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У терпінні 
блаженний 

о. Омелян Ковч 
бачив Бога

Вже від часу гріхопадін-
ня наших родичів у раю, 

у світ прийшов гріх, а разом 
з ним в наше життя ввійшли 
такі поняття як сльози, біль, 
розчарування, зневіра, горе, 
клопоти, терпіння і т.д., тобто 
все те, що від гріха походить і 
так чи інакше з ним пов’язане. 
Кожна людина так чи інакше 
відчуває і переживає в своє-
му житті наслідки гріха, інак-
ше ми ще кажемо, що кожна 
людина несе свій життєвий 
хрест. Чи то вбогий, чи бага-
тий, чи то вчений, чи невче-
ний, чи то простий робітник, 
чи великий державний служ-
бовець, кожен має свій життє-
вий хрест, свої терпіння. Одні 
день і ніч борються за шматок 
хліба, щоб ним прогодувати 
сім'ю, інші плачуть над ліжком 
вмираючої близької людини, 
одні борються з хворобами, 
що терзають наше тіло, інші 
проливають сльози над моги-
лами своїх рідних, хтось живе 
в нещасливому подружжі, в 
когось нема порозуміння з ді-
тьми і т.д. Цей список можна 
ще продовжити. Ще староза-
вітній Йов казав, що «чоловік 
і віком короткий і тривог по-
вний» (Йов 14.1). 

Терпіння – це спільна 
чаша всіх людей, але отри-
мувати заслуги через терпін-
ня – це привілей християн, 
адже терпіння є беззмістовне 
для того, хто не знає його ду-

ховного значення і цілі, а хто 
вбачає в цьому волю Божу, 
той підносить свою душу до 
небесних висот і бачить у ньо-
му добродійство.

Коли ж говорити про вели-
ку і світлу постать блаженно-
го Омеляна Ковча, то власне 
в тому концтаборі «Майда-
нек», тому таборі смерті, чи 
інакше кажучи земному пеклі, 
яке йому судилося перейти, 

«Коли ви, робивши добро за 
те страждаєте і переносите 
страждання терпеливо – це 

благодать у Бога…»

він вбачав Божу 
волю і Боже до-
бродійство, про 
що писав в лис-
ті до своїх дітей: 
«Я дякую Богові 
за його доброту 
до мене, окрім 
неба, це єдине 
місце, де я хотів 
би перебувати… 
Не можу навіть 
уявити собі, що 
було би тут без 
мене. Тут я бачу 
Бога…». Бла-
женний Омелян 
вбачав у тому, 
що відбувалося з 
ним Божу волю і 
той шанс даний 
йому як свяще-
нику всевишнім 
Господом, щоби 
він максималь-
но реалізував 
тут на землі своє 

священиче покликання, свою 
місію як священика і пасти-
ря. Він не міг себе уявити в 
той час десь в іншому місці, 
адже дуже і дуже був потріб-

ний саме там се-
ред своїх духо-
вних дітей, які 
мали найбільшу 
потребу в його 
пастирській опі-

ці. Він безліч разів на день дя-
кував Богові за те, що послав 
його саме сюди. Більше того, 
він просив молитися за тих, 
хто створив цей концтабір та 
цю систему, нехай Господь по-
милує їх.

Світло в темряві
СТРІТЕННЯ

о. Михайло Романюк

Святий апостол Яків так 
каже: «Блаженний чоловік 
що перетриває пробу, бо він, 
як буде випробуваний, діста-
не вінець життя, що Господь 
обіцяв тим, що Його люблять» 
(Як. 1.12). А святий апостол 
Петро так казав: «Коли ви, 
робивши добро за те страж-

даєте і переносите страждан-
ня терпеливо – це благодать 
у Бога… на це ви покликані, 
бо й Христос страждав за вас 
також лишивши вам приклад, 
щоб ви йшли його слідами» (1 
Пт. 2. 20 –21). Тобто Христос 
витерпів страшні муки тіла і 
душі. Щоб ми його наслідува-
ли.

Тож бачимо, що отець Оме-
лян власне і був тим блажен-
ним чоловіком, який гідно 
пройшов через пробу, який 
творив добро і переносив тер-
пеливо страждання, і за це 
удостоївся благодаті Божої, а 
для нас залишився назавжди 
прикладом для наслідування.

ВІСТІ

МАЙЖЕ СВЯТИЙ
Отець і Глава Української 

Греко – Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під 
час зустрічі з монашеством 
попросив молитися за про-
славу слуги Божого митропо-
лита Андрея, «бо ми маємо всі 
шанси в новому році сподіва-
тися на його беатифікацію».

«Це була б колосальна ду-
ховна перемога», – зазначив 
Глава Церкви.

Він зауважив, що рік, у 
який ми входимо, Святіший 
Отець назвав Роком бого-
посвячених осіб. «А в нашій 
Українській Греко-Католиць-
кій Церкві цей рік збігаєть-
ся з Роком митрополита Ан-
дрея Шептицького. Гадаю, у 
нашій Церкві годі знайти осо-
бу, що так посвячена Бого-
ві, що так багато зробила для 
відродження монашества, як 
митрополит Андрей. Тому, 
переживаючи цей рік, ми 
проситимемо, аби Митропо-
лит нас провадив», – сказав 
Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав 
також відзначив, що коли на-
ших отців викликали на допит 
до Криму, то їх запитували: як 
ви ставитеся до митрополи-
та Шептицького? «Тобто Ми-
трополит є своєрідним зна-
менням, духовним велетнем 
Свято-Юрської гори, як його 
ще при житті називали. І нема 
нічого випадкового в тому, що 
митрополит Андрей є нашим 
провідником і в цей час», – 
наголосив Глава Церкви.

Департамент інформації УГКЦ

1 — 4 вересня 2014 року бо-
йовики та російські агресори 
обстріляли ракетними уста-
новками с. Победа, Новоайда-
рівського р-н, Луганської обл.

Внаслідок обстрілу був зни-
щений україн ський військо-
вий табір разом з технікою, 
але залишився неушкодже-
ним Хрест Господній, який 
був освячений на День Неза-
лежності України 24 серпня 
2014 р. Б.

Священики, що освячували 
цей хрест, як рівно ж військо-
ві засвідчують, що під час цьо-
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го обстрілу, ніхто з особового 
складу тери торіальної оборо-
ни і військового шпиталю не 
загинув.

Цей хрест став символом 
сили духа україн ського на-
роду та запорукою нашої пе-
ремоги в боротьбі за правду 
Божу на нашій землі!

P.S Після перемоги, вій-
ськові пообіцяли збудувати 
на місці обстрілу збудувати 
Храм.

Центр військового 
капеланства

З НАМИ БОГ

У лютому 1944 р. отець Оме-
лян попав у табірний шпи-
таль і там помер, а його тіло 
було спалено в крематорії 25 
березня 1944 р.

«Блаженний чоловік 
що перетриває 
пробу, бо він, як 

буде випробуваний, 
дістане вінець 

життя»
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«... Він буде знаком 
протиріччя.» 

(Лк.2.34)

Так пророкував правед-
ник Симеон із Спасите-

лем на руках. Христос – Бог, 
воплотившись у людську при-
роду, Син – котрий людству 
обявляє Отця. Всемогутній 
Творець, що зволив возлягти 
на руках свого творіння. Жит-
тя яке прийшло наповнити со-
бою смерть, рай зійшовший 
в ад. Всі ці взаємосупереч-
ливі протиставлення знахо-
дять своє місце єднання у Ісусі 
Христі.

У пророчих словах правед-
ника Симеона «... Він буде 
знаком протиріччя» (Лк.2.34) 
сказаних при зустрічі із соро-
каденним Христом, не йдеться 
про історичну подію із мину-
лого, але про подію, яка відбу-
вається тут і тепер. «Нам усім 
відомо, - пише папа Бенедикт 
XVI, – якою мірою Христос 
є знаком протиріччя сьогодні. 
Бога знову і знову розглядають 
як межі людської свободи, які 
потрібно усунути, щоб люди-
на могла бути сама собою. Бог 
зі своєю правдою протисто-
їть багатоликій брехні люди-
ни, її егоїзму і зарозумілості». 
Руку Господню наука намага-
ється витиснути із фізичних, 
матеріальних та всіх життє-
дайних процесів Вселенної, 
протиставляючи Бога Творця 
людині творчій. У соціальних 
галузях світ протистоїть про-
ти «Божої глупоти» людською 
мудрістю філософів (пор. Кор. 

1:18-24). Світ намагається об-
межити Бога лише ідеями та 
гаслами, витісняючи Творця 
із матеріального світу, із тер-
піння, страждання і любові, 
саме з тих аспектів життя, де 
може відбутися зустріч люди-
ни і Бога.

Людина зазнає такого тиску 
з боку соціального середови-
ща і богоборчої культури, що 
релігія її просто не цікавить, 
про Бога вже ніхто не думає. 
У сучасній десакралізованій 
ментальності не залишилося 
місця для чуда. А віра розгля-

дається як інфантильна стадія 
розвитку особистості котра з 
віком переросте у раціональ-
ний і прагматичний світогляд. 
Сучасна цивілізація, із її на-
уково технічним розвитком, 
на ряді із соціальною солідар-
ністю утворює суспільство 
«без Бога». Таким чином, вте-
ча окремої особи, чи цілого 
суспільства від зустрічі із Бо-
гом, котрий є Любов, Світло, 
Спаситель а також Утішитель, 
прирікає переживати терпін-
ня, радість, смерть і любов у 
спустошливій самотності. 

Уся благовість Ісуса сповне-
на протиріччя. Христос при-
носить життя через смерть, 
долаючи дорогу сліз. Із Бого-
словям слави нерозривно по-
вязане богословя хреста. Лю-
дина – християнин звик, і 
радо приймає Ісуса Хрис-

та прославленого, забуваючи 
про хрест, на котрому Він про-
славився. Та коли Господь вка-
зує на свої рани і місце муки 
та смерті, додаючи при цьо-
му слова «хто не візьме свого 
хреста, і не піде за Мною слі-
дом, той Мене недостойний» 
(Мт 10:38), людині стає нія-
ково. Дуже часто християни 
забувають, що наш Господь 
прийшов не усунути хрест, а 
прийняти його.

Слова Господа у свято-
му Євангелії, котрі несуть у 
собі для людського сприйнят-
тя протиріччя, стають прав-
дивим каменем спотикання і 
навіть каменем падіння. Роз-
судіть самі, чи легко, та без 
внутрішньго бунту і запере-
чення приймаються слова 
апостола Петра: «Бо то благо-
дать, коли хтось свідомо, за-
ради Бога, терпить злидні, 
страждаючи несправедливо». 
(Іпт.2.19); «Бо коли і стражда-
єте за справедливість - ви щас-
ливі!» (Іпт.3.14.). Розум почи-
нає бунтувати і заперечувати, 
адже як може бути щаслива 
людина і у той же момет тер-
піти біль, зраду і самотність? 
Як можна назвати благослове-
ним того, хто переживає втра-
ту близької людини? Для того 
аби зустріти Люблячого Бога 
у стражданні, слід «померти» 
для цього світу і народитись 
для Царства. Свята тайна хри-
щення дещо привідкриває та-
ємницю євангельського про-
тиріччя. У хрищенні людина 
помирає із Христом для цьо-
го світу, котрий перебуває у 

Протиріччя

Із Богослов’ям слави 
нерозривно повязане 

богослов’я хреста.

СВЯТКОВИЙ ЛЮТИЙ

о. Олег Федишин

темряві, і народжується у світ-
лі Воскреслого Христа. Вірити 
та прийняти Господа, це не ви-
бір ідеологігії чи данина мит-
тєвому тренду. Іти за Христом 
передбачає смерть світсько-
го світосприйняття, переоцін-
ка цінностей, та відречення 
від накинутих світом катего-
рій мислення. Народження у 
світлі Воскреслого надає лю-
дині життя самого Бога. Нове 
творіння, у якому новий Дух і 
нове Серце люблячого Ісуса.

Передумови наслідування 
Христа можуть налякати, та 
не слід боятися. Ісус, як пред-
ставляє нам свято Стрітення є 
Утішителем, Він є присутній у 
кожній сльозі, у всіх терпіннях 
людства. Життя із Господом це 
перспектива переміни страж-
дання у благодать, терпіння у 

радість, смерті у життя.
Зустріч із Господом міняє, 

навіть преображає свідомість 
людини. Олександер Шмеман, 
пише, що не можливо знати 
Христа, і не бажати звільнен-
ня від цього світу, про який 
Христос сказав, що він у раб-
стві гріха і смерті. ... не можли-
во знати Христа, і не бажати 
бути з Ним ...не можливо зна-
ти Христа і не бажати випити 
ту чашу, яку випив Він і хрис-
титися тим хрищенням, яким 
христився Він.

Замість дня 
Валентина 

святкувати Стрітення
На Стрітення також відзна-

чається день християнської 
молоді. Чому саме цього дня? 
Складно сказати, але, на мою 
думку, цей день обрано неви-
падково. Молодість – це час, 
коли в житті людини зазви-
чай відбуваються найважливі-
ші зустрічі: своєї «половинки», 
з якої розділиш радості й біди 
подальшого життя, вірних дру-
зів. Це час зустрічей, що визна-
чають життєвий шлях і закла-
дають у нашому серці зерно 
життя вічного. Молодість – 
час, сповнений спокус, але й 
благодатний також!

Зі святом Вас, друзі! Нехай 
у кожного з нас у житті буде 
більше істинних, справжніх 
зустрічей – «стрітень» – один 
з одним і з Богом.

ПОРАДА

«Радуйся благодатна 
Богородице, бо з Тебе 

засяяло
Сонце правди Христос Бог 

наш,який просвічує тих, 
що в темряві» (Тропар 

празника)
15 лютого ми будемо свят-

кувати свято Стрітення. Свято 
зустрічі старого (Симеона та 
Анни) та нового (Ісуса Хрис-
та). Старе, побачивши нове  – 
відходить з миром («Нині 
відпускаєш слугу твого Влади-
ко»). Тобто, все, що в нас не-
добре, старе, що обмежує нас, 
потрібно з миром відпустити, 
а прийняти нове – Христа, 
який приходить до нас. В цьо-
му і полягає вся вершина да-
ного празника попрощатися із 
тим, що заважало нам жити. А 
найосновніше це те, що ми не 
шкодуємо за цим старим, що 
відходить, а навпаки, дякує-
мо Богові, що так нарешті ста-
лось. Адже людина не може 
шкодувати за темрявою, але 
тішиться, що вона може поба-
чити Світло.

Саме через те ми за тра-

дицією освячуємо в цей день 
свічки. Христос назває Себе 
«світлом світу», Світлом, що 
освячує кожну людину, яка 
приходить на світ» (Ів. 1, 9). В 
молитві на освячення ми про-
хаємо, щоб на запалені свічки 
зійшло Боже благословення, 
і щоб вони (свічки) проганя-
ли нічну темряву, а наші сер-
ця, просвічені світлістю Духа 
Святого, оминули сліпоту вся-
ких гріхів, щоб ми своїми очи-
щеними очима могли бачити 
те, що миле Богові. Через те 

Стрітенська свічка є важлива, 
як символ просвіченості серця 
Духом Святим, а якщо цього 

немає, тоді свічка сприймаєть-
ся просто як обряд. Вона втра-
чає свій зміст і перетворю-
ється на язичницький магізм. 
Тому важливо розуміти, що не 

Запалюють свічку, а про молитву забулиСТРІТЕННЯ

о.Іван Биков

сама свічка має силу, а молит-
ва біля цієї свічки стає силь-
нішою, бо вона була освячена 
спільною молитвою в Божо-
му храмі. Людина, яка молить-
ся при стрітенській свічці, мо-
литься із цілою Церквою, яка 
її освячувала. З тієї причини,  
на першому місці є молитва, а 
свічка – допоміжний матері-
ал, який пригадує про важли-
вість теплої та щирої молитви 
до Бога. У наш час запалюють 
свічку, а про молитву забули.

Ще один важливий мо-
мент  – свічка в часі горіння 
топиться і з неї можемо зліпи-
ти різноманітні фігури. За сло-
вами відомого теолога Сергія 
Булгакова, щось подібно має 
робитись із людиною. В часі 
гарячої молитви людина по-
винна бути готовою до роз-
каяння в гріхах, та переміни. 
Через те очікуючи цього свя-
та хочеться вірити, що кожна 
українська родина та Україна 
загалом, як ніколи раніше, пе-
ребуватиме в гарячій молитві і 
нас чекають великі переміни.

Стрітенська 
свічка є символ 
просвіченості 
серця Духом 

Святим...

Зустріч із Господом 
міняє, навіть 
преображає 

свідомість людини. 

НОВИНА

CREDO

Нерукотворний образ 
Ісуса Христа «Хустина 

св. Вероніки» з 
30 січня до 15 

лютого перебуває в 
Архикатедральному 

соборі Святого Юра у 
Львові.

Наукові дослідження сьо-
годні однозначно підтверджу-
ють, що Плат (хустина), похо-
дить з Єрусалима. В результаті 
чудесного Воскресіння Хрис-
та з гробу на хустині залишив-
ся відбиток Обличчя Ісуса. 

Існує легенда пов’язана з 
царем Едесси Абгаром. Він 
хворів на проказу, і, почувши 
про чудотворну силу Ісуса, на-
правив до Нього посланців із 
проханням приїхати до Едес-
си і зцілити його. Ісус не пої-
хав до царя, але написав йому 
лист і передав хустку з відбит-
ком Свого Обличчя. Коли цар 
Абгар побачив Божественний 
Лик Ісуса на хустині, він зці-
лився від хвороби.

Проте найбільш відомою 
є легенда про Вероніку, ко-
тра витерла покрите потом і 
кров’ю обличчя Ісуса Христа, 
коли Він ніс хрест на Голгофу. 
Однак, саме ім’я «Вероніка» 
походить від латинсько-гре-
цього виразу vera eiron — «іс-
тинний образ». Жінку, яка ви-
терла обличчя страдаючого 
Господа, згідно з одкровенням 
блаженної Анни Катерини 
Емеріх, звали Серафія. Вона 
втратила двох синів під час по-
биття Вифлеємських дітей і 
знала, Кому витирає обличчя. 
Вона це зробила, незважаючи 
на небезпеку.
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Верховна Рада 
України: Прийняти 
Закон про заборону 

абортів в Україні

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
За час існування незалеж-

ної України (з 1991 р.) на Укра-
їні було здійснено понад 40 
млн. абортів, тобто, по велико-
му рахунку, був знищений ці-
лий народ: були знищені наші 
майбутні вчителі, військові-
захисники, лікарі, хліборо-
би, винахідники і т.д. І в цьо-
му всьому є провина кожного 
з нас. Навіть тих, хто ніколи 
не робив аборти і був їх про-
тивником. Бо важливо усві-
домити, що своєю мовчазною 
згодою ми давали дозвіл на 
це беззаконня на нашій зем-
лі. І це потребує глибокого по-
каяння та Сповідування, а та-
кож покаянної молитви перед 
всіма тими дітьми, яких зни-
щили ми, чи знищили інші 
доки ми мовчали і просто від-
сторонювалися від проблеми. 
Доки Україна буде стояти 
на кістках «невинно вбитих 
немовлят», доки живіт ва-
гітної жінки далі буде згід-
но законодавства мішен-
ню для лікарів-снайперів в 
цій державі, ми приречені.  
І ніхто нам не поможе, якщо 
вбивство на Грушевського це 
злочин, а в жіночій консуль-
тації лише «право жінки роз-
поряджатися власним тілом».  
Зупиніть вбивства ненаро-
джених дітей.

ВІСТІ

«Добровольці Божої 
Чоти» 

Це фільм про сучасних 
українських героїв

Прем’єра документально-
го фільму «Добровольці Божої 
Чоти» відбудеться в Україні 31 
січня.

Фільм розповідає про ба-
тальйон Правого Сектора, що 
називається ДУК (Доброволь-
чий Український Корпус.

Як розповідає один з режи-
серів фільму Леонід Кантер, 
він вирішив знайти військо-
вий підрозділ, у якому не буде 
тупого армійського виконан-
ня, не буде показового марши-
рування на догоду генералам, 
не буде пияцтва. Натомість 
буде дисципліна, порядність і 
повага до ближнього, ким би 
він не був.

«З першої години знайом-
ства з цими світлими людьми 
я відчув, що саме про них тре-
ба знімати фільм. Цей фільм 
ми передусім присвячуємо 
тим хлопцям, яким вже не су-
дилось його побачити і звісно, 
з великою вдячністю тим, хто 
лишився живим.»

Документальний фільм 
«Добровольці Божої Чоти»

Режисери: Леонід Кантер, 
Іван Ясній.

Музика: Кому Вниз, Олек-
сій Бик.

Джерело CREDO

Джерело www.avaaz.org

Пастирське послання 
Глави УГКЦ з нагоди Року 

митрополита Андрея 
Шептицького

Дорогі в Христі! Згідно з 
рішенням Синоду Єпис-

копів Української Греко-Като-
лицької Церкви, 1 листопада 
2014 року в нашій Церкві роз-
почався Рік митрополита Ан-
дрея Шептицького. Це рік, в ко-
трому виповнюються дві круглі 
дати: 70-ліття з дня смерті Ми-
трополита, яке ми вже церков-
но відзначили, та 150-ліття з дня 
його народження, до якого ще 
тільки готуємося.

Ці великі ювілеї належить 
гідно вшанувати. Адже століт-
ній ювілей Андрея Шептиць-
кого публічно відзначали хіба 
на поселеннях, тоді як на ма-
тірних землях голос нашої 
Церкви був скутий заборона-

ми й репресіями. Ім’я Митро-
полита молитовно згадували 
лише за щільно затуленими ві-
кнами підпільних молитовних 
зібрань чи за колючим дротом 
сибірських таборів. Теперішня 
релігійна свобода, яка прине-
сла нам найвищий дар – мож-
ливість вільно молитися Богові, 
створює також нагоду гідно й 
усім миром відзначити 150-річ-
чя цього великого церковного 
мужа. Так, він справді був ве-
ликим у ділах своїх: це батько 
Церкви й етнарх бездержав-
ного народу. А далі, коли Гос-
подь забрав цю душу назад на 
небо, сталося диво. Бо народ 
усвідомив, що має у своїх ру-
ках великий скарб. Ніби та пі-
щинка в мушлі, що обростає 
перламутром і врешті стає пер-
линою, так і постать митропо-
лита Шептицького, огорнута 
добрими ділами, опоясана без-
цінними письменами, освя-
чена жертовним свідченням, 
стала перлиною нашого хрис-
тиянського благочестя.

Митрополит Андрей про-
мовляє до людей усім своїм 
життям. Для нас він –  пастир, 
богослов, вихователь, пропо-
відник, святитель, будівничий, 
меценат, дипломат та святий 
учитель віри. Перелік зробле-
ного ним ніколи не буде ви-
черпним. Шептицький посту-
пово реформував літургійне 
життя парафіяльних громад, 
очищуючи його від неорганіч-
них домішок, запозичених із 
домінантної тоді римо-като-
лицької традиції... Основою 
його концепції Української 
Церкви було питання єдиного 
Київського патріархату... Усе 
своє життя митрополит Шеп-
тицький невтомно працював 
над зціленням церковного роз-
колу між православним Схо-
дом і католицьким Заходом. 
Він вірив, що Господь дав укра-
їнському народові особливе 

посланництво в цій справі. 
Як один із найзаможніших 

українців в Галичи-
ні, митрополит Андрей 
вживав своє багатство 
не для власної вигоди 
чи для життя в розко-
шах, а задля загального підне-
сення свого народу... Сприяв 
розвитку кооперативного гос-
подарства, надавав стипендії 
перспективним молодим лю-
дям для вищих студій у різних 
ділянках науки – від богослов’я 
до мистецтва, історії, права та 
економіки... 

Як добрий пастир, митропо-
лит Андрей не вагався висту-
пити на захист бездержавного 
народу, який не знаходив вихо-
ду з тогочасних геополітичних 
«чагарів». Упродовж тривало-
го часу він обґрунтовував перед 

державними властя-
ми важливість ство-
рення українських 
культурних та освіт-
ніх установ; обстою-

вав право українського народу 
на незалежність. 

Під час пацифікації Східної 
Галичини польським військом, 
Андрей Шептицький протес-
тує проти знущань над україн-
ським народом… Згодом, коли 
на Великій Україні панував 
голодомор, спричинений ста-
лінським режимом, очільник 
УГКЦ підносить на весь світ го-
лос на захист приречених на 
голодну смерть українських 
селян та спільно з іншими гре-
ко-католицькими єпископами 
видає відоме послання «Укра-
їна в передсмертних судоро-
гах». Відтак організовує масо-
вий рух допомоги голодуючим 
під большевицькою окупацією 
братам і сестрам.

Під час першої більшовиць-
кої окупації 1939–1941 років 
активно протестує проти пере-
слідування українського наро-
ду, його Церкви та її духовен-
ства. А в обставинах німецької 
окупації 1941 року, коли про-
голошують відновлення укра-
їнської державності, митро-
полит Андрей видає послання, 
в якому благословляє Україн-
ську Державу, а невдовзі й на-
креслює цілий план розбудови 
«Української хати». 

Як ніхто інший в окупованій 
нацистами Європі, він мав від-
вагу написати до рейхсфюре-
ра СС Генріха Гіммлера лист 
протесту проти знущання над 
євреями, та проти втягуван-
ня українців до цієї нелюд-
ської акції. Він не лише опри-
люднив сміливе послання «Не 
убий!», протиставившись ма-
шині смерті, а й разом зі своїм 
братом Климентієм організу-
вав цілу мережу порятунку єв-
рейських дітей у студитських 
монастирях.

За якимсь незбагненним 
присудом Господнього Про-
видіння Україна знову стала 
об’єктом нападу з боку темно-

го варварства, яке претендує 
стати «новим» словом у світо-

вій політиці. У наше життя по-
вернулися давні теми: історич-
ної кривди з боку Росії, героїки 
справедливої війни, потреби 
національної консолідації та 
оборони. Тому з усієї проповід-
ницької спадщини митрополи-
та Андрея цього разу ми вибра-
ли передусім ті його думки, які 
стосуються нинішнього стану 
війни – не оголошеної, але та-
кої реальної та відчутної.

Митрополит, хоч і прику-
тий до свого інвалідного кріс-
ла, серцем відчував особли-
вості воєнного лихоліття. Його 
душпастирське чуття відразу 
вловило, що війна спотворює 

людські стосунки й підважує 
Божий лад у суспільстві. Його 
перше послання-попереджен-
ня датоване вже 1 вересня 1939 
року спрямоване до духовен-
ства про обов’язок перестері-
гати вірних перед намовами 
провокаторів та агітаторів.

Здавалося б, у час війни 
мають перестати діяти єван-
гельські засади, тому, що на-
бирають актуальності одві-
чні закони відплати та помсти. 
Настає доба, коли створюєть-
ся враження, ніби Бог затуляє 
від нас своє обличчя. Добрий 
пастир знає, що в таку добу в 
серцях людей може наступи-
ти велике духовне затемнення. 
І вони, шукаючи захисту, здат-
ні завдавати одне одному ран. 
Тоді й ворогу зручно зміни-
ти тактику, оскільки виграш-
ною стає підривна робота: під-
бурювання до насильницького 
зведення порахунків, дивер-
сії, дезорганізація суспільного 
життя. І все це публічно моти-
вується патріотичними гасла-
ми чи воєнними обставинами. 
Для митрополита Андрея це 
час цілковитої руїни того, що 
він усе своє життя плекав,  – 
руїни, від якої народ тепер тре-
ба остерегти:» …Божий Закон 
хай буде правилом Вашого 
поступовання й Вашою ціл-
лю. Ідучи дорогою цією без 
ніякого сумніву найлучше по-
служите Батьківщині… Нія-
кі людські згляди і ніякі дані 
приречення не оправдову-
ють гріха проти Божої запо-
віди… Можуть прийти хвилі, 
в яких будуть вам радити по-
ступування противне вашій 
совісти і Божому  законові. В 
таких хвилях поступайте за-
всігди як християни, вірні й 
послушні Божому законові.

«Християнин може і пови-
нен бути патріотом, але єго 
патріотизм не може бути 

ненавистю і ані не сміє на-
кладати обов’язків, проти-
вних вірі...  Любіть всі своє, 
свого тримайтеся і про своє 
дбайте, але стережіться не-
нависти, бо ненависть се 
чувство нехристиянське». 
(Християнська робота).

Найкращим засобом, який 
припиняє зневірені роздори і 
створює умови для позитивної 
праці, є національна єдність.: 
До осягнення наших націо-
нальних ідеалів треба нам єд-
ности… (Лист до православ-
них архиєреїв в Україні).

Таємниця такого дивовиж-
ного пророчого слова митро-
полита Андрея проста: його 
найбільше багатство було не 
від цього світу, бо він посідав 
Божу Мудрість і Божий мир. 
З усіх видів діяльності цього 
слуги Божого, його праць, мо-
литов і повчань, мрій і страж-

дань, заповітів і за-
вдань, що їх він нам 
залишив, і сьогодні 
випромінює Боже-

ственна благодать... 
Українська Греко-Католиць-

ка Церква вже давно впевнена, 
що митрополит Андрей Шеп-
тицький є святою особою, учи-
телем і свідком Христової віри 
та взірцем досконалого хрис-
тиянського життя. Працюймо 
і молімося, щоб його прослави-
ла славою святих Вселенська 
Церква, бо цього велетня духу 
повинні пізнати всі народи. Є 
докази про чудесні оздоровлен-
ня, отримані за його посеред-
ництвом. Але чи не найбільшим 
його чудом є саме відродження 
УГКЦ, про яке він на смертно-
му ложі пророкував.

Утім, попереду здійснення 
ще одного пророцтва митро-
полита Андрея, даного ним у 
той же смертний час, – проро-
цтва про Україну. Так, сьогод-
ні наша держава в небезпеці, 
а українці – у неспокої. Проте 
саме на порозі своєї смерті – 
у той момент, коли Бог відкри-
ває перед праведником Небо 
й усі тайни майбутнього, – 
наш Праведник побачив відро-
дження нашої країни:

«Україна увільнить-
ся зі свого упадку та ста-
не державою могутньою, 
з’єднаною, величавою, яка 
буде дорівнювати другим ви-
соко розвинутим державам. 
Мир, добробут, щастя, висо-
ка культура, взаємна любов і 
згода будуть панувати в ній. 
Все те буде, як я кажу, тіль-
ки треба молитися, щоби 
Господь Бог і Мати Божа опі-
кувалися все нашим наро-
дом, який стільки витерпів, 
і щоби ця опіка тривала ві-
чно».

† СВЯТОСЛАВ
(Повний текст послання на сай-

ті: http://news.ugcc.ua)

РІК

«Нехай Божа мудрість поведе нас»

Ім’я Митрополита 
молитовно згадували... за 

колючим дротом сибірських 
таборів.

Підготував о. Андрій 
Соколовський

У наше життя повернулися 
давні теми: історичної 

кривди з боку Росії

...війна спотворює людські 
стосунки й підважує Божий 

лад у суспільстві.

ПЕРЕГЛЯНЬ
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«Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу 
кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків.

Зроби мене спостережливим і кмітливим, щоб в строкатос-
ті буднів вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене 
схвилювали.

Навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. 
Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе (варіант - 
першочергове) від другорядного.

Я прошу про силу стриманості і відчуття міри, щоб я по жит-
тю не пурхав і не ковзав, а розумно планував плин дня, міг би 
бачити вершини і далеч, і хоч іноді знаходив би час для насоло-
ди мистецтвом.

Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомо-
гою (варіант - поміччю). Ані мрії про минуле, ані мрії про май-
бутнє. Допоможи мені бути тут і зараз і сприйняти цю хвилину 
(варіант – мить) як найважливішу.

Убережи мене від наївної віри, що все в житті має бути глад-
ко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що складнощі, пораз-
ки, падіння і невдачі є лише природною складовою частиною 
життя, завдяки якій ми зростаємо і зріємо.

Нагадуй мені, що серце часто сперечається з розумом.
Пошли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить 

мужності сказати мені правду, але сказати її з любов’ю.
Я знаю, що багато проблем вирішуються, якщо нічого не ро-

бити, то ж навчи мене терпінню.
Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути 

гідним цього найпрекраснішого і ніжного Дару Долі.
Дай мені багату фантазію, щоб у потрібний момент, в потріб-

ний час, у потрібному місці, мовчки або промовляючи, подару-
вати комусь необхідне тепло.

Зроби мене людиною, яка вміє достукатися до тих, хто зо-
всім «унизу».

Убережи мене від страху пропустити щось у житті.
Дай мені не те, чого я собі бажаю, а то, що мені дійсно необхідне.
Навчи мене мистецтву маленьких кроків».

Маленькі кроки

МОЛИТВА
ЗАПИТАННЯ.
По горизонталі:
1. Яке свято перед Стрітенням святкує Церква?
3. У якому місяці відзначають свято Стрітення?
4. Що освячують в цей день?
6. У народних уявленнях Стрітення це зустріч зими з ...
8. Що випікали напередодні свята?
9. Як називають освячену свічку?
11. Ім’я чоловіка, що хрестив Ісуса.
13. У вигляді якого птаха спустився Дух Божий
під час Хрищення Ісуса?
14. Земний батько Ісуса.

По вертикалі:
2. Як звали праведника, який чекав зустрічі з Ісусом Христом?
5. Що означає термін “Стрітення”?
7. Через скільки днів після народження понесли Ісуса у Храм?
10. Книга, що описує Стрітення.
12. На якій річці відбувалося Хрищення Ісуса?
15. В якому місті народився Ісус?
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Розв’язавши кросворд, впишіть ключове слово у квадратики.
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ІНТЕРАКТИВ

ЕКСКУРСІЯ

Антуан де Сент – Екзюпері

«Живе Слово» запрошує 
читачів до живого спілкування. 
Надсилайте нам листи із запи-
таннями, та читайте відповіді у 
постійній рубриці «питання — 
відповіді». Відповідайте актив-
но і правильно на запитання у 
кросвордах, та отримайте приз.

Наші контакти: а/с. 
№ 984 м. Перемишляни 
Львівська обл. 81200

email: zhyve-slovo@ukr.
net

Редактор випуску «Живе 
Слово» о. Олег Федишин

Випуск благодійного фонду 
блаженного о. Омельяна Ков-
ча

Часопис не підтрмує жод-
ної політичної сили.

Не одноразово, прогу-
люючись містом Лева, 

проходив повз величні і кра-
сиві собори та будинки. На 
перший погляд, місто як міс-

то: красиве, барвисте, із сво-
їм колоритом. Та, коли при-

їжджаєш сюди на екскурсію, 
видається, що кожна бруківка 
має свою історію, яка визнача-
ла подальшу долю цілого міста. 
Так після останньої поїздки до 
Львова, із дітьми з парафії, ми 
зайшли до Вірменського Со-

бору. Увійшов-
ши на подвір’я 
Собору відчу-
ваєш, як кож-
на колона, епі-
тимія на плитах 
розповідає істо-
рію Вірменії. А 
фрески, на сті-
нах храму, без 
слів переповіда-
ють унікальний 
християнський 
обряд Вірмен-
ської Церкви. 

Так історично склалося, що Ві-
рменська Церква має свої осо-

бливості в догматиці і обряді, 
що відрізняють її як від візан-
тійського православ’я, так і від 
римського католицизму.

У богослужінні викорис-
товується унікальний ві-
рменський обряд і давньо-
вірменська мова. У таїнстві 
Євхаристії використовується 
нерозбавлене вино (на відмі-
ну від православ’я та католи-
цизму) і прісний хліб (як у ка-
толиків латинського обряду). 
Особливий предмет літургій-
ного вбрання – це сандалі, які 
знімаються під час євхаристій-
ної молитви і причастя. Бого-
служіння може супроводжува-
тися звучанням органу. Також 
святкування Різдва та Хрещен-
ня Ісуса вірмени святкують, як 
і в ранній Церкві, в один день 
- 6 січня, називаючи цей день 
Богоявленням.

Особливої уваги заслуго-

вуть фрески розписані худож-
ником Розеном. Надзвичай-
но  цікавою видалася фреска 
Розп’яття Ісуса, на котрій 
Христос зображений як трі-
умфуючий, сповнений жит-
тя, світла та радості. Образ  
радісного розп’ятого Христа 
не притаманний для класич-
ного іконопису. Також незви-
чайною є фреска похоронної 
процесії святого Одеолона, за 
якою ідуть два хлопчаки. Як 
відомо, Розен у зображеннях 
на фресках портретував ре-
альних людей. Так у образах 
цих хлопчаків автор зобразив 
себе і Андрея Шептицького у 
юнацькому віці.

Виявляється, що вірменська 
церква є одна із найстаріших 
Храмів Львова, її збудовано у 
другій половині XIV століття 
(1363–1370 роки) майстром 
Дорінгом (зустрічались також 

інші варіанти написання). Про-
тягом століть вона була громад-
ським і релігійним центром ві-
рменської колонії у Львові. У 
1367 році церква стала собор-
ною: у Львові був утворений 
єпархіальний центр вірменів 
Русі та Валахії. Надалі навко-
ло церкви склався один із най-
цікавіших ансамблів, до яко-
го ввійшли дзвіниця (1571 рік, 
арх. Петро Красовський), па-
лац архієпископа (XVIII сто-
ліття), вірменський банк (XVII 
століття), монастир бенедик-
тинок (1682), пам’ятна колона 
з постаттю святого Христофо-

ра та дерев’яний вівтар з ком-
позицією «Голгофа» (XVIII 
століття) – що є найдавні-
шою дерев’яною пам’яткою у 
Європі.

о. Олег Федишин


