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Слово священика

НАЙБІЛЬШЕ
ЩАСТЯ
Прагнути бути щасливими – це нормально. І не грішно. Тому що Господь,
Який любить весь світ, не створив його
заради зла, страждань і горя. Його мета – благо кожної душі. Однак людство
не знає щастя, хоча женеться за ним.
Та шукає там, де його немає. Не розуміє, що Творець дав усе необхідне для
життя. Він наділив людину прагненням
до пізнання таємниць світу, обдарував
численними талантами, посилає благополуччя, мир, спокій, здоров’я, любов.
Тим часом люди, забувши Божі заповіти, метушаться, клопочуться, докладають зусиль, але внутрішньої рівноваги
не досягають, щасливими не почуваються, тому й терзаються в глибоких
душевних і тілесних муках. Вони витрачають усі сили, щоб здобути матеріальні блага, завоювати славу і владу. А
коли отримують їх, не відчувають задоволення життям. Це як бігти за примарою, пристрасно хотіти її впіймати, проте – ніяк, бо та весь час вислизає з рук.
Для щастя недостатньо ні багатства, ні
популярності, ні пошани.
Ісус Христос у Нагірній проповіді, яку
Він виголосив Своїм учням на горі поблизу Єрусалиму, говорить про щастя в
найвищому ступені – блаженство. Господь обіцяє його вбогим духом, засмученим, лагідним, голодним та спраглим
правди, милостивим, чистим серцем,
вигнаним за правду, миротворцям. У
цих заповідях блаженства – суть учення Христа і запорука всякого успіху.

Виявляється, піклуючись та дбаючи тільки про власний добробут і навіть
досягаючи в цьому успіхів, ми можемо
не бути щасливими. Людина, яка володіє абсолютно всім, але не має миру з
власною совістю і Богом, не буде вдоволеною. Лише зважаючи на духовну
складову свого єства й прагнучи очищення душі, ми знайдемо те, що шукаємо: радість, спокій, здатність любити,
гармонію в стосунках. Багато подвижників писали, що їм бракує слів для того,
щоб передати свої відчуття в ту мить,
коли Господь торкався їхніх сердець і
вони переживали близькість з Ним. Хоча жили – хто в убогих хатинах, хто в
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УКРАИНА… СИРИЯ… ЧТО ДАЛЬШЕ?
Обстановка в мире накаляется
с каждым днем. Новостные каналы вещают все тревожнее. Теракты, войны, катаклизмы, другие бедствия обрушиваются на страны и
континенты с неумолимым постоянством. К сожалению, и Украину
не обошла беда. А сейчас у нас
на глазах агрессор, коварно захва-

Однако Израиль не собирается сдаваться. Он успешно защищает свои границы и граждан, а
также, вопреки всему, достигает
значительных результатов в разработке и внедрении новейших
технологий как в IT-сфере, военно-промышленном комплексе, так
и в медицине, сельском хозяйстве, финансовом секторе. Думаю,

тивший Крым и развязавший войну
на востоке нашей страны, строит
вероломные планы на сирийском
плацдарме, и мы опасаемся, что
на этом он не остановится. Каждого из нас беспокоит вопрос: что
ожидать в будущем? Поиск ответа
наводит на размышления о грядущих событиях через призму судьбы Израиля, ведь от Сирии до Земли Обетованной рукой подать.
Если вы спросите, какая страна находится в центре внимания
мировых СМИ и чаще всего упоминается на всевозможных форумах, я отвечу: это Израиль. Хотя от момента его воссоздания
в 1948 году прошло всего-то несколько десятилетий. Почему же
маленькому кусочку суши вдоль
восточного побережья Средиземного моря уделяется столько внимания как со стороны друзей, так
и со стороны врагов? А последних
у израильского народа предостаточно. Угрозы иранских лидеров
стереть еврейское государство с
лица земли уже обрели подтверждение в осуществлении Ираном своей ядерной программы.
Террористы-арабы периодически
устраивают стрельбу или поножовщину, нападая на евреев в общественных местах, даже в центре Иерусалима. А также остается
постоянно воспаленная «заноза»
конфликта из-за непрекращающихся попыток насаждения палестинского государства внутри израильской державы.

секрет такого успеха нации – в ее
избранности Богом. Около четырех
тысячелетий назад Вседержитель
избрал Авраама (из потомства Сима, сына Ноя), чтобы произвести
от него Божий народ. Для проживания Всевышний дал ему в наследие обещанную землю, а также
научил Божьим законам и заповедям, исполняя которые, этот особенный народ должен был жить в
благополучии. Из потомков Авраама произошли и пророки, и цари,
и священники, которым было поручено сохранить Писание – Богодухновенное Слово – для будущих
поколений, как евреев, так и всех
остальных народов (язычников).
Апогеем Божьего плана по спасению людей, населяющих землю,
стало рождение Иисуса Христа,
Божьего Сына. Господь принял человеческий облик, был распят на
голгофском кресте за наши грехи и на третий день воскрес. Он
все свершил для нашего оправдания – оправдания тех, кто поверит в искупительную жертву Христа. Завершив Свою миссию на
земле, Он на глазах учеников вознесся с горы Елеонской, что близ
Иерусалима, на небеса. Таким же
образом Господь во Второе пришествие вернется на землю, и Его
ноги опять ступят на Елеонскую
гору. Как видим, Обетованной земле предопределено быть главной
сценой, на которой будут происходить великие и чудные дела Божьи. Именно поэтому к Израилю
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приковано внимание всего мира.
О грядущем Судном дне знает
и дьявол – извечный враг, лжец и
клеветник, губитель человеческих
душ. Он очень не хочет своего поражения, которое неизбежно произойдет как раз в том временном
промежутке. Поэтому он и обольщает все народы, взгревает в них
ненависть к евреям, ярость против
Иерусалима, желание уничтожить
Израиль. Однако дьявольским планам осуществиться не суждено.
Бог защитит Свой народ от всех
врагов, сохранит Иерусалим. Ведь
касающийся Его народа касается
зеницы ока Господнего.
Возможно, именно нынешнему
поколению людей предстоит стать
свидетелем свершения грандиозных Божьих планов относительно спасения израильтян, которые
наконец-то узнают в Том, Которому две тысячи лет назад пронзили
руки и ноги, своего долгожданного
Спасителя и будут плакать о Нем
со слезами раскаяния, как матери
плачут о своем первенце. И гора
Елеонская будет готова снова ощутить прикосновение стоп Мессии.
То, что мы живем в последнее
время, перед приходом Господа,
понятно всякому, кто изучает Священное Писание и знает приметы конца света. Беззакония множатся; сгущается тьма: восстает
народ на народ, царство на царство, голод, эпидемии, землетрясения, неизлечимые болезни. Что
дальше? Дальше – Второе пришествие Божьего Сына. Поэтому
велика вероятность того, что период, отведенный для спасения
язычников, заканчивается. Чтобы
не оказаться среди тех, которые,
испытав на себе всю огненную
ярость Божьего гнева, погибнут,
нельзя свое покаяние откладывать на завтра.

Дорогой Господь!
Я осознаю, что нуж
даюсь в Тебе. При
знаюсь в своих
б е з з а ко н и я х и
неспособно
сти без Тебя
жить пра
ведно. Иисус,
я верю, что на
крест е Ты был
распят вместо меня.
Прости мне все мои грехи и на
полни сердце Святым Духом.
Я принимаю решение жить
так, как Ты заповедовал. По
моги мне в этом. Иисус, бла
годарю Тебя, Ты – мой Спаси
тель. Аминь.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

земне
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печерах, далеко від людського житла,
іноді не мали навіть шматка хліба. Але
з ними був Господь.
Ісус каже, що блаженними можуть
бути «вбогі духом» – такі, що знають
свої недоліки і шукають духовного збагачення; «люди, які плачуть», тобто переживають за свої гріхи і каються; «лагідні» – хто терпляче, зі смиренням
переносить неприємності, не ображаючись на своїх кривдників і не нарікаючи
на Бога; «милостиві» – доброзичливі,
готові проявити милосердя, відгукнутися на чужий біль; «гнані за правду»,
тобто ті, кого переслідують за благочестя, доброчинство, заступництво; «чисті
серцем» – люди, які прагнуть до абсолютної чистоти помислів і вчинків, завдяки чому здатні бачити реальність
Божої присутності; «миротворці» – хто
може служити іншим, даруючи мир; «голодні та спраглі» – що завжди шукають
Божої правди.
А правда Божа – це і вчення Господа
нашого, і сам Христос. Він – жива істина, явлений нам Богочоловік, ГосподьСпаситель. Якщо ми голодні і спраглі
Христа, Він ніколи від нас не відвернеться, не відкине нас. Ми знаходимо
Його в молитві, вкушаємо Його в причасті, Він віддає нам Своє серце, щоб
зміцнити нас. Якщо ми терпимо випробування і труднощі заради Його імені,
нехай це і важко, то отримаємо обіцяне
Богом блаженство – життя поруч з Ним,
перед Його лицем, у світлі Його вічного
Царства. І воно засяє в наших помешканнях, церквах, в наших серцях. Це є
істинне щастя та найдорогоцінніше Боже благословення.
За матеріалами проповіді
протоієрея Олександра МЕНЯ

Как красиво на улице в
зимний солнечный день!
Кругом белым-бело и ослепительно сверкает блестками. Будто от солнца оторвали кусочек, раздробили его
на тысячи маленьких солнышек и разбросали по белому покрывалу – так чудесно искрится снег!
Вся природа притихла, затаилась. Отдыхает от
знойной суеты, наслаждаясь временным оцепенением. Зачарованные, в причудливых снежных нарядах,
боясь пошевелить хотя бы
одной веточкой, чтобы не
испортить, не помять дарованного морозом платья,
стоят гордые в своей холодной изысканности деревья.
И только изредка пролетевшая птица неосторожно заденет крылом упругую от
снега ветку, и она зашуршит,
осыпаясь. Белое облако засверкает на мгновение в заходящих лучах вечернего
солнца, и опять тишина.
…Вот проехал человек,
понукая непослушную лошадь, везя домой по проторенной санной дороге дрова, чтобы истопить свой дом
и оградить себя теплом от
этой пронизывающей холодом красоты. Мороз крепчает. Гудят провода, укрытые
пушистым инеем. Тишина…
Разве можно не любить
зиму с её величавым благолепием?!
Нетерпеливо
выглядывая в окно, где на
горке катаются, кувыркаясь в снегу, мальчики и девочки, не уговаривать маму,
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІБЛІЇ
23 листопада церкви різних конфесій мали нагоду долучитися до
відзначення Міжнародного дня Біб
лії. Цю дату в християнському календарі започаткували в середині минулого століття в США. День
вшанування Божої Книги цьогоріч уже вп’яте відмічала й Україна. Сотні релігійних громад, тисячі
християн об’єдналися в молитві,
дякуючи Богові за велике благословення, безцінний скарб, даний людству, – Його вічне і святе Слово.
Незважаючи на те, що Біблія є
однією з найдавніших книг (написана кілька тисячоліть тому), до сьогоднішнього дня вона залишається
найвідомішою і найбільш читаною
у світі. Слово «біблія» в перекладі з грецької означає «збірка книг».
І справді, Священне Писання – це
повне зібрання Богонатхнених книг
релігійного, історичного та повчального змісту, написаних багатьма авторами. Вони жили не в один час,
відрізнялись соціальним становищем, мали неоднакову освіту, належали до різних національностей
і культур. Серед священнописців
є царі (Соломон, Давид), рибалки
(Петро та Іван), пророки (Мойсей,
Ісая, Даниїл), пастух (Амос), лікар
(Лука), полководець (Ісус Навин).
Попри те, що переважна більшість
авторів не були знайомі між собою,
вони ні в чому не суперечать один
одному, а тільки доповнюють вчення.
На українську землю Біблія
прийшла з Візантії. У Київській Русі вона (богослужбові тексти) поширювалася старослов’янською
мовою у перекладі, здійсненому в
IX ст. братами Кирилом та Мефодієм. У XII ст. було завершено пе-

реклад інших її частин.
Хоч в Україні було досить розвинуте книгодрукування, Біблію
переписували від руки до XIX ст.
Таких раритетних книг існує кілька тисяч. Серед найвідоміших –
Остромирове Євангеліє, Реймське
Євангеліє. Стараннями відомого
діяча східнослов’янської культури
Івана Федорова вперше надруковано в Україні (м. Львів) «Апостол»
(1574), що за змістом є частиною
Нового Заповіту.

Перший в Україні пам’ятник Бібліі.
Село Деражне Рівненської області

Переклад Біблії українською
мовою був здійснений у другій половині XIX ст. Над перекладом працювали Маркіян Шашкевич, Іван
Нечуй-Левицький, Михайло Максимович. Помітний доробок у цій царині Пантелеймона Куліша й Івана
Пулюя, завдяки яким у 1880 р. вийшло «Святе Письмо Нового Завіту», у 1903 р. – Старий Завіт, а
роком пізніше – вся Біблія. Через
кілька десятків років до цієї роботи долучився політичний, громадський і церковний діяч Іван Огієнко
(митрополит Іларіон), який у липні
1940 р. завершив її.

Цікаві факти про Біблію.
*Біблію писали 40 авторів.
*Всього в Біблії 66 книг: 39 з них
становлять Старий Заповіт,
написаний арамейською мовою
(іврит), пізніше перекладений на
грецьку, та 27 книг Нового Заповіту, які з-під пера апостолів вийшли давньогрецькою.
*Біблія є найбільш видаваною
книгою. Щоденний її наклад становить 32876 примірників, тобто кожної секунди у світі друкується одна Біблія.
*Загальний тираж Біблії на
сьогодні становить близько 8
мільярдів.
*Біблія перекладена 2900 мовами.
*Українською мовою Біблію
було повністю надруковано у
1962 році.
*Найстаріша людина в Біблії –
Мафусаїл. Він помер у віці 969
років.
*Всесвітній
потоп
стався
близько 4300 років тому.
*Двоє людей не мали смерті –
Енох та Ілля були забрані Богом
із землі живими.
*Найсильнішою людиною в Біблії
був Самсон.
*Найкращий воїн – Гедеон. З
Божою допомогою він переміг
135000 мадіанитян.
*Найвищою людиною в Біблії
був Ґоліят, зріст якого близько
3-х метрів.
*Слова «Не бійся» в Біблії вжито
близько 70 разів. Слово «християнин» – два рази. Слова «Трійця»
в Біблії немає.
*Опису зовнішності Ісуса Христа у Біблії немає.
*Останнє слово в Біблії – «Амінь».

имние зарисовки

чтобы уже разрешила идти
на улицу?! А тебе туда ещё
нельзя, у тебя болит горло.
Разве можно не любить это
очаровательное время года
за прекрасный праздник –
Новый год? К нему начинаешь готовиться заранее: вырезаешь снежинки, делаешь
из осколков ёлочных игрушек корону, как у царицы из
какой-нибудь сказки. Какая
радость – все эти хлопоты в
ожидании чуда!
А снег! Он такой мягкий
и послушный – что угодно
можно из него вылепить.
Как здорово играть на улице зимой, долго-долго, пока не стемнеет. Мама уже
зовёт, а идти не хочется.
Хоть бы ещё разок с ветер-

ком прокатиться с горки! В
глазах восторг, с разрумяненного морозом лица не
сходит улыбка. Так хорошо
от обжигающего чистого морозного воздуха, от восторженных возгласов и визга
ребятни, гармонично вписывающихся в тихий зимний вечер. И даже не подозреваешь, как ты счастлив.
Задумывался ли кто-нибудь о том, какое это счастье – слышать хруст упругого снега под ногами?
Вот идёт девушка – красивая, хорошо одетая, на
ножках аккуратные, на высоком каблучке сапожки.
Она идёт, напряженно глядя перед собой. Возможно, мысленно решает свои

проблемы и дела, которые
кажутся ей такими значимыми и важными. Но для
кого-то они представляются ничтожными по сравнению со скрипом хрустящего
снега под её каблучками.
Но девушка идёт, не понимая, как же она счастлива.
А ей вслед глазами, полными слёз, смотрит другая
девушка, которая сидит…
в инвалидной коляске.
…Летят снежинки – белые, прозрачные, пушис
тые, падают на ладошку и
мгновенно исчезают, пре
вращаясь в искристые капельки. Вот одна упала на
щеку и покатилась слезинкой… Невесомые, они падают и падают, летят сквозь

годы разочарований и потерь – одна, вторая, третья,
превращаясь в поток горючих слёз, оставляя на девичьем лице следы утраченных надежд. Все быстрее
и чаще кружатся снежинки.
И вот уже не прекрасные,
искристые пушинки, чарующие своей неповторимостью, а большие хлопья
снега падают, заслоняя собой всё вокруг. Где-то наверху прорвалось небо, и
всё, что там лежало веками,
вдруг хлынуло на землю, и
его уже нельзя остановить.
Куда ни посмотришь – всюду стена снега. Красиво, как
в сказке! Как будто эта стена отгородила тебя от целого мира.
Едва ли можно рассмотреть в этом потоке снега две фигуры. Они идут
сквозь белую стену, изнемогая от усталости, но пробиваясь вперед. Один падает,
другой его поднимает. Идут,
не теряя надежды, что вотвот замигает долгожданный
огонёк. Идут, поддерживая
друг друга, когда исчезают
силы, чтобы идти дальше,
когда тает надежда увидеть
сквозь тьму отблеск человеческой жизни.
Намного легче идти, когда знаешь, что рядом идет
человек, который никогда
тебя не оставит, как бы тяжело ему не было. Не оставит, даже если ему одному
дойти было бы намного легче и быстрей.
Нина ЕМЕЛЬЯНОВА,
Витебская обл., БЕЛАРУСЬ

місто на горі
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З ДИТИНСТВА ПОКЛИКАНИЙ БОГОМ

Коли я тепер читаю, що покликання до служби майбутній Велетень Духу відчув ще маленьким
хлопчиком, то не можу не згадати
таким самим хлопчиком і себе, коли відчував у собі поклик… до малювання карикатур на Шептицького. Так-так, це тепер він у суспільній
свідомості – Божий слуга і великий
патріот, а його апостольська діяльність – героїчна. Тоді ж, у темні роки
переслідувань церкви, нам, довірливій піонерії, на шкільних політінформаціях Шептицького представляли
уособленням буржуазного націоналізму, гітлерівським прихвоснем і оунівським попом, а його діяльність –
злочинною. Таким він поставав і на
карикатурах, які широко тиражувалися у настінних перекидних календарях, з яких я любив змальовувати
в зошит різні картинки.
Ось так ще в дитинстві й узнав
про Шептицького. І хай сьогоднішнє
зізнання буде своєрідним актом по-

каяння за ту піонерську готовність
боротися з «опіумом для народу»,
яку тоді я мав. Звісно, тяга до малювання не обмежувалася лише
бездумним копіюванням пропагандистських карикатур. Це захоплення
взагалі швидко пройшло, натомість
з’явилося бажання відображати олівцем та пензлем красу землі, на якій
виростав, а отже, – наповнювати
нею душу. А це вже… хіба не поклик
з небес? Бо що прекраснішого є від
Бога, який Все у всьому? І «все через
Нього й для Нього створено», і все
Ним створено дивно прекрасним. Інша річ – як і коли відгукується наша
душа на той поклик небес.
У випадку з Андреєм Шептицьким
цей поклик, за його ж словами, передавався йому, як і більшості з людей,
через голос рідної землі. А почув його
малий Роман у старій сільській церкві. Він про це потім згадував так:
«Я був, відай, дуже малим хлопчиком, коли в нашій старенькій
дерев’яній церкві в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував ту
якусь незрозумілу емоцію… Темрява,
в якій світилися тільки свічки, їх відблиск на золотому тлі ікон, дим кадила, що возносився до неба разом
із звуками пісні, звернений на мене
зір Христа Спасителя і святої Його Матері – все те складалося на
якесь враження, таке глибоке, яке
ледве коли в життю пам’ятаю. А
глибоке враження було якраз тому,
що поза тими зовнішніми проявами
відчувало серце якусь таємну глибінь, – немовби промінчик спливав на
душу з-поза світу, неначе з небес».
Як зазначають дослідники пастирського феномену Шептицького, саме звідси, з цієї Прилбицької святині,
починається митрополит Української
Церкви, Божий слуга. У такий спосіб
голос Господній кликав його до служіння біля Божого престолу.

До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького

29 липня 1865 у сім’ї графа Івана Шептицького та його дружини графині Софії Шептицької у
Прилбичах Яворівського повіту, що на Львівщині, народився син, якого через кілька днів охрестили і
назвали Романом. Графи Шептицькі мали власний будинок у Прилбичах. Рідний дім дихав історією
родинних пам’яток, з яких кожна, навіть найдрібніша, говорила про минуле Шептицьких, про їхні
життя і працю. Двір із своєю службою і недалеке село не були собі взаємно чужі, а становили одну
велику родину. Батько митрополита – граф Іван Шептицький – походив зі старого боярського роду, з якого у XVIII ст. вийшли три львівські єпископи: Варлаам, Анастасій і Лев. Мати майбутнього митрополита, Софія, була глибоко релігійною жінкою високої культури. Вона подарувала Церкві
та людям двох слуг Божих – блаженного архімандрита Климентія та митрополита Андрея. Про
останнього глава Ватикану свого часу сказав: «Далекоглядна й ґрунтовна пастирська діяльність
слуги Божого митрополита Андрея Шептицького є героїчною й апостольською».
Цей поклик одразу відчула мати,
графиня Софія Шептицька, яка після таїнства першого святого причастя свого сина писала: «Якщо можна
уявити собі ангела у повному блиску непорочності й святості, який
приступає до свого Господа, – то
це було моє хлоп’я, яке Бог запалив
особливою любов’ю до Себе, а мені
по-земному, коли найбільше дякувала, так серце краялося, наче я мала б вирвати його зі своїх грудей. І
тепер, коли пишу, сльози стають
мені в очах. Чому? Бо відчуваю, що
ту дитину Бог хоче мати своєю».
Це відбулося 17 травня 1876 року.
Хлоп’яті, як пише мати, тоді виповнилося 10 років, 9 місяців і 18 днів.
Дещо пізніше, вже про вісімнадцятилітнього юнака, мати знову розповідає одну реальну історію, пов’язану з їхньою поїздкою
на весілля до друзів. Під час веселощів молодий граф Роман на
деякий час відлучився від товариства. Мати знайшла його у монастирському соборі.
«Там, у тиші монастирських мурів, …беручи на свідоцтво об’явлену
йому Божу волю, моє хлоп’я в покорі
питається Господа: «Боже, що хочеш, щоби я вчинив?» А Господь відповідає йому в душі – тим голосом
без слів, якого людське вухо не чує,
але серце розуміє: «Покинеш батька й матір, братів і свій дім, покинеш обряд, який виховав тебе для
мене і який ти від дитинства полюбив, покинеш звичаї, які вросли у
твоє серце, і підеш до нового життя, до чужих людей, може, не радих
тобі,… і візьмеш Мій хрест на свої
рамена та зазнаєш осуджень, підозрінь у тому, що є для тебе найсвятіше і від Мене передане… Зазнаєш, може, й людської погорди… Твої
найближчі здвигатимуть раменами
й будуть називати тебе безумним,
а мати над тобою плакати буде, і
в її плачу покинеш її, але підеш, бо
Я тебе кличу, й служитимеш Мені
аж до смерті, може, навіть мученичої». Якщо я пишу про це, то не тому, щоби відразу вважала його святим, але пишу для зазначення, що
він був і є таким матеріалом, з якого Бог створює святих».
Хлопець ясно передчував непрос
тий шлях свого покликання і свого вибору. У листі до матері він пише: «Ти
пам’ятаєш, Мамо, мої слова, що коли Господь покличе мене на владичий престіл, то українці не будуть
мені вірити, бо я зі спольщеного роду, а поляки скажуть, що я зрадник…
Та дарма. Господь Бог кличе, треба
йти!» Отаким чітким було усвідомлення Божого покликання.
Був ще епізод, який утвердив
юного Шептицького в його виборі на
користь Божого Царства. Однієї ночі, коли батьки поїхали до Львова,
підліток Роман, збуджений якимсь
внутрішнім незбагненним почуттям,

іде в канцелярію батька і при світлі
свічки вдивляється в обличчя своїх
предків – ієрархів Шептицьких. Раптом: «Ти є позичений, сину, – казали
очі дядька Атанасія, – ти є позичений! Пам’ятай про це! – Я перехрестився, – згадує пізніше Шептицький, – підійшов до татового бюрка
(столик – ред.), на якому стояло
вирізьблене в дереві Розп’яття
Христа, поцілував скривавлені ноги
Розп’ятого й сказав уголос: – Доб
ре». Тобто він погодився, що тимчасово позичений своїм батькам, а
насправді належить іншому Батькові – Небесному. Втім, хоч і чув покликання виразно, і знав, що має
піти за голосом цього покликання, і
готувався до нового життя, і прагнув
його, та все ж період прощання з собою колишнім був настільки болючим, що мати називає його не інакше, як «конанням». Про вибір свого
сина Софія Шептицька потім напише: «Нехай світ не каже у своєму
безглузді, що до монастиря йдуть
ті, які не вміють любити і бояться
страждань. Нехай не кажуть також, що кому Бог дає ласку покликання до Своєї служби, то тим самим уже звільняє його від терпінь.
Нехай ніхто не говорить: «Щасливий». Бо люди не розуміють ні то-

їх споминах писала, що вірила в святість покликання Романа вже від того
моменту, коли він, будучи восьмилітнім хлопчиком, говорив їй про це.
Романове рішення бути священиком і вступити до чину Василіан стало
потрясінням для його батька. Василіани – це орден ченців у греко-католицькій церкві, започаткований у IV
столітті, метою якого є особисте освячення через виконання християнських заповідей любові, а також спасіння ближніх через благовістування,
наукову та видавничу діяльність,
душпастирство і працю з молоддю.
Графу Івану Шептицькому було важко змиритися з тим, що син має намір
вступити до монашого чину Української Греко-Католицької Церкви.
Роману дуже важлива була згода батька. Це сьогодні діти часто діють на власний розсуд, не питаючи
батьківського благословення. У своєму листі до тата Роман з трепетом
у душі, з повагою та любов’ю писав: «Найдорожчий Тату, моя воля
в твоїх руках... Знаю, що Ви, Тату,
не похваляєте моєї думки, але знаю
й те, що Ви займаєте таку позицію, побоюючись, що не Бог, а люди намовляли мене до монастиря;
знаю теж, що головною ціллю тата є впевнитися, чи моє покликан-

го щастя, ні якою ціною воно здобувається. Господь кликав Ромця, і
він з повною вірою й радістю йшов
за цим голосом і покликанням, а
все-таки… аж до хвилини, коли
переступив поріг Добромильської
обителі, лише страждання виповнювали його душу». Звичайно,
важко було і їй самій: «Моє життя
не було ані легким, ані світським, ні
навіть веселим. Господь дозволив
мені оглянути Його Царство, що
розвивалося в моїх дітях».
Мати Романа, переконавшись у
глибокій вірі та покликанні сина, у сво-

ня походить від Бога. Бачачи, як дуже тебе, дорогий Батьку, ця думка
хвилює і болить, скажу все, що відчуваю: я є найглибше переконаний,
що коли не піду за Божим голосом,
який мене все виразніше взиває до
монастиря, змарную не лише своє
життя, а й Ваше затрую, бо поза
монастирем ніде не знайду щастя». Після такого Романового листа граф Іван Шептицький усвідомив:
син «має справжнє покликання, не
можна його зупиняти».

Михайло ЯРІВЕЦЬ, м.Харків
Закінчення в наступному номері

В И С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

дзеркало
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ТАКИ Д А .

когда уже миссионером снова приехал в Одессу и вдохнул всё те же запахи, я как
будто вернулся в то беззаботное время.
Одесситы. Этой теме
можно посвятить отдельную
книгу, не то что статью. Долгое время устойчивым и, пожалуй, единственным прототипом истинного одессита
для меня был дядя Боря-моряк. Друг не то моих родителей, не то бабушки с дедушкой. Смешной, открытый,
позитивный мужик, живший
на Черноморке в строительном вагончике у самого моря. До сих пор перед глазами картина: Боря (а именно
так я его называл, несмотря
на целое поколение разницы в возрасте) кормит хлебушком мышек и им же играет на баяне. К тому времени
я уже был неплохим пловцом, а отсутствие буйков на
Черноморке (как, собственно говоря, и самого пляжа)
давало нам с Борей не ограниченный ничем, кроме собственного чувства меры и
самосохранения (кстати, никто из нас двоих этими «благородными» качествами не
обладал), простор и свободу в бескрайнем, как душа
Одессы, море.
Правда, позже, после переезда в Одессу, я понял,
что далеко не все одесситы так же дружелюбны и
позитивны, как мой Боря.
Общение с пасторами церквей, механиками, чинившими мою машину, врачами и
учителями, с соседями (с годами мы непременно обра-

ЛЮБЛЮ ОДЕССУ
да не даст правдивого впечатления именно за Одессу
(специально написал «за» –
кто знает, тот поймёт). В
Одессе надо пожить. И чем
дольше, тем лучше. А ещё
говорят, что к Одессе редко
кто равнодушен. Её или любят, или наоборот. Но чтобы
безразлично... Нет. Такого
отношения к себе «жемчужина» позволить не может.
Уж больно эмоциональный
этот город, чтобы оставить
кого-то бесстрастным.
Таки да, я из тех, кто
влюблён в Одессу. С первого взгляда? Скорее с первого глотка воздуха. И это
не шутка. Моё знакомство
с Одессой началось ещё в
детстве, когда я с бабуш-

Чисто из глубочайшего
уважения и безграничной
любви к Одессе, её культуре, традициям решил писать на русском. Хотя сами
одесситы считают, что у них
«свой» язык, с чем я в общем-то согласен. К сожалению, в силу массовой миграции и других факторов, этот
язык постепенно уходит в
прошлое, вместе с колоритом, легендами и знаменитыми личностями, известными по фильмам и сериалам.
Лично я открывал для себя
Одессу, ещё и читая Иса
ака Бабеля, поскольку люб
лю литературу. Но всё это (я
имею в виду книги, сериалы
или приезд на две-три недели летом на море) никог16
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кой и дедушкой приезжал
в гости к их друзьям, проживавшим, по счастливому
стечению обстоятельств, на
Молдаванке, недалеко от
Привоза. Счастливое стечение заключалось, конечно
же, в атмосфере этого знаменитого района, как квинт
эссенции всего, что мы называем Одессой. В первую
очередь – запах. Нет, не моря. Его аромат – лишь нотка
в общей симфонии всех запахов – Привоза, старых парадных, уютных еврейских
двориков и сырых подвалов.
Почему я столько пишу об
этом? Ассоциативное мышление. Для меня – это незабываемый запах детства.
Даже спустя тридцать лет,
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По горизонталі: 1.Переказує намір та волю Божу; 2.Перший цар юдейський; 3.Небесне місто;
4.«З нами Бог»; 5.Добра (...); 6.Місце позаземного життя праведників; 7.Християнське свято;
8.Старий(...), Новий (...); 9.Янгол з вогняним мечем біля воріт раю; 10.Перворідний (...); 11.«Я (...)
добрий» (Івана 10:11); 12.Був три дні у череві кита; 13.Місце, куди положили новонародженого
Ісуса; 14.Розмова з Богом; 15.«Ви (...) землі» (Матвія 5:13).
По вертикалі: 16.Вказувала шлях мудрецям; 17.Один із чотирьох євангелістів; 18.Через віру
в Божого Сина маємо (...); 19.Зваба, гріховне випробування; 20.Місто, в якому народився Спаситель; 21.Ісус Христос його воскресив; 22.«Блага звістка»; 23.«Месія»; 24.Назва гори, на якій
Мойсей отримав заповіді; 25.Запашна олива, яку використовують у християнських церковних обрядах; 26.Земне ремесло Ісуса Христа; 27.Родоначальник єврейського народу.
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Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

«МІСТО НА ГОРІ»

«Любов і зцілення», Чернівецька обл.

стаем знакомствами) совершенно по-новому открыли
для меня характер и образ
одессита. Во-первых, все
они разные, как и люди, проживающие в остальной части мира. И во-вторых, тем
не менее есть что-то, что делает одесситов узнаваемыми и уникальными. Думаю,
знающие предмет согласятся со мной, что одесситы
особенно патриотичны по
отношению к своему городу.
Но главное их отличие в том,
что к жизни они относятся с
юмором. Таки да. Хотя иногда кажется, что их прославленный юмор – скорее сарказм, за которым одесситы
умело прячут множество
других эмоций. Не знаю, хорошо это или плохо, просто
как-то так. Со временем я
даже привык к тому, что не
угодившая другой одесситке
женщина – неизменно корова, а восьмидесятилетний
мужчина, конечно же, молодой человек, как и женщина
любого возраста – девушка.
Подытожу словами знаменитой песни: «Я вам не
скажу за всю Одессу, вся
Одесса очень велика...» Да
и писал я не научный труд,
а просто хотел поделиться
своими впечатлениями об
этом великом во всех отношениях городе. Я люблю
Одессу. Таки да. А ещё думаю, что не зря Одессу называют улыбкой Бога. Верю,
что Он, глядя на Одессу и её
обитателей, действительно
всякий раз улыбается.
Александр БОРИСОВ,
Тернополь – Одесса
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