle Paul to the 
Corinthians (1 Cor. 4:9-16).  
The Holy Gospel According to St. Matthew (Matt. 9:9-13). 

29 листопада 2020 Неділя 25та після П’ятидесятниці. Голос 8. 
Апостола і Євангеліста Матвія 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.  
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Перше Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання. 
(1 Кор. 4:9-16).   
Від Матвія Святого Євангелія Читання ( Св. Мт. 9:9-13). 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
Information -Загальна Інформація  

The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both  
languages English and Ukrainian). Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку.  Holy Confession is available before Liturgy. Свята 
Сповідь перед Літургією. For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan. Про Хрещення, 
Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.  
 Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any 
reason or if they would like to receive Spiritual guidance! Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя, 
якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися! EMERGENCY 
CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you. 

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ 
• MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love 

ones commemorated during the services!   
 ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у 
Богослужінні! 
‣ Church School: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these 
children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We start 9:15AM and finish at 10:15AM. Step by step they learn more and 
more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will prepare kids for the first Holy Confession and Communion.  

‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the past few months! 
Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know how difficult it is 
during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is needed and 
appreciated.  Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY 
12180 

Happy Birthday!!! - Вітаємо !!!  
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish Andrew Lоytra a Happy Birthday. May God's awesome blessings be upon you this 
day and for the future years ahead, May His blessings never fade in every area of your life, May God abound around you. So you may be a fruitful 
vine with the abundance of the Lord.  Вітаємо з Днем народження! Хай милосердний Господь зішле на вас Свою благодать і ощасливить 
Своєю ласкою! А разом з тим дарує вам міцне здоров'я та довгі роки життя у мирі та злагоді! Нехай усі ваші щирі та невтомні молитви 
будуть почуті, а ангел-охоронець завжди перебуває з вами поруч, боронячи від негараздів. Нехай цвітуть під небом синьооким Ще довго-
довго дні й літа, А тиха радість, чиста і висока, Щоденно хай до хати заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, Любові, доброти і щастя 
повен дім, Нехай у серці розкошує літо І соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов 



вишневий цвіт, Хай життєвий досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та 
Благії Літа! Happy Birthday!!! Many Years!!! 

Happy Anniversary  
Дорогі: Bohdan and Maria Billyca - Щасливі ті, що знають вас, бо ви подаєте добрий життевий приклад християнської любові та 
піклування. Ви приклад ближнім подавайте, Проходьте з вірою життєвий путь Багатства неземні збирайте, а ті які до Царства Божого 
ведуть. Нехай Всевишній благословить Вас всіма благами! May God continue to guide you and bless you in your marriage journey. Happy 
Anniversary!  

PRAYERS – МОЛИТВА  
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized, 
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following 
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten 
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Mary-Ann,  Michael, Tina, Mikola, Maria, Stella, Maksymko, 
Volodymyr, Fr. Yurij, Volodymyr, Nadya, Alexandr, all the doctors and nurses and everyone who was infected by COVID-19: granting them release 
from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your Holy Name, of the Father, and of the Son, and of 
the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.  
 О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься 
милостиво на рабів  (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм 
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб  вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і 
Творцеві нашому. Амінь. 
 If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with 
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl 
Dovgan. Thank you. 

СВ. АПОСТОЛ І ЄВАНГЕЛИСТ МАТВІЙ - ST. APOSTLE AND EVANGELIST MATTHEW 
Feast Day: November 29 
The Holy Apostle and Evangelist Matthew, was also named Levi (Mark 2:14; Luke 5:27); he was one of the Twelve Apostles (Mark 3:18; Luke 
6:45; Acts 1:13), and was brother of the Apostle James Alphaeus (Mark 2:14). He was a publican, or tax-collector for Rome, in a time when the 
Jews were under the rule of the Roman Empire. He lived in the Galilean city of Capernaum. When Matthew heard the voice of Jesus Christ: 
“Come, follow Me” (Mt. 9:9), left everything and followed the Savior. Christ and His disciples did not refuse Matthew’s invitation and they visited 
his house, where they shared table with the publican’s friends and acquaintances. Like the host, they were also publicans and known sinners. This 
event disturbed the pharisees and scribes a great deal. 
Publicans who collected taxes from their countrymen did this with great profit for themselves. Usually greedy and cruel people, the Jews 
considered them pernicious betrayers of their country and religion. The word “publican” for the Jews had the connotation of “public sinner” and 
“idol-worshipper.” To even speak with a tax-collector was considered a sin, and to associate with one was defilement. But the Jewish teachers were 
not able to comprehend that the Lord had “come to call not the righteous, but sinners to repentance” (Mt. 9:13). 
Matthew, acknowledging his sinfulness, repaid fourfold anyone he had cheated, and he distributed his remaining possessions to the poor, and he 
followed after Christ with the other apostles. Saint Matthew was attentive to the instructions of the Divine Teacher, he beheld His innumerable 
miracles, he went together with the Twelve Apostles preaching to “the lost sheep of the house of Israel” (Mt. 10:6). He was a witness to the 
suffering, death, and Resurrection of the Savior, and of His glorious Ascension into Heaven. Having received the grace of the Holy Spirit, which 
descended upon the Apostles on the day of Pentecost, Saint Matthew preached in Palestine for several years. At the request of the Jewish converts 
at Jerusalem, the holy Apostle Matthew wrote his Gospel describing the earthly life of the Savior, before leaving to preach the Gospel in faraway 
lands. In the order of the books of the New Testament, the Gospel of Matthew comes first. Palestine is said to be the place where the Gospel was 
written. Saint Matthew wrote in Aramaic, and then it was translated into Greek. The Aramaic text has not survived, but many of the linguistic and 
cultural-historical peculiarities of the Greek translation give indications of it. The Apostle Matthew preached among people who were awaiting the 
Messiah. His Gospel manifests itself as a vivid proof that Jesus Christ is the Messiah foretold by the prophets, and that there would not be another 
(Mt. 11:3). The preaching and deeds of the Savior are presented by the evangelist in three divisions, constituting three aspects of the service of the 
Messiah: as Prophet and Law-Giver (Ch. 5-7), Lord over the world both visible and invisible (Ch. 8-25), and finally as High Priest offered as 
Sacrifice for the sins of all mankind (Ch. 26-27). The theological content of the Gospel, besides the Christological themes, includes also the 
teaching about the Kingdom of God and about the Church, which the Lord sets forth in parables about the inner preparation for entering into the 
Kingdom (Ch. 5-7), about the worthiness of servers of the Church in the world (Ch. 10-11), about the signs of the Kingdom and its growth in the 
souls of mankind (Ch. 13), about the humility and simplicity of the inheritors of the Kingdom (Mt. 18:1-35; 19 13-30; 20:1-16; 25-27; 23:1-28), 
and about the eschatological revelations of the Kingdom in the Second Coming of Christ within the daily spiritual life of the Church (Ch. 24-25). 
The Kingdom of Heaven and the Church are closely interconnected in the spiritual experience of Christianity: the Church is the historical 
embodiment of the Kingdom of Heaven in the world, and the Kingdom of Heaven is the Church of Christ in its eschatological perfection (Mt. 
16:18-19; 28:18-20). The holy Apostle brought the Gospel of Christ to Syria, Media, Persia, Parthia, and finishing his preaching in Ethiopia with a 
martyr’s death. This land was inhabited by tribes of cannibals with primitive customs and beliefs. The holy Apostle Matthew converted some of the 
idol-worshippers to faith in Christ. He founded the Church and built a temple in the city of Mirmena, establishing there his companion Platon as 
bishop. When the holy apostle was fervently entreating God for the conversion of the Ethiopians the Lord Himself appeared to him in the form of a 
youth. He gave him a staff, and commanded him to plant it at the doors of the church. The Lord said that a tree would grow from this staff and it 
would bear fruit, and from its roots would flow a stream of water. When the Ethiopians washed themselves in the water and ate the fruit, they lost 
their wild ways and became gentle and good. 
When the holy apostle carried the staff towards the church, he was met by the wife and son of the ruler of the land, Fulvian, who were afflicted by 
unclean spirits. In the Name of Christ the holy apostle healed them. This miracle converted a number of the pagans to the Lord. But the ruler did 
not want his subjects to become Christians and cease worshiping the pagan gods. He accused the apostle of sorcery and gave orders to execute him. 
They put Saint Matthew head downwards, piled up brushwood and ignited it. When the fire flared up, everyone then saw that the fire did not harm 
Saint Matthew. Then Fulvian gave orders to add more wood to the fire, and frenzied with boldness, he commanded to set up twelve idols around 
the fire. But the flames melted the idols and flared up toward Fulvian. The frightened Ethiopian turned to the saint with an entreaty for mercy, and 
by the prayer of the martyr the flame went out. The body of the holy apostle remained unharmed, and he departed to the Lord. 



The ruler Fulvian deeply repented of his deed, but still he had doubts. By his command, they put the body of Saint Matthew into an iron coffin and 
threw it into the sea. In doing this Fulvian said that if the God of Matthew would preserve the body of the apostle in the water as He preserved him 
in the fire, then this would be proper reason to worship this One True God. 
That night the Apostle Matthew appeared to Bishop Platon in a dream, and commanded him to go with clergy to the shore of the sea and to find his 
body there. The righteous Fulvian and his retinue went with the bishop to the shore of the sea. The coffin carried by the waves was taken to the 
church built by the apostle. Then Fulvian begged forgiveness of the holy Apostle Matthew, after which Bishop Platon baptized him, giving him the 
name Matthew in obedience to a command of God. Soon Saint Fulvian-Matthew abdicated his rule and became a presbyter. Upon the death of 
Bishop Platon, the Apostle Matthew appeared to him and exhorted him to head the Ethiopian Church. Having become a bishop, Saint Fulvian-
Matthew toiled at preaching the Word of God, continuing the work of his heavenly patron. 

———————————————————————————- 
29 Листопада - День Св. Апостола та Євангелиста Матвія. Спочатку святий апостол Матвій носив ім'я Левій. Він був сином Алфея, а за 
родом занять - митарем, тобто збирачем податків. Одного разу, коли Матвій займався збором податків, повз проходив Ісус, а за Ним 
зібрався цілий натовп, з жагою слухати його вченню. Господь звернув Свій погляд на Матвія і сказав йому: «Йди за Мною!» А митник тут 
же піднявся і пішов за Ісусом, ні хвилини не роздумуючи і навіть не озирнувшись на місце, яке залишав. Ця подія надзвичайно вразило 
фарисеїв і книжників. Митарі, збираючи податки з одноплемінників, робили це з великою вигодою для себе. Люди користолюбні і 
жорстокі, вони вважалися у юдеїв за зрадників і зрадників батьківщини і релігії. Слово "митар" звучало для іудеїв так само як слова 
"грішник" і "ідолопоклонники". Говорити з збирачем податків вважалося гріхом, спілкуватися з ним - оскверненням. Але іудейські 
вчителі не могли зрозуміти, що Господь "не прийшов кликати праведних, а грішників до покаяння”. 
Матвій влаштував у себе великий бенкет, на якому був присутній і Ісус з учнями, а також безліч митарів і грішників. Оскільки фарисеї 
були обурені цією обставиною, Спаситель їм сказав: «Не здорові потребують лікаря, але хворі; Я не прийшов кликати праведних, а 
грішників до покаяння »(Лк. 5: 31-32; пор .: Мф. 9: 13; Мк. 2: 17). 
Матвій, усвідомивши свої гріхи, відшкодував вчетверо тим, кого перш оббирав, роздав решту свого маєтку убогим і разом з іншими 
апостолами пішов за Христом. Святий Матвій слухав повчання Божественного Учителя, бачив незліченні Його чудеса, ходив разом з 12 
апостолами з проповіддю до "загиблих овець дому Ізраїля" , був свідком страждань, смерті і Воскресіння Спасителя і славного Його 
Вознесіння на небо. 
Супроводжуючи Христа по всій Палестині, Матвій був свідком Його вчення і чудес як до розп'яття, так і після Воскресіння. У день 
П'ятидесятниці сповнившись разом з іншими апостолами благодаті Святого Духа, Матвій був посланий проповідувати Добру Новину 
співвітчизникам-іудеям. Тому через вісім років після Вознесіння він першим написав Євангеліє - виклад вчення і діянь Спасителя, 
призначене народам, до яких це вчення не дійшло в усній формі. Вважається, що через декілька років це Євангеліє переклав на грецьку 
мову святитель Яків, перший Єрусалимський єпископ, а переписав його апостол Варфоломій. Незабаром цей грецький варіант повністю 
витіснив собою оригінальний арамейська текст, що не дійшов до наших днів ні в одному екземплярі. 
Сприйнявши благодатні дари Духа Святого, Який зійшов на апостолів у день П'ятидесятниці, апостол Матвій спочатку 8 років 
проповідував в Палестині. Перед тим як піти на проповідь в далекі країни, на прохання іудеїв, що залишалися в Єрусалимі, святий 
апостол Матвій зобразив в Євангелії земне життя Спасителя світу - Боголюдини Ісуса Христа і Його Вчення. 
В ряду книг Нового Завіту Євангеліє від Матвія стоїть першим. Місцем написання Євангелія називають Палестину. Євангеліє написано 
святим Матвієм в 42-му році (після Різдва Христового) на сучасному йому єврейською мовою і перекладено на грецьку. Єврейський текст 
до нас не дійшов, але про нього нагадують багато лінгвістичні і культурно-історичні особливості грецького перекладу тексту. 
Апостол Матвій проповідував серед народу, що мав цілком певні релігійні уявлення про Месію. Його Євангеліє є яскравим доказом того, 
що Ісус Христос - справжній Месія, пророк, і іншого не буде.  
Слово і діяння Спасителя євангеліст викладає в трьох розділах, що відповідають трьом сторонам служіння Месії: як Пророка і 
Законодавця, Царя над світом видимим і невидимим і Архиєрея, що приносить Жертву за гріхи всіх людей. Богословський зміст 
Євангелія, крім христологічної теми, включає також вчення про Боже Царство й Церкви, яке Господь викладає в притчах про внутрішню 
готовність до входження в Царство, про гідність служителів Царства в світі, про ознаки Царства і його зростання в душах людських, про 
смирення і простоту спадкоємців Царства, про есхатологічне розкриття Царства, Друге Пришестя Христове і повсякденне духовне житті 
Церкви. Царство Небесне і Церква тісно пов'язані в духовному досвіді християнства: Церква є історичне втілення Царства Небесного в 
світі, а Царство Небесне є Церква Христова в її есхатологічній досконалості. 
Святий апостол Матвій обійшов з Євангелією Сирію, Лідію, Персію, Парфію, закінчивши свої проповідничі праці мученицькою 
кончиною в Ефіопії.  Апостол Матвій вирушив з проповіддю Доброї Новини в землі парфян, де зазнав багато пригод від язичників. Після 
цього він вирушив до Ієраполя, на берега Євфрату. Святий апостол Матвій своєю проповіддю тут звернув декількох ідолопоклонників до 
віри в Христа, заснував Церкву і побудував храм в місті Мірму і поставив в ній єпископом свого супутника на ім'я Платон. Досягнувши 
поважного віку, апостол відійшов до Господа. Згідно з іншим переказом, після того як парфяни і мідяни, хто противився, істині, дуже 
погано вчинили зі святим апостолом, той пішов високо в гори. У повній самоті він присвячував свої дні аскезі і духовного 
споглядання.Коли святий апостол старанно просив Бога про навернення Ефіопії, під час молитви явився йому Сам Господь в образі 
хлопця і, давши жезл, наказав поставити його біля дверей храму. Господь сказав, що з цього жезла виросте дерево і буде приносити 
плоди, а від кореня його буде спливати джерело води. Вмиються в воді і скуштувавши плодів, Ефіопії змінять свій дикий характер і 
стануть добрими і лагідними. Коли святий апостол ніс жезл до храму, то зустрів на шляху дружину і сина правителя цієї країни Фулвіана, 
Одержимих нечистим духом. Святий апостол Іменем Ісуса Христа зцілив їх. Це чудо звернуло до Господа ще безліч язичників. 
Єпископ Мірменскій Платон разом з духовенством урочисто зустрів Матвія. Як тільки апостол посадив палицю в землю, вона пустила 
паростки, а потім з'явилися плоди, з яких сочився чудовий мед - як прообраз райських благ. Крім того, біля підніжжя дерева забив 
освіжаючий джерело, і кожен, хто занурювався в нього, виходив позбавленим пристрастей і мороку язичництва. Але володар не хотів, 
щоб його піддані стали християнами і перестали поклонятися язичницьким богам. Він звинуватив апостола в чаклунстві і наказав 
стратити його. Незважаючи на всі добрі справи, зроблені Матвієм для парфян і навіть для самої царської сім'ї, цар Фулвіан піддав 
апостола жорстоким тортурам. Святого Матвія поклали обличчям вниз, засипали хмизом і підпалили. Коли багаття розгорівся, то всі 
побачили, що вогонь не шкодить святим Матвієм. Тоді Фулвіан наказав додати хмизу в багаття, обливши його смолою, а навколо багаття 
поставити 12 ідолів. Але полум'я розтопило ідолів і обпалило Фулвіана. Переляканий Ефіопії звернувся до святого з благанням про 
пощаду, і, по молитві мученика, полум'я вляглося. Тіло святого апостола залишилося неушкодженим, а він відійшов до Господа. Однак 
пізніше тиран все-таки звернувся до віри завдяки багатьом чудесам, які відбувалися від святих мощей апостола. Коли царя хрестили, він 
зажадав назвати його Матвієм. Новохрещену скинув всіх язичницьких ідолів в своєму царстві і привів весь народ до віри. Коли єпископ 
Платон помер, цар зрікся престолу на користь сина, а сам став єпископом, як і передбачав святий апостол Матвій. 
———————————————————————————————————————————————— 
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