
№5 (299) травень 2018 ЧАСОПИС ОТЦІВ ВАСИЛІЯН, УГКЦ

ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНО В 1897 РОЦІ

МІСІОНАР

ВЕДИ НАС, 
МАРIC, ВЕДИ!
ПРОЩА  У  КРЕХОВІ  19–20  ТРАВНЯ!



ХУДОЖНИЦЯ – ЄВГЕНІЯ ГАЙДАМАКА

– Проща до святих місць – один із 
найкрасномовніших способів вира-
ження віри Божого люду, що «вияв-
ляє побожність поколінь людей, які 
повірили у простоті й довірилися за-
ступництву Пречистої Діви та святих.

Було б помилковим вважати, що 
той, хто бере участь у прощі, «пере-
живає не особисту, а, так би мовити, 
масову духовність». Насправді  – 
кожен несе з собою власну історію, 
віру, проблиски світла й тіні свого 
життя. Кожен несе у своєму серці 
спеціальне бажання та особливу 
молитву. 

Папа Франциск
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ЗМІСТ

ВЕДИ НАС, МАРІЄ, ВЕДИ!
Прославимо Маму, що кличе до Храму:
Ходи, мій народе, ходи! До вічного Бога
Одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди! 

о. Василь Мендрунь, ЧСВВ

Дорогі брати і сестри! Травень пригадує нам 
про вшанування – не поклоніння (!) – Тієї, яка 
стала Матір’ю Бога, наблизила нас до Нього 
через своє лоно, давши Богові людську природу. 
«Прослава Марії – це не хороша духовна 
манера, а вимога християнського життя». Це 
означає, що «відколи Господь утілився в Марії, 
відтоді й назавжди Він несе на Собі нашу 
людську природу» (Папа Франциск) – природу 
вразливу, схильну до сумнівів і розчарувань… 
Щоб не збитися з дороги до Бога, прокладеної 
всього-на-всього на основі двох заповідей – 
правдивої любові до Бога і до ближнього, яка 
є конституцією і щастям у Святому Дусі, – ми 
маємо Марію, яка веде нас тими слідами любові, 
якими ступала сама… Вона допомагає нам 
зрозуміти, як правильно любити. Одна жінка, 
Сара, із роману Грехема Гріна, яка вибирала між 
чоловіком і коханцем, тільки наблизившись до 
Бога усвідомила можливість іншої – правильної 
любові… У теперішній час, як ніколи передше, 
це важливо засвоїти. Адже постійно доводиться 
робити подібний вибір…

Дорогі читачі! Давня, але фундаментальна й 
актуальна і нині, бесіда з кардиналом Йозефом 
Ратцінґером, розповіді про обдарованих отців 
василіян, рецензія Ігоря Скленара та оповідання 
о. Мелетія Батога, ЧСВВ, сподіваємося, 
допоможуть вам утверджуватися у вірі, не 
помилятися у виборі й любити, як Марія... 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
МОЛИТВА ЩОДЕННОГО 
ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
ПИСЬМЕННИЦЬКІ
КВИТКИ – ВАСИЛІЯНАМ 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
Є ІСТОРІЇ, ПРО ЯКІ 
НЕ МОЖЛИВО НЕ НАПИСАТИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
«ІСНУЄ НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ
ЄДИНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ», –
ГЛАВА УГКЦ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
КАРДИНАЛ ЙОЗЕФ РАТЦІНҐЕР:
ПРО НІГІЛІЗМ, ПЕКЛО 
І КРИЗУ В ЦЕРКВІ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
ВИХОВАННЯ
СУМЛІННЯ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
ЧИ ПРИЙМАЄМО 
БОЖУ ВОЛЮ?

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
А ВСЕ-ТАКИ БОГ Є

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
ЙОГО ВЕЛИЧI ВКЛОНЮСЯ!

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ
КРОСВОРД 
«ЛІТЕРА “М”»

о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб віруючі, використовуючи свої творчі здібності, 
виконували власну конкретну місію і вміли реагувати на виклики сучасного світу. 

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
О Божественне Серце Ісуса! У злу-

ці з тим наміром, з яким Ти на землі 
віддавав славу Богові і тепер щоденно 
віддаєш у Пресвятій Тайні Євхарис-
тії, жертвую Тобі через Непорочне 
Серце Пречистої Діви Марії усі свої 
молитви, справи, слова, думки й ви-
тривалість у терпіннях сьогодніш-
нього дня у винагороду за всі зневаги, 
образи і кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святішо-
го Отця Папу Римського, за святу 
Церкву, за навернення грішників та 
в усіх намірах Апостольства молит-
ви, призначених на цей місяць і на 
сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спо-
магайте святу Церкву та Україну!

Святий Йосифе, покровителю і 
заступнику приятелів Ісусового Сер-
ця, моли Бога за нас!

Святий Архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас! Ось Серце, що так полюбило нас...

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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«Місіонар», вул. Б. Хмельницького, 36, 

м. Львів, 79019 
тел/факс: 255-38-15 / +380980375589 

e-mail: misionar@ukr.net 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Минулого року Глава Католиць-
кої Церкви мав зустріч із співзас-
новником Instagram Кевіном Си-
стромом, який прибув до Ватикану, 
щоб представити Святішому Отцеві 
ідею, головним завданням якої є 
можливість комунікації за допомо-
гою зображень. У цьому контексті 
Папа говорив про богослов’я образу 
й про те, що завдяки іконам Церква 
ставала ближчою до людей, а роз-
пис храмів був засобом катехизації.

«Зображення є настільки важли-
вим у світі, що коли я наближаюся 
до дітей, а діти не хочуть розмов-
ляти, бо соромляться, але мають зі 
собою малюнки, я починаю запиту-
вати їх: «Що означає ця картинка?». 
І вони тоді розслабляються, так що 
навіть доводиться їх стримувати, бо 
починають багато розповідати про 
себе. Образ є точкою доступу до діа-
логу», – пригадав слова Святішого 
Отця монсеньйор Руіс.

Журналіст пригадав, що Папа 
увійшов в Instagram зі словами: 
«Хочу супроводжувати вас на до-
розі Божого милосердя та ніжнос-
ті», – й запитав: «Чи дійсно є мож-
ливим внести цю ніжність, про яку 
говорить Папа, в соціальні мере-
жі?».

«Абсолютно так! У коментарях, 
які ми щоденно відслідковуємо та-
кож і для того, щоб надати Святішо-
му Отцеві підсумок того, що пишуть 
мільйони людей, ми побачили, що 
люди повністю сприйняли цю ідею. 
Нас дуже вражає, як реагуючи на 
послання, яке бажаємо передати, 
коли, наприклад, Папа цілує якусь 
особу, обіймає хворого, благослов-
ляє його, трапляються такі вислови, 
як: «Ці обійми повністю стосуються 
мене», «Дякую за ці обійми, я сьо-
годні їх дуже потребував». Бачачи, 
як Папа когось обіймає, люди від-
чувають ці обійми, як свої. І, мож-
ливо, хтось, хто перебуває в лікарні, 
люди, які не можуть приїхати до 
Рима та зустрітися з Папою, пере-
живають це цифрове вираження як 
особистий досвід».

У цьому контексті журналіст за-
уважив, що Папа Франциск творить 
образи, які зворушують серця лю-
дей, також і невіруючих. Крім того, 
він творить картини словами, як-от 
під час ранкових проповідей. «Який 
урок він дає тим, хто займається 
комунікацією, зокрема, християн-
ським комунікаторам?» – запитав 
він заступника керівника відомства 
Святого Престолу, відповідального 
за комунікацію, на що той відповів:

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЧЕРВЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб соціальні мережі сприяли солідарності та повазі до іншої особи, 
яка відрізняється від загалу. 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

«Ми живемо в епоху цифрової 
культури. Як казав Папа Венедикт, 
існує «цифровий континент», дій-
сність, в яку ми повинні увійти та 
жити нею, бо якщо там перебуває 
людина, Церква не має права там 
не бути. Вона повинна бути там 
присутньою з тим самим динаміз-
мом, з яким місіонери відкривали 
нові континенти, нову дійсність. 

Що чинили місіонери? Вони вивча-
ли їхню культуру, мову, аби змогти 
нести їм Ісуса. Подібно й ми, якщо 
стоїмо перед обличчям культури, 
яка є цифровою, маємо перед со-
бою людей, які живуть у цьому 
цифровому середовищі, то повинні 
навчитися цієї мови, уприсутнити 
Ісуса в цій культурі, бо саме в цьо-
му полягає динамізм Втілення». 

ПОКРОВИТЕЛЬКА ТРАВНЯ: МУЧЕНИЦЯ АКИЛИНА
Народилася у фінікійському місті Бібл (нині Ліван); батько – хрис-

тиянин Евтолмій. На другому році Акилина втратила батька і залиши-
лася під опікою матері. Коли Акилині виповнилося десять років, йшов 
сьомий рік царювання Діоклетіана (284–305 рр.), за якого було видано 
чотири укази проти християн; а начальство над Палестинською краї-
ною прийняв якийсь Волусіян. 

Бесіди блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з 
рабів начальника області, на ім’я Никодим, який і повідомив своєму па-
нові, що в місті живе отроковиця, яка зве бісами нікчемних, на її думку, 
богів-ідолів і не підкоряється указам царів про шанування останніх, при-
чому вона, проповідуючи про розп’ятого Бога, відвертала декого від релігії 
батьків. Начальник області послав слуг схопити ту дівчину; це сталося на 
другий рік правління областю Волусіяна і на дванадцятому році від її на-
родження. Не зрікшись віри навіть після тортур, вона була обезголовлена. 
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МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ЧЕРВНЯ

1. За емігрантів
2. За алкозалежних
3. За ув’язнених
4. За мир у світі
5. За навернення російської влади
6. За правдиві ЗМІ
7. За навернення людей легкої поведінки
8. За журналістів
9. За справедливі суди
10. За засуджених на довічне ув’язнення 
11. За багатодітні сім’ї
12. За витривання у покликанні новиків ЧСВВ
13. За Главу й Отця УГКЦ Блаженнішого Святослава
14. За лікарів
15. За кращу долю України
16. Подяка Богові за всі ласки
17. За мореплавців
18. За поширення Христової віри
19. За любов до ближніх
20. За сім’ї, члени яких загинули на війні на Сході нашої батьківщини
21. За переслідуваних християн
22. За онкохворих
23. За таксистів
24. За людей, які живуть на окупованих територіях
25. За Протоігуменів ЧСВВ
26. За зростання в любові й святості
27. За поширення Царства Божого на землі
28. За прощення гріхів
29. За хворих
30. За видавництво отців василіян

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

1794 рік. Цього року 
у друкарні Почаївського 
монастиря, – а він майже 
сто літ (1739–1831) належав 
Василіянському Чинові, – 

вийшов збірник катехитичних 
проповідей «Науки парохіяльні», 
що їх переклав народною мовою 
василіянин о. Юліан Добриловський. 

На основі цих «Наук…» 
Добриловський, як підкреслює 
о. Йосафат Скрутень, ЧСВВ, «увійшов 
до історії руської літератури». Він 
так само «займався поезією, і як 
поет писав правильною українською 
мовою ще до о. М. Шашкевича, а 
навіть до Котляревського; його, 
напевно, треба визнати творцем 
національної літератури і першим 
письменником відродженого 
письменства Галицької Руси».

Безперечно, о. Скрутень 
перебільшує літературне значення 

ПИСЬМЕННИЦЬКІ
КВИТКИ – ВАСИЛІЯНАМ 

Петро ШКРАБ’ЮК,
член НСПУ з 1985 року

СЛОВО З НАГОДИ ПРИЙОМУ ДО НСП УКРАЇНИ ОТЦІВ МЕЛЕТІЯ БАТОГА ТА 
КЛИМЕНТІЯ СТАСІВА, А ТАКОЖ ДЕЩО З ДІЯЛЬНОСТІ ЧСВВ 

Прийом двох отців василіян до Національної спілки 
письменників України – подія, здавалось би, не така вже й значна. 
І все ж вона симптоматична. Бо ще раз нагадує, що ЧСВВ – це 
органічна частина не тільки УГКЦ, а й всього українського народу, 
починаючи з часу заснування цього єдиного централізованого 
чернечого Чину, тобто з липня 1617 року. Вже тоді василіяни 
ухвалили: «В розмовах межи собою маємо уживати мови 
руської, особливо і доконечно в церкві і в проповідях». І вже тоді 
закільчилися перші паростки красного письменства.

Василіяни писали латинською, польською, німецькою, а 
також – пізніше – й українською мовою. Водночас перекладали 
важливі церковні твори на рідну мову. Наведу три виразисті 
факти з минулого і три – із сьогодення.
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Юліана Добриловського. Але те, 
що він був гарним поетом, – факт. 
Про його обдарованість найкраще 
промовляють пісні: «Станьмо, 
браття, в коло» і «Дай нам, Боже, 
добрий час». Останню й досі 
співають при внесенні короваю, 
зокрема на Брідщині та на 
гуцульськім Підгір’ї.

Червень 1914 року. 
Місто Стрий. Запис 
добровольців у Січові 
Стрільці. Серед них був і 
уродженець цього повіту 

(село Гірне) Андрій Григорій Трух. 
Тут він почув від товариша два 
перші рядки пісні:

Ой у лузі червона калина 
похилилася,

Чогось наша славна Україна 
зажурилася…

«Оці слова, – згадував потім 
о. Трух, – так дуже підходили до 
тодішнього положення й так живо 
висказували всю нашу стрілецьку 
ідею, що я повторяв собі ту чарівну 
строфу раз у раз, а як наступного 
дня ми вийшли знову на вправи, я 
сів перед бурсою коло столика й 
склав три нові додаткові строфи, 
що разом творили ту славну 
«Червону калину». І яку ще того 
«самого вечора після вправ» 
підхопили стрільці – і вона полетіла 
по всій Україні…

Щоправда, він тоді ще не був 
василіянином – вступив до Чину 
1920 року, написав чотиритомний 
твір «Життя святих». Але те, що 
він – співавтор одного з пориваючих 
національних гімнів (хоча цю 
заслугу приписують і Степанові 
Чарнецькому), не підлягає сумніву.

Весна 1946 року. 
До Ужгорода з Києва 
приїхали українські 
письменники, серед них 
Павло Тичина та Микола 
Бажан. Вони розпитували про 
«цікавого поета-попа, Зореслава», 
з яким бажали познайомитися. Але 
він, рятуючись від енкаведистів, 
виїхав за кордон – спершу до Праги, 
потім до Італії, а далі – в США.

Це був отець василіянин 
Севастіян Сабол, уродженець 
Пряшева, який під прибраним 
прізвищем Зореслав видав дві 
збірки: «Із серцем у руках» (1933) та 
«Сонце і блакить» (1936). Ці книжки, 
як згадував сам Зореслав, «були 
патріотичні й релігійно-філософічні. 
Їх декламовано на різних академіях 
і маніфестаціях, то й вони мусили 
мати якийсь «заразливий» вплив на 
розбуджену молодь Закарпаття, бо 
урядова радянська критика скоро 
назвала мене «поетом буржуазного 
націоналізму». 
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А він був просто патріотом, тим 
паче, що його мати – словачка, 
батько – карпаторос, себто 
зісловаччений русин. Він писав 
москвофільським язичієм. Але 
після студій в монастирях Галичини 
та знайомства зі спадщиною 
українських класиків Зореслав 
перейшов на дзвінку українську 
мову. Промовистий його вірш – 
сонет – «Пробудження»:

Не знаю й сам, чому я покохав
Тебе, о Україно розіп’ята,
Тебе в кайданах, 

в невольницьких шатах,
Позначену тавром усіх неслав.

Я щастя, слави, величі бажав,
Коли ішов у світ, а ти в Пилата
Конала під рукою ката,
Та голос Твій молитвою дрижав.

І вперш тоді я духом пробудився,
І вперш тоді любов’ю розгорівся
І серцем покохав Тебе безмірно.

А нині тисячі таких зо мною
На кожний поклик Твій 

підуть до бою,
Хоч би й на певну смерть –

одважно й вірно.

До цього додам, що 
коли постала Карпатська 
Україна, Зореслав був 

військовим капеланом (разом з 
о. Христофором Миськівим, ЧСВВ), 
рятував січовиків. 1963 року 
видав у Нью-Йорку третю збірку 
«З ранніх весен». І хоча його 
поезія кількісно невелика – усього 
сорок вісім віршів, – однак вони 
належать до найвищих осягнень 
українського слова.

1998 рік. У видавництві 
«Місіонер» виходить 
поетична збірка «Побійна 
гора». Її автор – Богдан 
(о. Василь, ЧСВВ) 

Мендрунь, головний настоятель 
василіян в Україні (1988–1996), потім 
маґістр новіціяту в Крехові, відтак – 
реґент парохіяльного хору… 

Він мовби підхопив письменську 
естафету своїх попередників, – а 
тих попередників серед василіян, 
опріч Добриловського, Труха та 
Зореслава, виявилося чимало. 
Було на кого взоруватися. Це отці 
Іриней Назарко, Василь Зінько 
(пс. Володар Буженко), Маркіян 
Когут, француз із Квебеку (Канада) 
о. Йосафат Жан з його місткими 
спогадами «Моє служіння Україні». 
І низка інших. (Із сучасників назову 
молодих отців Христофора Ганинця, 
Миколая Микосовського, Михаїла 
Лехновського, Йосифа Будая, 
Даниїла Сікору – список довгий і 
цікавий…)
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Принагідно зазначу, що є два 
типи письменства: є література 
фікційна і нефікційна. Фікційна 
оперта на вигадці, фантазії 
(звісно, черпаючи сюжети з 
реального життя та художньо 
осмислюючи його); нефікційна – 
це література документальна, 
в основі якої лежать реальні 
події. Це так звана «література 
факту», яка зараз особливо 
поширена, бо наша дійсність 
вельми щедра на епохальні 
події, що перевершують будь-яку 
фантазію.

Василіяни активно – 
здебільшого паралельно – 
працюють в обидвох цих 
напрямках. Скажімо, той-
таки Зореслав написав цінну 
дослідницько-мемуарну працю 
«Голгота Греко-Католицької 
Церкви в Чехословаччині». 
Василь Зінько залишив чотири 
комедії і чотири художні повісті, 
а ще десятки документальних 
видань, перекладів, спогади, 
сильветки визначних василіян у 
Південній Америці, як також (!) 
«Глосарій релігійних первнів у 
Т. Г. Шевченка».

О. Василь Мендрунь – 
паралельно з поезією (на його 
рахунку вже 12 поетичних 
збірок і 13 альбомів релігійних 

та національно-патріотичних 
пісень) – видав «Молитовні 
роздуми» у трьох томах. 
2003 року отця прийняли до 
Національної спілки письменників 
України. 

І ось нове поповнення.

Читачі журналу 
«Місіонар» добре 
знають його постійного 
автора – отця Мелетія 
Батога, що родом із 

села Глиниці Яворівського району 
Львівської області. Він народився 
в глибоко релігійній родині, яка 
подарувала нашій Церкві аж 
трьох братів-василіян. Мелетій 
серед них – середущий (старший 
брат, Севастіян, уже перейшов 
у вічність; молодший – Віктор – 
ігумен Підгорецького монастиря, 
що на Львівщині).

Микола (о. Мелетій) навчався у 
Львівському технічному училищі. 
Служив в армії. У 1970 р. закінчив 
механіко-машинобудівний 
факультет Львівського 
політехнічного інституту. Працював 
автокранівником, начальником 
автогаража, інженером-механіком 
та інженером-конструктором на 
різних підприємствах Львівщини.

В ту пору Господь і покликав 
його Собі на службу. 1988 року 
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Микола вступив до Василіянського 
Чину в Україні, що на той час, як 
і вся УГКЦ, перебував у підпіллі. 
Прийняв ім’я Мелетій. 30 квітня 
1990-го його висвятили на 
священика. З 1995 року і дотепер 
провадить велику духовно-
просвітницьку діяльність у місті 
Бар на Вінниччині. Почесний 
громадянин цього міста. Парох 
Барської парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці.

Якщо брати суто 
душпастирсько-організаційну 
працю отця Мелетія, то заслуга 
його в тому, що він відновив у 
Барі спалений перед тим (чи не 
зумисно?) василіянський монастир 
з церквою, де нині самовіддано 
служить Богові. А також 
обслуговує недужих у лікарні, 
насамперед незрячих.

Зустрічі з мирянами дають 
отцеві невичерпний матеріал 
для його містких повчально-
моральних оповідань та есеїв. 
Як наслідок у 2010–2016 роках 
отець Мелетій видав п’ятитомник 
«Місія в оповіданнях»; у 2014–
2016 роках – двотомник «Горнило 
Божої любові», а також книги 
«Ювілейне паломництво» (2000) та 
«Апостольство хворих» (2017).

І закономірний прийом у члени 
НСПУ. Рекомендації йому дали 

о. Василь Мендрунь; колишній 
голова Львівської організацї НСПУ, 
відомий прозаїк Левко Різник – і я, 
грішний.

Стасів Василь 
Михайлович (о. Климентій) 
набагато молодший 
від о. Батога. Але теж 
людина творча: прозаїк, 
перекладач і есеїст. Він народився 
в селі Церківна (яка символічна 
назва!) Долинського району на 
Прикарпатті. Закінчив аж два 
університети: спершу (1999 р.) – 
Папський Латеранський в Римі, 
відтак імені Івана Франка у Львові. 
Зараз аспірант у Франковому виші з 
міжнародного права.

ЦЕ СВІТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ДУХОВНА ТЕЖ ЗМІСТОВНА 

Отець Стасів два роки був 
ректором Василіянського інституту 
філософсько-богословських студій 
ім. Й. В. Рутського в Золочеві, 
відтак Генеральним директором 
видавництва «Місіонер» у Львові 
(2005–2017). Зараз служить 
у Червонограді, який колись 
називався Кристинополем і 
де впродовж дев’яти літ (від 
1766 р.) ігуменом був василіянин 
о. Корнилій Срочинський, який 
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мав літературний хист і майстерно 
вів монастирську «Хроніку». 
Надзвичайно цінною є його 
реляція про Коліївщину в Умані 
1768 року та описи подій в нашому 
краї, пов’язані з барськими 
конфедератами, які з’явилися і в 
Кристинополі, зосібна в чернечій 
обителі… 

Климентій Стасів є автором 
трьох власних художньо-
документальних книжок: 
«Вартовий Господнього 
світильника» (2012), «Місія 
високого слова. Василіянське 
книговидання: минуле, сучасне, 
майбутнє» (2015) та «Чернеча 
офіра Христові й Вітчизні» (2018). 

Як перекладач має у своєму 
доробку сім книг. Це переклади 
з італійської мови праць Йозефа 
Ратцінґера (знаного як Папа 
Венедикт), Папи Франциска, Карла 
Марії Мартіні, Андреа Торніеллі… 
Для мене особисто дуже цікавою 
є книжка-діалог кардинала Мартіні 
з відомим письменником і атеїстом 
Умберто Еко під назвою «У що 
вірить той, хто не вірить» (2016).

Оригінальні та перекладні книги 
о. Стасіва відзначені різними 
нагородами та дипломами. 
Зокрема, «Місія високого слова» 
здобула перше місце в номінації 
«Обрії» за результатами ХVIII 
Всеукраїнського рейтингу «Книга 

року 2016». Ця ж книга принесла 
автору звання лауреата третього 
Всеукраїнського літературного 
конкурсу ім. Леся Мартовича 
(2017). А в рейтингу експертного 
оцінювання піврічного видавничого 
репертуару в номінації «СОФІЯ» 
лідером був визнаний переклад 
книжки «У що вірить той, хто не 
вірить» (2016).

Отож творчість отця належно 
оцінили не лише у Львівській 
організації НСПУ, а й у Києві – і 
на Приймальній комісії, і під час 
засідання Правління НСПУ, яке 
затверджувало кандидатури 
остаточно. (Не завадить 
нагадати, що з 62 претендентів 
на членський квиток 24 були 
відхилені – фактично кожен третій. 
Проте отці василіяни пройшли!) А 
рекомендували о. Стасіва в члени 
Спілки знову ж таки ми з отцем 
Мендрунем, а також поетка, прозаїк 
і перекладачка Марія Чумарна.

* * *
Залишилось побажати новим 

василіянським письменникам творчої 
наснаги й духовної невсипущості. 
Бо, як сказав сучасний класик Григір 
Тютюнник, нема загадки таланту, є 
загадка любові.

А любові василіянам 
не позичати. 
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Є ІСТОРІЇ, ПРО ЯКІ НЕ МОЖЛИВО 
НЕ НАПИСАТИ. ОДНА З ТАКИХ – 
ПРО ЗУСТРІЧ З ОТЦЕМ ВІКТОРОМ 
ІЗ ПІДГОРЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ

«Підходжу до великих, овальних 
кам’яних воріт монастиря. Паркану 
немає, і через це ворота видаються 
магічними, ніби портал, який з’явився 

нізвідки. Хоча… огорожі й справді 
не треба: праворуч високий пагорб, 
який з одного боку огортає територію 
комплексу, а ліворуч – глибокий яр, 
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підійшовши до краю якого бачиш 
надзвичайні краєвиди. А десь там – у 
підніжжі – невеликий (зо два десятки 
хат) хутір Пліснесько.

Підходиш до церкви і справді 
відчуваєш, що «магія воріт» 
працює, і ти опиняєшся в атмосфері 
спокою та теплої тиші. Сьогодні в 
монастирі живе кілька монахів, за 
настоятеля – отець Віктор Батіг. Зі 
слів Андрія Филипчука (археолога, 
котрий займається розкопками в 
археологічному комплексі Пліснесько, 
що неподалік), – людина надзвичайно 
благородна та скромна.

А ось і отець Віктор. Переводимо 
погляд на сивого, високого чоловіка років 
сімдесяти, у чорній, довгій до землі рясі.

Отець Віктор прямував до нас. 
За цих десять метрів, що були між 
нами та ним, можна було збагнути 

його через пряму, але невимушену 
поставу – те рідкісне поєднання. Його 
багаторічне монаше життя-служіння 
намалювало на обличчі благородні 
чи навіть святі риси. Наблизившись, 
отець Віктор привітався до нас синіми 
глибокими очима.

Для розмови попрямували в 
Онуфріївську церкву на території 
монастиря. Там сіли на старих дубових 
лавах. Спершу отець Віктор ніяковів, 
мовляв, «не знаю, чи зможу вам 
розповісти щось цікаве». Але трохи 
згодом дізнаюся, що отець упродовж 
чотирьох років вивчав богослов’я в 
Римі, опісля багаторічно прислуговував 
у храмах Жовкви, Золочева, Гошева, 
Львова. У Підгорецькому монастирі 
уже одинадцять років. Каже, що тут 
йому подобається, бо відчуває спокій і 
стан до молитви.

Розглядаємо розпис храму: 
довкола – живе бароко, автентичні 
насичено-сині кольори, поєднані 
з золотим обрамленням ікон та 
одежами скульптур святих, які 
виступають з іконостасу і їх багатий 
хвилястий одяг ніби розлітається 
по храмі. Здається, що іконостас, 
розпис, скульптури – усе це 
зловлена мить.

Кожного дня у храмі проводять 
богослужіння. До війни, каже отець 
Віктор, було більше гостей, зараз 
дещо менше. «Якось приїжджали до 
нас студенти з Івано-Франківська, 
які питали мене: «А що таке 
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реколекції?». Я кажу: «От ви вчитеся, 
як на комп’ютері працювати, а 
ми вчимо, як стати святими», – 
усміхається.

– То найважливіше в житті – 
стати святим? – продовжую тему.

– Так, а це означає щоденно 
прагнути досконалості. 
Найстрашніше, що людина може 
прожити життя і так і не зрозуміти, 
що вона створена для неба».  

Оксана Левантович, журналіст 
Світлини: Катя Москалюк
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 «ІСНУЄ 
НЕОБХІДНІСТЬ 
СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ», –
ГЛАВА УГКЦ
Є певна потреба у створенні єдиної 

помісної української церкви київського 
християнства, яка б донесла до сього-
дення нашого церковного життя правду 
про неподілену церкву. Саме Київська 
Церква зберегла історичну церковну 
пам’ять про церкву першого тисячоліття.

Про це в ефірі проекту «HARD з Вла-
щенко» на телеканалі ZIK зазначив глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав (Шевчук).

«Свого часу була дуже цікава і плідна дискусія з нагоди чотирьохсотліття 
Берестейської унії. Це було у 1996 році. Тоді відбулась ціла низка так званих бе-
рестейських читань, де церковні історики вперше після падіння комунізму мали 
можливість говорити про об’єктивну наукову істину», – розповідає Блаженніший 
Святослав. За його словами, це відбувалось для того, аби боротися з певними іде-
ологічними кліше, згідно з якими одні Церкви вважалися лояльними, благонадій-
ними, безпечними, а інші – «небезпечними», «шкідливими», «зрадницькими».

«Очевидно, Греко-Католицька Церква, через те, що вона відіграє велику іс-
торичну роль, потрапляла завжди в категорію «шкідливих». Говорили навіть, що 
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її потрібно відкинути на смітник історії. Але з розвалом Радянського Союзу ця 
Церква воскресла», – наголосив архієпископ.

Він переконаний, що це стало справжнім сюрпризом не лише для дипломатів 
та церковних лідерів, а й для самих греко-католиків.

«Ми ніколи не сподівалися, що наша Церква воскресне. І  не просто воскресне, 
а  буде так інтенсивно розвиватися і відіграватиме сьогодні таку велику роль. Я думаю, 
що для цілого українського суспільства ще потрібно собі відкрити всі ті історичні іс-
тини, що говорили про шляхи пошуку єднання між Церквами», – вважає глава УГКЦ.

Окрім цього, він висловив переконання, що Берестейська унія була пророчим 
актом, адже сьогодні ми говоримо про необхідність створення єдиної помісної 
церкви в Україні.

«Мова йде про церкву київського християнства, яка б донесла до сьогодення на-
шого церковного життя правду про неподілену церкву. Бо ж коли хрестився князь 
Володимир, ще не було поділу. Христова церква першого тисячоліття була одна, і 
саме Київська Церква зберегла цю історичну церковну пам’ять», – пояснив ієрарх.

 УРОДЖЕНЕЦЬ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧЕНИЙ 
ЄПИСКОПОМ В УГОРЩИНІ
У суботу, 7 квітня 2018 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск 

призначив Високопреподобного о. Абеля Сочку, ЧСВВ, дотеперішнього Апостоль-
ського Адміністратора Ньїредьгазької єпархії для католиків візантійського обряду 
в Угорщині, правлячим єпископом цієї єпархії.

Владика-номінат Абель Анталь Сочка, ЧСВВ, народився 1972 року у Виноградо-
ві на Закарпатті. Після закінчення середньої освіти в Україні, завершив богослов-
ську освіту в Будапешті та 1996 року 
вступив до Василіянського Чину 
святого Йосафата, в якому 2001 року 
прийняв ієрейські свячення.

Виконував різні душпастирські 
служіння у Василіянській Провін-
ції святого Стефана в Угорщині. 
Обраний протоігуменом цієї Про-
вінції 2008 року та переобраний 
у 2016 році, душпастирював у Бу-
дапешті, в Марійській святині міс-
течка Марія Повч (Угорщина) та в 
США. Був вікарієм Апостольського 
екзархату Мішкольца. А 31 жовтня 
2015 р. Папа Франциск призначив 
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о.  Абеля Апостольським Адміністратором вакантної Ньїредьгазької єпархії без 
єпископських свячень, але надаючи право брати участь у Раді Ієрархів.

Раніше, 20 березня 2015 року, Папа Франциск підняв Угорську Греко-Католиць-
ку Церкву до рівня митрополичої Церкви свого права. При цьому тодішня Гайдудо-
розька єпархія стала архієпархією, Мішкольцький екзархат – єпархією, і, крім того, 
було створено ще одну єпархію з осідком у Ньїредьгазі, виокремивши її з території 
Гайдудорозької єпархії.

 ФІЛЬМ «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ» 
ОМИНАЄ СУТТЄВИЙ ФАКТ: 
ВІЛЬЯМ ВОЛЛЕС 
БУВ КАТОЛИКОМ
Шотландський національний герой Вільям 

Воллес відомий в усьому світі завдяки культово-
му фільму «Хоробре серце». Католицька асоціація 
«Традиція, сім’я і власність» (Шотландія) провела 

низку досліджень, які доводять, що Вільям Воллес був католиком. За інформацією 
сайту організації, фільм Мела Ґібсона оминає один важливий факт з життя голов-
ного героя: приналежність до Католицької Церкви. Вільям народився 1270 року. 
За тогочасним звичаєм, імовірно, отримав освіту в католицькій школі августинців, 
а згодом – бенедиктинців. На думку дослідників, молодий шотландець володів не 
тільки рідною гельською мовою, а й англійською, французькою, німецькою та лати-
ною. Його батько і старший брат загинули від рук англійських солдатів. Вони були 
засуджені за відмову присягати на вірність Едуарду I, королю Англії (на прізвисько 
«Молот шотландців»), та за підтримку шотландського монарха Джона Баліоли. Ці 
події змусили його залишити релігійний спосіб життя. Вільям вбив кількох ворожих 
солдатів та переховувався. Це був початок народження героя, який за підтримки 
єпископа Глазго став на чолі повстання проти англійських загарбників.

Його плани перекреслила зрада одного з найближчих друзів. «22 квітня 
1305 року, – читаємо на порталі «Pontifex», – у Вестмінстерському палаці відбувся суд 
над Воллесом. Його було засуджено до страти. Вже на ешафоті він посповідався в ар-
хієпископа Кентерберійського і попросив (це було його останнє бажання) Псалтир. 
Він помер, читаючи покаянний псалом. Один священик стверджував, що під час ви-
конання вироку бачив, як ангели вітали в Небі душу Вільяма Воллеса. Ця тема доволі 
довго була популярною на проповідях». Також знаковою стала сцена фільму, де голо-
вний герой, якого грає католик Мел Ґібсон, гине вигукуючи: «Свобода!». 

Переклад CREDO за матеріалами: Aleteia
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НОВИНИ ВІРА Й КУЛЬТУРА

– Ваше Високопреосвященство, Ви ба-
гато разів звертали увагу, що найважливі-
шою проблемою Католицької Церкви став 
релятивізм. Щораз частіше говориться 
про неможливість здобути підтверджен-
ня того, яка саме релігія є істинною. У чому 
Ви вбачаєте причини такого стану речей? 
Наскільки він небезпечний? 

– Можна з впевненістю ска-
зати, що однією з причин є 
поширення позитивістсько-
технічного світогляду. Підтвер-
дженням для техніки є експе-
рименти. Експериментальний 
метод показує, що техніка стає 
чимось гідним довіри. Таким 
чином, цей метод, завдяки яко-
му техніка досягає великих 

успіхів, виглядає взагалі єди-
ним, що здатний гарантувати 
певні висновки. Все, що не-
можливо довести за допомогою 
даного методу, виглядає не-
певним. З цього випливає, що 
ми можемо мати точні знання 
тільки про речі, які належать 
певним чином до сфери матері-
ального і технічного. Все інше 
було б тоді суб’єктивним, непе-
реконливим. Тоді багато кон-
курентних релігій і філософій 
можуть виглядати тільки да-
леким відбитком однієї, в оста-
точному рахунку невловимої 
правди. Такий спосіб мислен-
ня є чимось, що нав’язується 

КАРДИНАЛ ЙОЗЕФ РАТЦІНҐЕР:
ХРИСТИЯНИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ, 
ЩОБ СВІТ НЕ ВИПАВ З РУКИ БОГА. 

ПРО НІГІЛІЗМ, ПЕКЛО І КРИЗУ В ЦЕРКВІ

Розмова з кардиналом Йозефом Ратцінґером,  префектом Конґреґації віровчення
(НИНІ – ПАПА-ЕМЕРИТ БЕНЕДИКТ XVI)

Якщо ми не віримо, що Христос – справді Син Живого Бога, 
Слово Бога, що все те, що Він нам говорить, – правда, тоді 
все християнство виявляється вже тільки традицією. Тоді 
християнство можна вважати чимось гарним та цінним 
з точки зору естетики, але тоді воно втрачає свою життє-
ву силу. Бо заради релігії, котра не є насправді істинною, я 
не готовий страждати. А християнство, задля якого вже 
не можна страждати, не має в собі остаточної цінності. 
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людині сьогоднішнім світом, 
де панують наукові методи і 
техніка. До цього додається 
переконання, що віра в існу-
вання істини чинить людину 
нетолерантною. Якщо хтось ві-
рить, що пізнав правду і хоче 
її захищати, то він, так би мо-
вити, є нетолерантним щодо 
інших правд. Згідно з таким 
розумінням християнська віра 
в правду Об’явлення є фак-
тично антидемократичною. 
Здається, що вона робить толе-
рантність чимось неможливим. 
Той, хто бажає бути демокра-
том, мусить визнавати те, що 
всіляке пізнання є відносним. 
Так, отже, думка про існуван-
ня об’єктивної правди стає чи-
мось підозрілим і неможливим 
для прийняття з двох причин: 
з одного боку, це випливає з 
прийняття наукового методу і 
нашого життя, сформованого 
технікою, з другого, – з нашого 
розуміння толерантності. Не-
безпека релятивізму полягає 
в тому, що сучасній людині він 
здається цілком зрозумілим 
і близьким. Проте його при-
йняття означає, що відповіді 
на всі важливі питання люд-
ського буття: про сенс життя, 
про смерть, про Бога, а також 
етичні питання – стають чи-
мось арбітральним і довіль-
ним. А коли відповіді на важ-

ливі питання етики є чимось 
довільним, коли ці питання 
не знаходять єдиної відповіді, 
людина потрапляє у небезпе-
ку. Таким чином, релятивізм 
загрожує вже не тільки нашій 
вірі, яка становить лише один 
із різновидів посеред багатьох 
світоглядів, але також мораль-
ним узам, які єднають людство. 

– Хотілося б поглибити це питання. Сьо-
годні можна часто почути, а іноді так вва-
жають навіть деякі католицькі єпископи, 
що всі великі релігії є істинними, а христи-
янська релігія є тільки найкоротшою до-
рогою до Бога. Що Ви, Ваше Високопреос-
вященство, думаєте про такий підхід? 

– У жодному разі не можна 
сказати, що всі релігії є істин-
ними. Радше, у всіх релігіях, 
або в більшості релігій, поряд 
з помилковими та сумнівними 
аспектами наявні елементи 
правди. В цьому пункті релігії 
не тільки певним чином збіга-
ються між собою, але також не-
суть у собі внутрішню динаміку 
до християнської віри. Повто-
рюю: релігії не є ані повністю 
істинними, ані повністю фаль-
шивими; в них наявні, дуже різ-
ною мірою, як елементи прав-
ди, так і фальшу. Адже релігії 
частково походять з природного 
об’явлення. Людина не є цілком 
сліпою щодо Бога; ми, католи-
ки, не вважаємо, що первород-
ний гріх спричинив цілковиту 
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сліпоту й абсолютне знищення. 
Бог і надалі говорить в людині. 
Так, отже, в релігіях можемо 
знайти це первинне «відкриття 
себе» Бога, хоча воно в різний 
спосіб затушоване. Тому в цьо-
му сенсі, я вважаю, не можна 
сприймати релігії як замкнені 
в собі явища, їх слід розгляда-
ти як динамічну реальність. 
Це означає, що, з одного боку, 
вони походять від Творця, а з 
другого чекають на більш по-
вне Об’явлення. Ми бачимо, 
що крізь деформування, які 
походять від гріха, в релігіях 
певним чином відбивається 
правда Творця. Але також вони 
самі вказують, що є чимось не-
достатнім і приховують у собі 
очікування Спасителя, яке вре-
шті є очікуванням Христа. 

– Ваше Високопреосвященство, в 
цей момент Ви говорите про різні релігії 
абстрактно. Але чи могли б Ви нам до-
кладніше показати, як має виглядати 
це розпізнання істинних та помилкових 
елементів? Візьмімо, наприклад, індуїзм 
або буддизм, бо ці релігії стали популяр-
ними у багатьох європейських країнах. 

– Гаразд, погляньмо, напри-
клад, на індуїзм, який стано-
вить збірну назву для різних 
релігій. Там ми знаходимо на-
уку про аватари, про зішестя 
Бога. В крішнаїтських міфах 
ми бачимо цілком дивовиж-
не приготування до таємниці 

Христа. Це дозволяє розпізнати 
в них прагнення, тугу, перед-
чуття Христа. Проте вони зали-
шаються тільки мрією. Мрією, 
яка не знайшла ще свого здій-
снення. Таким чином можна, 
вважаю, дуже чітко побачити, 
якою мірою наявна небезпека 
саме в цій думці про аватари: 
людина вже не хоче Христа і 
робить з Нього наступний ава-
тар, одну з багатьох епіфаній 
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божественності. А отже, з од-
ного боку – надія, туга і доро-
га, з другого – небезпека. Або 
придивімося до явища бакті 
(bhakti), ідеї любові, яка за-
ймає досить важливе місце у 
вагомих течіях індуїзму. Тут 
індуїсти наближаються до 
християнської заповіді любо-
ві, але вони можуть піддатися 
спокусі, уявленню, що вже не 
потребують Христа. Або, у ви-
падку буддизму, зверніть увагу 
на прагнення подолати межі 
власного «Я», на прагнення по-
єднання з основою світу, отже, 
з тенденцію, через яку людина 
виходить з того, що є суто ем-
піричним. Саме тут у ній ви-
никає туга за зустріччю з Бо-
гом. Однак тут одночасно може 
зникнути обличчя особистіс-
ного Бога. А ще через буддизм 
людина може противитися 
Богові як особі, так, ніби віра 
в Нього є антропоморфізмом, 
а тому – остаточною цінністю. 
Таким чином, шлях до Христа 
тут може або відкритися, або 
закритися. В махаяні знаходи-
мо етику співчуття, в якій зно-
ву можемо знайти елементи, 
що ведуть до Христа.

ДУМКА ПРО РЕІНКАРНАЦІЮ
ВІДБИРАЄ В ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ 

ЙОГО ВАГОМІСТЬ

Тому я вважаю, що коли ми 
докладніше ввійдемо в суть 
релігії, то побачимо щось по-
двійне: зранення гріхом, недо-
лік, але також те, що позитив-
не: тугу, перебування в дорозі, 
якимсь чином ніби «передзна-
ння» про тайну Христа.

– Чи сьогодні ми й надалі можемо ствер-
джувати, як це робили Отці Церкви, що все, 
що не веде до Христа, всі негативні елемен-
ти в різних релігіях, – справа демонів? 

– У кожному разі ми може-
мо сказати, що їхнім джерелом 
є гріх, а там, де є гріх, там та-
кож завжди є демонічні сили. 

– У книжках деяких католицьких бого-
словів сьогодні можна прочитати, що ми 
повинні більшою мірою зацікавитись ідеєю 
реінкарнації, бо вона становить нову надію. 
Чи католикові можна вірити в реінкарнацію? 

– Відповідь категорична – 
ні. Цілком нормальним є те, що 
в науці про реінкарнацію на-
явна позитивна туга. Це свого 
роду модель, що служить пояс-
ненню морального характеру 
світу, якийсь вид теодицеї. Всі-
ляке страждання, все, що зда-
ється несправедливістю, похо-
дить з попереднього існування, 
тому ніхто не страждає неслуш-
но. Згідно з ідеєю реінкарнації 
все має свою причину в попере-
дніх існуваннях. Все це цілком 
зрозуміле, однак у кінцевому 
результаті думка про реінкар-
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націю відбирає в людського 
життя його вагомість. Тоді 
можна собі сказати: мені не 
пощастило в житті, я ризикую 
мати інше, ще неприємніше 
життя, але потім розпочну ще 
раз і т. д. Тут зникає відповід-
на серйозність рішення, велич 
людського існування. Адже ж 
я не знаю, продовження якого 
існування я собою являю. Це 
нелогічно. І це неможливо по-
годити з особистісними відно-
синами між Богом і людиною, 
з величчю людської душі. Як я 
вже говорив, у цьому є спокуса 
обрати легший шлях.

– Французький філософ і богослов 
Клод Тресмонтен докладно пояснив, що 
цю ідею не можна жодним чином пого-
дити з католицизмом. Однак її популяр-
ність зростає. Чому? 

– Це правда, ідея реінкар-
нації стала дуже популярною. 
Серед християн, також серед 
католиків, є багато людей, які 
вірять в реінкарнацію. Якимсь 
чином люди помічають, що 
смерть – це не кінець усього, 
що людина має подальшу від-
повідальність. Але одночас-
но думка про те, що разом зі 
смертю «ставки вже остаточно 
зроблено», їм здається надто 
ризикованою, надто небезпеч-
ною. Тоді вони звертаються до 
науки про реінкарнацію, бо 

вона пропонує їм поєднання 
віри в життя після смерті та 
переконання про відносність 
людського існування. Страх 
перед тим, щоб не програти 
життя, слід усувати не за до-
помогою ідеї реінкарнації, а 
через віру в Боже милосердя. 
Я думаю, що можна легко по-
бачити супереч ність: як мож-
на зберегти ідентичність осо-
би, якщо після смерті немає 
пам’яті про попереднє існуван-
ня, немає жодної ідентичності, 
яку можна ствердити? Страх 
перед тим, щоб не програти 
життя, слід усувати не за до-
помогою ідеї реінкарнації, а 
через віру в Боже милосердя. 

– Проте часто може скластися вражен-
ня, що під цим явищем якраз мають на 
увазі милосердя, а також, що важко гово-
рити про серйозність дочасного існування. 
Відомий католицький богослов Ганс Урс 
фон Балтазар писав у своїх книжках («На 
що нам можна покладати надію» та «Ко-
роткий дискурс про пекло»): ми можемо 
покладати надію на те, що пекло є порож-
нім. Він навіть говорив про обов’язковість 
надії на те, що ніхто не буде засуджений. 
Ця думка поширюється, її також перейня-
ли деякі польські богослови. Сьогодні час-
то можна почути, що засуд на вічні муки 
заперечує Божу доброту. 

– Передусім хочу сказати, 
що Балтазар неодноразово ви-
словлювався ризиковано та 
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однобічно. Треба прочитати 
весь його твір, щоб розмістити 
ці фрагменти у відповідному 
контексті. Наскільки я розумію 
Балтазара, то він хотів сказа-
ти, що існують дві помилки. З 
одного боку, помилка Орігена, 
який обіцяє нам Апокатастаз, 
тобто: все буде владнано, на-
прикінці наступить поєднання 
всього. В Біблії немає жодного 
підтвердження цієї ідеї Апо-
катастазу. Вона не має ніякої 
підстави. Таке пророцтво за-
перечує серйозність людської 
свободи. Бог не здобуває нас 
насильно, не спасає нас всупе-
реч нашій волі. З іншого боку, 
згідно з Балтазаром, і св. Ав-
густин зайшов задалеко, коли 
вважав, що тільки частина 
людства була призначена Бо-
гом для спасіння і що Бог не 
передбачив спасіння для всіх. 
На таке твердження Біблія 
нас не уповноважує, бо гово-
рить досить виразно: Бог хоче, 
щоб усі люди осягнули спасін-
ня й пізнання правди, Христос 
помер за всіх. Тому Балтазар, 
якщо можна так сказати, на-
магається знайти дорогу посе-
редині між цими двома край-
нощами. Він говорить: ми не 
можемо і нам не дозволено 
вважати, що всі будуть спа-
сенні. Але нам можна мати 

надію за всіх, до того ж актив-
ну надію, яка полягає в тому, 
що ми поєднуємося з Господом 
в молитві, любові та терпінні, 
з Господом, Який хотів умер-
ти за всіх і Який умер за всіх. 
Приклад такого підходу для 
Балтазара становить св. Те-
реза з Лізьє. Вона говорила: 
«Моє небо полягатиме в тому, 
щоб творити добро на землі, а 
через це клопотатися про всі 
душі». Співтерпіння з Хрис-
том стає активною надією. Це 
не пророцтво, що «пекло по-
рожнє», але певна форма духо-
вності наслідування Христа, 
поєднання з Його волею, щоб 
бути для всіх, включитися в 
смерть Христа, в Його віддан-
ня усім через молитву й наше 
свідчення, стати знаряддям у 
Його руках задля добра усіх. 
З певністю не можна сказати, 
що пекло порожнє. Але разом 
з Христом ми мусимо прагну-
ти спасіння усіх. Крім цього, 
Біблія показує нам пекло як 
дійсність. Важливо, щоб ми не 
вбачали в ньому порожню гі-
потезу, але дійсність, яка сто-
сується нас у нашому житті. 

– Проте виникає запитання: навіщо 
прагнути спасіння душ? Інший відомий ка-
толицький богослов Карл Ранер розвинув 
теорію анонімного християнства, згідно з 
якою кожна людина, незалежно від того, 
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чи знає про це, чи ні, вже є християнином. 
У сучасному богослов’ї говориться, що всі 
люди вже спасенні. То чому Церква взага-
лі має проголошувати віру, якщо всі люди 
вже спасенні й виправдані? 

– Христос умер за всіх, і цією 
мірою спасіння подароване 
кожному. Воно існує для всіх. 
Але цю пропозицію потрібно 
прийняти. Тут чимось над-
звичайно важливим для мене 
є пошана Бога до людської 
свободи. Спасіння не прище-
плене людині само по собі, Бог 
хоче вільної відповіді люди-
ни, Він хоче діалогу любові. 
Якщо людина не любить, то в 
ній немає спасіння. А любити 
можна тільки в любові. Тому 
моє рішення, моє спасіння не 
може бути чимось готовим, а 
любов Христа є силою, яка ба-
жає «підтягти» мене до любові, 
однак без будь-якого примусу. 

ЯКЩО ЛЮДИНА НЕ ЛЮБИТЬ, 
ТО В НІЙ НЕМАЄ СПАСІННЯ

Тому важливо проголошува-
ти любов Христа, а в ній прав-
ду Бога, і тоді те, що існує для 
всіх, зможе також і для усіх 
стати дійсністю. Коли ми у вірі 
будемо фактично обдаровані 
любов’ю Бога і Його правдою, 
то з цього обов’язково випли-
ває, що ця правда бажає по-

ширюватись і що вона є важ-
ливою для всіх людей. Тому 
ми повинні зробити так, щоб її 
побачили всі люди і щоб до неї 
дійшло кожне серце. 

– Вся Традиція Церкви завжди чітко 
навчає, що умовою спасіння, виправ-
дання є віра. Це переконання ми зустрі-
чаємо вже в найдавніших символах і 
визнаннях, наприклад, в атаназійсько-
му символі. Ту саму умову ми знаходи-
мо в багатьох найважливіших форму-
люваннях католицького віровчення, в 
навчаннях Пап і соборів. Також в Lumen 
Gentium, одному з найважливіших до-
кументів ІІ Ватиканського собору, знахо-
димо таке саме вчення. Воно говорить, 
що спастися не можуть ті, хто, маючи 
можливість розпізнати правдиву віру, 
не прийняв її. Проте сьогодні чимало ка-
толицьких інтелектуалів, а також єпис-
копів, говорять про те, що ця умова віри 
начебто була несуттєвою. Вони воліють 
говорити тільки те, що людина повинна 
жити згідно зі своїм сумлінням. На їхню 
думку, визнавання об’єктивно правди-
вої віри не є важливим. Що Ви, Ваше Ви-
сокопреосвященство, думаєте про це?

– Важливо те, що ми розу-
міємо під словом «сумління». 
Якщо сьогодні хтось говорить 
про сумління, то найчасті-
ше розуміє під цим те, що 
сам собі суб’єктивно вигадає, 
свої міркування. Вважається, 
що у релігійних та мораль-
них питаннях немає нічого 
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об’єктивного, що вони нале-
жать до суб’єктивної сфери, і 
це називається «сумлінням». 
Тоді віднесення до сумлін-
ня означає, що в релігійних і 
моральних питаннях остаточ-
ною інстанцією є суб’єктивний 
підмет. Тому, в остаточному 
рахунку, стає байдуже, який 
зміст моєї віри, що я думаю, що 
чиню. В Святому Письмі сум-
ління є чимось зовсім іншим: 
тут йде мова про проникність, 
відкритість людини на Бога, 
на правду, яка є спільною для 
всіх. Людина, якщо вона шу-
кає, якщо відкривається, має 
шанс, щоб принаймні пізнати 
частину дороги, яка веде до 
Христа. Тоді ситуація вигля-
дає цілком інакше. В такому 
разі справа послуху сумління, 
як сказано в Lumen Gentium, 
є дорогою, яка вимагає ве-
ликих зусиль. Вона не озна-
чає, що я маю робити те, чого 
суб’єктивно прагнутиму, але 
шукати, вирушати в дорогу, 
заново очищуватися, а через 
це отримати внутрішнє чуття 
слуху на голос Бога і Христа. 
Тільки так можна зрозуміти, 
у чому полягає велич і краса 
віри. Різні релігії можуть тіль-
ки надати елементи, які скеро-
вують мене на дорогу, але вони 
також можуть передавати еле-

менти, які мене відводять від 
входу на дорогу. Віра чітко по-
казує мені, в якому напрямку 
Бог хоче мене вести, і надає 
сумлінню цілковитої ясності. 
Йдеться, отже, про те, щоб лю-
дина не перестала шукати Бога 
й добро. Тоді в ній розвивається, 
може, й неповне, але фундамен-
тальне ознайомлення з прав-
дою, бо Бог супроводжує її своєю 
благодаттю, бо Бог допомагає їй. 
Послання до євреїв, наприклад, 
як мінімальний вимір віри на-
зиває віру в те, що Бог існує і що 
Він є Суддею. Якщо я маю ці два 
елементи: що Бог існує і що Він 
мене судитиме, – тоді внутріш-
ньо я вже перебуваю на дорозі 
до Христа. В етиці багатьох ре-
лігій знаходимо основні елемен-
ти Декалогу. Хто дійсно живе 
цією внутрішньою правдою, того 
Господь вестиме так, що він на-
вчиться дедалі краще відрізняти 
правдиві елементи від елемен-
тів, які перешкоджають вірі. 

– Те, що Ви, Ваше Високопреосвящен-
ство, говорите, зараз рідко можна почути. 
Радше можна прочитати, також у Карла 
Ранера в його «Основному викладі віри», 
що незрівнянно краще бути атеїстом або 
нігілістом, аніж вірити в Бога. На його дум-
ку, найважливішою цінністю є відчуття 
трагедії власного існування. Тепер існує 
багато книжок і статей католицьких мис-
лителів, у яких панує така екзистенціаліст-
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ська риторика. Єдиною темою, яку вони 
фактично оминають, є завжди питання 
визнання правдивої віри.

– Там, де щось таке говорить-
ся, – з одного боку панує ро-
мантичне розуміння нігілізму, 
натомість з іншого – дуже об-
межене розуміння віри. Якщо 
я вбачаю у вірі тільки суму 
тягарів, котрі мушу двигати, 
адже ж я католик, то тихенько 
бажатиму собі відходу від віри, 
бо тоді моє життя стане нібито 
легшим. Однак не слід вважа-
ти, що хтось із нігілістів живе 
в стані щастя, бо може робити 
все, що йому заманеться. Пи-
тання полягає в тому, як саме 
він став нігілістом. Нігілізм 
і переконаний атеїзм перед-
бачають те, що хтось проти-
виться внутрішньому заклику, 
що хтось духовно затвердів. Я 
вважаю, що неможливо протя-
гом усього життя залишатися 
переконаним атеїстом або ні-
гілістом без докорів сумління, 
адже голос Бога є в кожній 
людині. У нігілізмі та атеїзмі 
є так багато справ, які проти-
вляться людській сутності, що 
той, хто живе таким чином, 
всюди зустрічає питання, які 
неможливо розв’язати. Він не 
знаходить у собі нічого, що мо-
гло б його провадити. Питання 
про смерть або про життя після 

смерті не дають такій людині 
спокою. Її життя порожнє. Це 
неправда, що відсутність віри 
робить життя вигіднішим. Зо-
всім навпаки, вона робить 
життя понурим, безнадійним. 
Якщо хтось приймає віру, 
то бачить, що вона дає йому 
справжнє щастя. Йдеться про 
віру, яку нам показує Церква і 
Святе Письмо. Це не пакунок, 
наповнений догматами і нака-
зами, а світло: я бачу, а отже, 
можу йти. Звісно, я роблю по-
милки, проте в світлі віри я це 
помічаю краще, ніж атеїст. Але 
мене надалі веде і вислуховує 
Господь, Який за мене терпів, 
Який мене любить і Який не 
дозволить мені впасти. Якщо 
хтось дійсно прийме віру, 
таку, про яку говорить Письмо 
і яку проголошує Церква, то, 
мабуть, краще, ніж інші, знає, 
наскільки він грішний. Але 
він має також радість, бо знає: 
остаточно я перебуваю в руках 
Бога, Який мене любить. 

– Якщо ми вже так багато говоримо 
про віру, то також мусимо торкнутися 
питання екуменічного діалогу. Наскіль-
ки можливий діалог з тими протестант-
ськими деномінаціями, які в кожному 
пункті відійшли від християнської мо-
ральності та традиції? Зі спільнота-
ми, які прийняли розлучення, штучну 
контрацепцію, які висвячують жінок? 
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Мало того, у багатьох протестантських 
спільнотах на Заході – в Швеції, північ-
ній Німеччині, Норвегії – навіть прийма-
ються гомосексуальні подружжя. В дея-
ких шведських і норвезьких парафіях 
працюють, і це загальновідомо, пасто-
ри-гомосексуалісти та пасторки-лесбій-
ки. Наскільки взагалі можливий діалог з 
представниками таких спільнот? 

– Так, це справді трагіч-
на ситуація, що деякі протес-
тантські церкви потрапили в 
цей глухий кут. Ми бачимо, 
наскільки необхідним є віров-
чення Церкви. Але слід дода-
ти, що ці явища ніде не були 
введені без опору, хоча їх при-
ймали керівники згаданих 
деномінацій. Адже це викли-
кало сильну реакцію у вірних 
і деяких богословів. Ми тепер 
бачимо, як молоді Церкви з 
Африки у Все світній Раді Цер-
ков протистоять цим явищам. 
Наприклад, у Німеччині існує 
пієтистичний (від лат. pietas – 
любов до Бога, правовірність) 
рух, який протистоїть цим 
явищам. Є також видатні бо-
гослови, наприклад, Паннен-
берг, які чинять рішучий опір 
цим тенденціям. Я вважаю, що 
екуменічний рух повинен те-
пер полягати в тому, щоб зміц-
нювати ті сили в євангелист-
ських Церквах, які не хочуть 
прийняти порушення тради-

ції. Такі сили існують, але іно-
ді не можуть пробитися крізь 
церковні структури влади. 
Такі люди страждають і див-
ляться на Католицьку Церкву, 
як на надію для себе. У такому 
значенні, на мою думку, важ-
ливим є, саме в цій критичній 
ситуації, особливий вид екуме-
нічної уваги, завдяки якій ми 
надамо підтримку силам віри 
і одночасно поставимо інших 
перед питанням про віру. Та-
ким чином ми забезпечимо ре-
зультативність Євангелія, ве-
ликої християнської Традиції. 

– Інша, також важлива проблема, – це 
ставлення до євреїв та юдаїзму. Чимало 
католицьких богословів сьогодні говорять 
про паралельну дорогу до спасіння, якою 
мав би бути юдаїзм, незалежно від като-
лицизму. Вони стверджують, що євреї не 
потребують Христа як посередника перед 
справжнім Богом, бо вже перебувають в 
Отця. Це означало б, що Ісус прийшов тіль-
ки до поган. Як стало можливим те, що цей 
погляд набув такої популярності?

– Про цю проблему ми саме 
дискутували з богословами із 
Папської Біблійної Комісії, і 
за рік, якщо Бог дозволить, 
зможемо опублікувати в цій 
справі документ, в якому одно-
часно висловляться двадцять 
відомих екзегетів. Це питан-
ня стало нагальним, тому що 
християни відчувають сором 
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за те, що в 1933–1945 роках 
у християнському світі було 
можливим таке велике пере-
слідування євреїв. Озираю-
чись назад, бачимо негідний 
підхід до євреїв, присутній у 
цілій християнській історії, й 
тепер робиться спроба, так би 
мовити, компенсації й нової 
пошани у ставленні до євре-
їв. Я хочу сказати: повага до 
євреїв, до їхньої участі у вірі, 
без сумніву, є чимось добрим і 
позитивним. Зусилля щодо но-
вого розуміння єврейської місії 
є насправді чимось важливим. 
Але твердження, що вони не 
потребують Христа, суперечить 
цілому Новому Завіту. Бо хрис-
тиянська місія передусім звер-
тається до євреїв. Святий Пав-
ло під час усіх своїх мандрівок, 
як це нам показують Діяння 
Апостолів, завжди йде спочат-
ку до євреїв і хоче їх здобути 
для Христа. Церква має бути 
Церквою євреїв і християн. 
Він показує цілком виразно, 
що Христос прийшов до євреїв, 
обраного народу Бога. Святий 
Павло пише про це дуже чітко. 

НАШИМ ЗАВДАННЯМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
СВІДЧИТИ В ПОКОРІ І НАДІЇ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ І ПЕРЕД ЄВРЕЯМИ, 
ЩО ХРИСТОС, СИН АВРААМА ТА 

ІЗРАЇЛЯ, Є ТАКОЖ ЇХНІМ СПАСИТЕЛЕМ

Якщо ми розважимо фраг-
мент з Послання до Римлян 
(9–11 розділи), велику теологію 
Ізраїля за святим Павлом, то 
насправді він виражає «таємни-
цю», пророцтво, що наприкінці 
весь Ізраїль спасеться, але ніде 
не йдеться про те, що євреї не 
потребують Христа. Він гово-
рить: це таємниця Бога, який 
через теперішню невірність Із-
раїля вводить поган всередину 
з тією метою, щоб наприкінці 
всі знайшлися в Христі. Поша-
на до євреїв, каяття за те, що ми 
неправильно вчинили, не може 
зводитись до того, щоб ми ви-
знали, що євреї не потребують 
Христа. Це означало б зробити 
цілком хибний висновок.

– Чи з того, що Ви, Ваше Високопре-
освященство, говорите, випливає, що 
обов’язком Церкви і надалі є молитва за 
те, щоб євреї навернулися до Христа? 

– У Літургії годин ми сьогод-
ні знаходимо, як і раніше, про-
хання про те, щоб Ізраїль впіз-
нав у Христі свого Спасителя. 
Ми мусимо докладати зусиль до 
цього. Можна сперечатися про 
те, чи ведення формальної місії, 
спрямованої до євреїв, є сьогод-
ні чимось показовим. Можливо, 
для цього тепер не відповідний 
момент. Але, без сумніву, на-
шим завданням залишається 
свідчити в покорі і надії, в тому 
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числі і перед євреями, що Хрис-
тос, син Авраама та Ізраїля, є 
також їхнім Спасителем. 

– Якщо ми тепер спробуємо всі ці 
проблеми зібрати докупи, тоді можемо 
запитати: чи правда, що кожна людина 
має моральний обов’язок прийняти віру 
в Христа? Чи це твердження істинне? 

– Так. Як вже було сказано, 
це не означає, що той, хто без 
власної провини не знає Хрис-
та, буде засуджений у пеклі. 
Однак кожна людина повинна 
жити таким чином, щоб бути 
на дорозі до Нього настільки, 
наскільки це для неї можливо. 
Кожний повинен мати відкри-
те серце для віри в Христа так, 
щоб, якщо Бог йому допоможе 
і подарує потрібну для цьо-
го благодать, навернутися до 
Нього. 

– Більшість наших запитань стано-
вили прохання про коментар до твер-
джень католицьких мислителів, нео-
дноразово навіть єпископів. Особи, які 
проголошують ці погляди,  – іноді це 
думки тільки ризиковані, а іноді просто 
некатолицькі, – не вважаються явними 
єретиками. Чи не живемо ми в епоху 
найбільшої кризи в історії католицизму? 
Відомий католицький богослов і філо-
соф Дітріх фон Гільдебранд вважав (у 
своїх книжках «Троянський кінь в Божій 
Державі» та «Спустошений виноград-
ник»), що сьогодні маємо справу з най-
більшою кризою в історії Церкви, бо бо-

гослови-католики поставили під сумнів 
цінність правди. Що більше, визнані ав-
торитети цитують таких мислителів, як 
Карл Ранер. Його навіть називають «свя-
тим Томою ХХ століття», хоча він нерідко 
поширював дуже сумнівне вчення. 

– Твори Ранера – надзвичай-
но складні, так що практично 
кожен може знайти в них те, 
що шукає. Потрібно спробува-
ти відрізнити те, що добре, від 
того, що недобре, і читати його, 
беручи за точку відліку віру 
Церкви. Від богословів можна 
багато навчитися, але точкою 
відліку залишається віровчен-
ня Церкви. Саме коли ми при-
дивляємось до кризи багатьох 
євангелистських деномінацій, 
бачимо, наскільки важливим 
є офіційне вчення Церкви про 
віру. Богослов’я може віднай-
ти свою дорогу, лише виходячи 
з цієї науки. Питання про те, 
чи сьогодні ми маємо справу з 
найбільшою кризою Церкви, я 
хотів би залишити без відпові-
ді, бо важко робити таке істо-
ричне порівняння. З певністю 
можна сказати, що гностична 
криза була дуже важкою. Та-
кож криза XVI століття була 
дуже глибокою. Проте зали-
шається фактом: нам загрожує 
те, що ми сховаємо правду під 
посудиною, побоюючись, щоб 
нас не засудили за відсутність 
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толерантності, пиху. Це дуже 
велика небезпека. Цим самим 
ми повернулися до початку на-
шої розмови. Якщо ми не віри-
мо, що Христос – справді Син 
Живого Бога, Слово Бога, що 
все те, що Він нам говорить, – 
правда, тоді все християнство 
виявляється вже тільки тради-
цією. Тоді християнство мож-
на вважати чимось гарним та 
цінним з точки зору естети-
ки, але тоді воно втрачає свою 
життєву силу. Бо заради релі-
гії, котра не є насправді істин-
ною, я не є готовий страждати. 
А християнство, задля якого 
вже не можна страждати, не 
має в собі остаточної цінності. 
Врешті-решт виявляється, що 
моя вигода – важливіша від 
віри в Бога. 

ХРИСТИЯНИ НЕСУТЬ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ, 

ЩОБ СВІТ НЕ ВИПАВ З РУКИ БОГА, 
ЩОБ БУЛИ ЗБЕРЕЖЕНІ ПРИНАЙМНІ 

ВЕЛИКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Небезпека, що ми відмови-
мося від претензії на правду, 
начебто з пошани до іншого, 
начебто через покору, насправ-
ді означає, що ми обираємо 
власну вигоду, що ми вже не 
приймаємо величини христи-
янства, що ми змінюємо віру. 

Цьому суперечать чудові сло-
ва Тертуліана, який написав: 
«Христос не сказав: Я – звичай, 
Він сказав: Я – Правда». Це 
речення, саме в сьогоднішній 
кризі віри, особливим чином 
стосується нас. 

– Іноді можна почути твердження, 
що джерелом цих проблем є також сам 
ІІ Ватиканський собор і нечітке форму-
лювання деяких його документів. 

– У зв’язку з цим я хочу 
сказати, що Собор сам по собі, 
автентичний Собор, є вели-
кою позитивною силою. Але 
існують фатальні спрощення, 
в яких великі досягнення Со-
бору робляться банальними, 
а потім фальшивими і пере-
твореними на гасла. Ця бана-
лізація Собору стала великою 
небезпекою для Церкви. Тому 
важливо не триматися гасел, 
а повернутися до цілісності 
Собору, розуміти його, вихо-
дячи з його власної глибини. 

– Ми розмовляли про багато про-
явів кризи. Де Ви, Ваше Високопреос-
вященство, бачите відповідні рецепти 
на цю хворобу?

– Звичайно, на кризу не-
має готових ліків. Нам мусить 
допомогти Господь. І Він це 
чинить. Настає перелом, при-
ходять молоді люди. Ми бачи-
мо нову тугу за вірою, новий 
рух до Господа. Навіть якщо 
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це тільки дрібні явища, – але 
те, що суттєве, полягає саме 
в цьому: в житті у любові до 
Христа, в житті у внутріш-
ній єдності Церкви, дбаючи 
про молитву, Таїнства і духо-
вність. Це те, що променіє й 
завжди притягуватиме нових 
і нових людей. 

– У своїй книзі «Сіль землі» Ви на-
писали, що, можливо, в майбутньому 
християни будуть тільки малою части-
ною цілого суспільства. У зв’язку з цим 
виникає запитання: яким чином така 
меншість може відповідно впливати 
на публічне життя? Яким чином христи-
яни можуть захищати природне право 
в демократичній системі? Яким чином 
вони можуть гарантувати правову за-
борону абортів чи евтаназії, якщо сус-
пільство стає все більше світським? 

– Природно, я не хотів ска-
зати, що християни мають, 
так би мовити, сховатися в 
якійсь ніші й залишити інших 
напризволяще. Християнство 
від самого початку було пу-
блічною силою і як публічна 
сила було результативним на-
віть тоді, коли християн було 
ще небагато, а саме, в часи 
Нерона. Хоча християни дуже 
довго були меншістю, та по-
вільно, будучи сіллю землі, 
перемінювали суспільство. 
Сьогодні, з одного боку, ми 
є свідками того, що в давніх 

християнських країнах поши-
рюється поганство. В частині 
Німеччини більшість суспіль-
ства становлять неохреще-
ні, як і в колишній комуніс-
тичній Німеччині. Схожу 
ситуацію спостерігаємо також 
у Франції. Але це не повинно 
вводити нас у розпач. Тим 
більше ми повин ні триматися 
правди й духовної сили като-
лицької віри. Ми стаємо в ба-
гатьох країнах меншістю, але 
нашим завданням є турбота 
про цілість: ми мусимо за до-
помогою аргументів резуль-
тативно впливати на суспіль-
ство. Боротьба, яку Святіший 
Отець провадить проти абор-
тів, евтаназії, проти різнома-
нітних порушень прав люди-
ни, стосується всіх. Християни 
несуть відповідальність за те, 
щоб світ не випав з руки Бога, 
щоб були збережені принай-
мні великі моральні цінності. 
Якщо до цього додасться сила 
прикладу, жива сила правди-
вої віри, тоді нам можна спо-
діватися на навернення світу! 

Дякуємо за розмову.  
Краків, травень 1999 р. 

Розмовляли: Павел Лісіцький, 
Ґжеґож Гурний, 

Рафал Смочинський,
 «Fronda» 15/16. 

Переклад: о. Роман Терлецький

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ВИХОВАННЯ 
СУМЛІННЯ

Ієромонах 
Матей ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

ЗАКІНЧЕННЯ СТАТТІ

ОСОБА І ПРОБЛЕМИ 
ВИХОВАННЯ СОВІСТІ
Моральна совість починає 

діяти тоді, коли ситуація ста-
вить конкретній особі питання, 
на яке слід негайно відповісти 
виключно власним особистим 
вибором: «що і як я повинен 
робити?». Факт усвідомлення 
цього явища уможливлює на-
явність загальної совісті і ви-
магає від людини застосувати 
критерії вартостей та вибору, 
тобто зайняти однозначну по-
зицію. Власне, вільний, свідо-
мий й відповідальний вибір 
позиції і є моральною совістю.1 
Саме в момент вибору людина 
1 Ambrosio G., Nepi P., Cozzoli M., La formazione della coszienza 
morale. Ed. AVE. Roma 1995, p. 32.

усвідомлює, що все її багат-
ство надбаної культури і тео-
ретичних знань може послу-
жити підґрунтям і орієнтиром 
для прийняття рішення, яке 
й буде відповіддю на конкрет-
ну ситуацію. Таким чином, 
моральна совість з’єднується 
з екзистенціальним просто-
ром, в якому слід перейти від 
споглядання (contemplatio-
θεωρία) до дії (actio), тобто від 
теорії до практики. Саме тут, 
у цьому відкритому і пробле-
матичному просторі, коли 
входить в гру відповідальне 
використання власної свобо-
ди та екзистенції людини, від-
буваються її численні життєві 
пригоди. Таким чином, вихо-
вання совісті тісно пов’язане з 
питанням тотожності людини, 
християнина, бо ставить саму 
людину безпосередньо перед 
проблемою розрізнення між 
об’єктивним і суб’єктивним 
моментом її життя, унікаль-
ним моментом, який не може 
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бути повторений. Об’єктивно-
універсальний момент, або за-
гальне сумління – коли, напри-
клад, у спокої розважаємо та 
пишемо доповідь про значен-
ня людини у світі. Але це все 
лише доти, поки не виникла у 
сусідів пожежа, і слід негайно 
вирішити, що треба робити у 
даній ситуації: чи допомогти їм 
гасити пожежу, чи продовжу-
вати писати доповідь? Тут по-
чинають входити у гру всі наші 
вартості, про які ми абстрактно 
у їх об’єктивній універсальнос-
ті собі розважали, і які у кон-
кретному вимірі мають бути 
застосовані неповторним, вирі-
шальним і непоборним спосо-
бом: або ризикнути здоров’ям, 
а може, й життям, та допомогти 
сусідам, або залишити сусідів 
сам на сам з їх проблемою. Та-
ким чином, моральна совість, 
яка чинить вільний вибір, таки 
«приречена» зробити цей ви-
бір, навіть якщо у випадку по-
жежі можна стояти осторонь, 
«сховатися у кущі». Цей вибір 
прямує до рішення без можли-
вості будь-якої альтернативи, 
тобто ґрунтується на принципі 
«або так – або ні». І він пови-
нен бути вчиненим вже у його 
екзистенціальному вимірі.

Взявши до уваги все ви-
щесказане, розглянемо дея-

кі проблеми, що виникають 
у теперішніх ситуаціях по-
літичної, релігійної, етичної 
та культурної плюральності 
і які, на жаль, не позбавле-
ні морального релятивізму. 
Насамперед це – проблема 
відношення морального сум-
ління до об’єктивної правди і 
суб’єктивної впевненості. Це 
тим більше важливе через при-
меншення універсального зна-
чення правди, через «спадщи-
ну» минулого, напливи нових 
знань та розмаїття світоглядів 
і антропологій. Цю проблему 
можна окреслити так: чи якась 
совість, що знаходиться у мо-
ральній помилці, заслуговує 
на пошану, навіть якщо йде 
проти правди тільки тому, що 
є суб’єктивно «правою», отже 
ж, шляхетною? Християнське 
моральне вчення у цьому ви-
падку каже: «права совість», 
яка невинно слідує за тим, що 
вважає правильним і добрим, 
повинна бути шанована, на-
віть якщо вона помиляється.2 
Тут виникає глибока розбіж-
ність між християнською куль-
турою поведінки і деякими 
цивільними положеннями, зо-
крема т. зв. ліберальними, що 
може призводити до фаталь-
них наслідків: наприклад, 
2 Ambrosio G., Nepi P., Cozzoli M., La formazione della coszienza 
morale. Ed. AVE. Roma 1995, p. 34.
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вважати добром те, що ним не 
є і переслідувати об’єктивне 
добро незаконними засобами. 
Совість, щоб бути найвищою у 
своїх переконаннях і в своїх рі-
шеннях, повинна діяти також 
і для спільного добра, інтер-
претованого не суб’єктивними 
і відокремленими моментами, 
але у світлі найвищої інстан-
ції – Правди. Для прикладу 
візьмемо більшовицьку рево-
люцію, котра, на відміну від 
еволюції, викликала нечуване 
насилля і терор. Революціоне-
ри у своїй «більшовицькій со-
вісті» були свято переконані, 
що чинять добре, міркуючи: 
ми знаходимося у «правді» 
(до речі, вони так і називали 
свою газету). Але те, що пере-
бувало у їх суб’єктивних пе-
реконаннях, цілком не відпо-
відало ні об’єктивній совісті, 
ні об’єктивній Істині. Згодом 
їх переконання перетворили-
ся в ідеологію та ідеократію, 
позбавлену моральної прива-
бливості. Чому? Тому що кож-
на революція, як насильство, 
спрямована проти таких най-
суттєвіших вартостей, як по-
шана до життя, до людської 
особи та її прав. Совість, коли 
хоче бути моральною, повинна 
відкидати насилля як засіб 
політичної боротьби і не ото-

тожнювати свою «правоту» зі 
справжнім сумлінням.

У такому контексті плюра-
лістичної і релятивістичної 
культури виникає ще й інша 
проблема – відношення між 
моральним законом і законом 
позитивним, яку юридичний 
позитивізм вирішує в ключі 
влади, мовляв, кожен закон, 
який випливає із законної 
влади зі збереженням перед-
бачених процедурних правил, 
є законом справедливим і мо-
рально зобов’язуючим.

Християнська, зокрема за-
хідна, культура завжди проти-
ставлялася юридичному пози-
тивізмові, оскільки вважає, що 
неписаний закон совісті має 
бути вищим над законами, на-
писаними у кодексах. Позиція 
християнської моралі не імп-
лікує і не надає однакової вар-
тості кодифікованим законам, 
котрі ґрунтуються на природі 
і на соціальному покликанні 
особи. Що більше, у своїй кри-
тиці юридичного позитивізму 
християнська мораль ґрунту-
ється на переконанні, що на-
писані закони можуть інколи 
бути аморальними, отже ж, 
не зобов’язуючими у сумлінні. 
Наприклад, у державах з при-
мусовою військовою службою 
юнаки, через свої релігійні чи 
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миротворницькі переконання, 
мають право у своєму сумлінні 
не брати до рук зброю. Лікар-
гінеколог у державній кліні-
ці у своєму сумлінні повинен 
мати право відмовитися від 
здійснення абортів, бо вважає 
це справжнім вбивством безбо-
ронних ненароджених істот. У 

таких випадках моральна со-
вість виступає як остаточний 
суд, як остання інстанція, яка 
перевищує позитивний закон, 
а домагання останнього вва-
жає неморальною справою. До 
речі, у Греції жертвою поді-
бного конфлікту між законом 
совісті та позитивним законом 
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був Сократ, який відмовився 
втікати від смертної кари, але 
до останньої хвилі життя ша-
нував законодавство, усвідом-
люючи його несправедливість. 
Своєю жертвою і свідченням 
він бажав посприяти уникнен-
ню в майбутньому неправиль-
ного тлумачення законів. Вар-
то згадати тут також приклад 
американського протестант-
ського священика Мартіна 
Лютера Кінга, який у бороть-
бі за права негрів застосував 
т. зв. цивільний спротив, який 
відтак поширився у цілому сві-
ті, і ним користувалися також 
греко-католики, коли Церква 
виходила з підпілля.

Принципи моралі, етики, 
совісті, добра і зла порушують 
фундаментальне антрополо-
гічне питання: хто є людина? 
Кожна бесіда на етичну тему, 
яка торкається християнства, 
так чи інакше не може не взя-
ти до уваги людину як особу, 
позначену найінтимнішим 
даром свободи, даром, котрий 
не може бути вільним від 
будь-якого респекту до ієрар-
хії вартостей, тому що людина 
не творить своєї свободи, але її 
приймає і реалізує. Йдеться, 
отже, про християнську антро-
пологію, корені якої містять-
ся у Біблії та богослов’ї. Тема 

свободи, моральної совісті, ра-
ціональності моральних вар-
тостей, стосунків між нормою і 
досвідом, тобто понять, постав-
лених християнським персона-
лізмом (починаючи від св. Томи 
до Марітена), сприймаються 
у рамках такої антропології, в 
якій, щоб так сказати словами 
Паскаля, «мізерія і велич лю-
дини» виявляють середовище 
того морального конфлікту, 
який позначений онтологіч-
но-структурною полярністю: 
первісним покликанням лю-
дини до свободи та щастя і її 
драматичним падінням. Саме 
тут полягає завдання Церкви 
виховувати совість, або, на те-
перішній час, краще б сказати 
«перевиховувати» її, бо совість, 
на щастя, ще не втратила свого 
потягу до правди.

ХРИСТИЯНСЬКА ШКОЛА І 
ВИХОВАННЯ СУМЛІННЯ
Християнська школа, усві-

домлючи собі, що для людини 
не достатньо тільки прийня-
ти святе Таїнство Хрещення, 
щоб бути християнином (вона 
покликана жити і діяти згід-
но з Євангелієм), бере на себе 
обов’язок творити у шкіль-
ній спільноті середовище, яке 
сприятиме учням жити вірою 
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і зрілішим способом набувати 
риси такої поведінки, яка спо-
нукатиме до бажання взяти 
відповідальність за своє Хре-
щення.3 Тут неповторне місце 
має християнське вчення про 
головні надприродні чесноти: 
віру, надію і любов як постійні 
і тривкі орієнтири, які щораз 
більше проникатимуть у сум-
ління учнів і допомагатимуть їм 
робити вибір на користь Добра, 
Справедливості та Правди.4 Ве-
лике значення у цьому вихов-
ному процесі має святе Таїнство 
Покаяння, яке пробуджує у ді-
тей моральну свідомість і вмін-
ня розрізняти добро і зло,5 гар-
монійно співжити з довкіллям і 
діяти для добра всіх.

СІМ’Я І ВИХОВАННЯ
СУМЛІННЯ
Сім’я – це упривілейоване 

місце, де кожен пізнає себе 
у стосунках з іншими, з най-
ближчими. Сумління, яке 
народжується зі взаємного 
кохання подружжя і їхньої со-
3  Наведемо бодай схематично періоди формування совісті. Діти 
віком до 6 років проходять підсвідоме (несвідоме) приготування; 
від 7 до 12 років можуть свідомо брати участь у моральному про-
цесі; підлітковий період – це період ідеалістичного суб’єктивізму; 
період зрілості – співвідповідальність. Mc Mahon E., Education of 
conscience, in New Catholic Encyclopedy, vol. IV. San Francisco-
Toronto-London-Sydney 1967, p. 202.
4  Sacrée Congregation pour l’education catholique, I. Lettre Malgre 
les declarations ..., 24.VI 1977. In EV 6, DDB, Bologna 1980, n. 105.
5  Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino et Sacra 
Congregatio pro Cleris, I Litterae circulares In quibusdam, 31.III.1977. 
In EV 6, DDB, Bologna 1980, n. 172.

лідарності, щораз більше скрі-
плюється любов’ю і героїчним 
виконанням чеснот. Отак за-
своюється дорога спасіння і 
відкривається шлях до справ-
ді зрілого і сумлінного викону-
вання обов’язків на основі віри 
і надії на Бога. Саме віра від-
криває горизонти соціальної 
справедливості й усіх суспіль-
них чеснот, бо практикується 
у сім’ї, немовби у домашній 
церкві. Тут усі члени усвідом-
люють собі, що не можна спо-
відувати віри в Бога-Отця, у 
Христа-Відкупителя людства 
і Святого Духа, який усіх кли-
че до єдності, якщо не єднати-
ся зі всіма людьми в пошуках 
правди й доріг любові та спра-
ведливості. Таке виховання 
веде до відчуття Церкви як 
сопричастя – койнонії, яка 
виявляє найвищу пошану до 
кожної особи і до її найінтим-
нішого святилища, тобто сові-
сті. У цьому випадку, моральні 
норми освітлюються цілісним 
баченням і глибокою свідо-
містю духовних та моральних 
вартостей. Сумління, таким 
чином, зростає і міцнішає в 
усіх духовних вимірах аж до 
повної зрілості, і, просвічене 
вірою, є здатним мужньо при-
йняти вибір.6 

6  Synodus episcoporum (1980) I compiti della famiglia cristiana. In 
EV 7, DDB, Bologna 1991, n. 795.
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«Виховний шлях веде до та-
кого ступеня самовиховання, 
коли після досягнення відпо-
відного рівня психофізичної 
зрілості людина починає «само-
виховуватися». З часом це само-
виховання переростатиме в по-
передньо осягнуті виховні цілі; 
переростаючи, воно не переста-
не, однак, бути тісно пов’язане 
з цим процесом. Молоді люди 
зустрічають нових осіб і нові се-
редовища, зокрема вчителів та 
однокласників, які починають 
здійснювати у їхньому житті 
виховний вплив, додаймо – по-
зитивний або негативний. На 
цьому новому етапі вони, пев-
ною мірою, віддаляються від 
виховання, отриманого в роди-
ні, іноді займаючи критичне 
ставлення щодо батьків. Однак, 
незважаючи на це, процес са-
мовиховання завжди буде по-
значений виховним впливом. 
Навіть змінюючись, крокуючи 
власним шляхом, молода лю-
дина надалі залишається тісно 
пов’язаною з корінням свого на-
родження і буття».7

ПЕРЕВІРКА, ОЧИЩЕННЯ
І ЛІКУВАННЯ СОВІСТІ
У посланні до євреїв сум-

ління згадується у зв’язку із 
7  Іван Павло II, Лист до сімей, КАЙРОС, Libreria Editrice Vaticana 
1994, с. 57.

жертвоприношеннями. Старо-
завітні жертви «не можуть у 
сумлінні зробити досконалим 
того, хто служить».8 Натомість 
кров Христа, який Духом ві-
чним приніс себе самого Бого-
ві непорочним, очистить наше 
сумління від мертвих діл, на 
служіння Богові живому.9 Це 
очищення тепер здійснюється 
у святому Таїнстві Хрещення,10 
бо, за вченням святого апосто-
ла Петра, Хрещення приво-
дить до прохання доброго сум-
ління в Бога через Воскресіння 
Ісуса Христа.11 Остаточно тіль-
ки кров Христа і Його Воскре-
сіння можуть вчинити совість 
чистою.12 Лікування сумління 
здійснюється також через інші 
святі Таїнства. Як і кожне лі-
кування, очищення совісті – це 
довгий і постійний процес, який 
містить у собі і профілактику, 
і докорінне втручання Божої 
ласки. На жаль, найбільший 
гріх нашого століття – це втра-
та відчуття гріха. Св. Василій 
Великий пише:

«Коли хто каже: «Сумління не 
закидає мені нічого», таке трапляється 
і в хворобах тіла. Бо є багато недуг, 
яких хворі не відчувають, все ж 
таки більше довіряють впевненням 

8  Євр 9,9.
9  Євр 9,14.
10  Євр 10,22.
11  Пет З, 21.
12  Словарь библейского богословия. – Брюссель. – 1990, 
кол. 1086.
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лікарів, ніж своєму власному бракові 
досвіду. Те саме і в хворобах душі, 
хоч хтось, несвідомий гріха, закидів 
собі не робить, то все-таки повинен 
повірити більше тим, які можуть ліпше 
добачити в тому, що йому дошкуляє».13

Як не парадоксально, але 
докори совісті є необхідним 
знаком і виявом духовного ди-
намічного процесу в людині, і 
горе тому, в кого цей голос вже 
більше не лунає.

«Докори совісті співвідповідні 
в нас не з нашими проступками, 
але з наявністю залишків чесноти.14 
Байдужість злих є прикметою того, 
що вони вже живцем похоронені у 
пеклі».15

Для того, щоб людина, попри 
свої негідні вчинки, слова чи 
помисли, могла віднайти втра-
чену гармонію, Ісус Христос 
встановив Святі Таїнства Хре-
щення і Покаяння, які часто у 
богослужбових текстах назива-
ються «купіллю відродження, 
або купіллю нового буття». У 
«Требнику» Митрополита Пе-
тра Могили знаходимо молит-
ву священика за каянника: 

«Владико, Господи Боже наш, Ти не 
хочеш смерті грішних, але бажаєш їх 
навернення і життя, тому приймаєш 
усіх грішників до покаяння, які до 
тебе припадають, прийми і нині цього 

13  Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Короткі правила. – 
Рим. – 1989, с. 363-364.
14  Даниїл Стерн, у Цветник духовный / II. – СПб. – 1892, с. 157.
15  Св. Амвросій Медіоланський, у Цветник духовный / II. – 
СПб. – 1892, с. 158.

раба твого, що розкаюється у своїх 
прогріхах, і дай йому скруху серця і 
вирівняй (виправ) його совість… і 
нехай, відтак, прославляється в ньому 
пречесне і величне ім’я твоє, Отця, і 
Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, 
і навіки віків». Чадо, на ці молитви 
і напоумлення «вважай і збережи 
їх, тому що ти прийшов у лікарню 
духовну, вважай, щоб ти незціленим 
не відійшов». 16

Отже ж, у «духовній лікарні» 
кожен, що інтуїтивно відчуває 
потребу примирення, поєднан-
ня себе із собою, з ближніми, а 
також з Богом, може знайти 
чудовий лік у цьому Таїнстві 
любові, яку Христос відкрив 
нам власною животворчою 
смертю і Воскресінням.

Остаточне завдання особис-
тої і суспільної моралі полягає 
в тому, щоб Христос, у якому 
мешкає уся повнота Божества 
тілесно, відображався у всіх і 
в усьому. Кожен християнин і, 
зокрема, всі ті, що мають без-
посереднє і відповідальне за-
вдання у суспільстві, покли-
кані спільно сприяти цій меті. 
Тут кожному може допомогти 
постійна перевірка власно-
го сумління. Це дуже просто. 
Перш, ніж вирішувати будь-
яку справу, треба викликати у 
своєму серці образ Христа, зо-
середитися на ньому і спитати 

16  Евхологіонь або Требникь Митрополита Петра Могили. – 
Київ, л. 350, л. 352
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себе: чи Він вчинив би цей по-
ступок, що хочу його виконати, 
або, іншими словами, чи Хрис-
тос благословив би мене здій-
снити даний вчинок?17 З ін-
шого боку, треба бути завжди 
готовим стати на Суд Божий, 
що відбудеться під час другого 
приходу Христового, і постійно 
питати себе: з чим та яким я 
там стану? Цю «духовну бух-
галтерію» слід робити кожного 
вечора перед обличчям Бога, 
питаючи себе не тільки про те, 
що зроблено доброго чи лихо-
го, а й про те, що хотів зробити, 
та чого не зробив.

ЗАКІНЧЕННЯ
Та повернімося до нашого 

героя, з якого ми почали. Він, 
молодий і чутливий до голосу 
власного сумління, здобувся 
на те, щоб сміливо поглянути 
собі в обличчя і поставити ве-
ликий знак питання над сво-
єю, здавалося б, бездоганною 
особою. Бажання виправити-
ся і надолужити те, що безпо-
воротно втрачене, він втілює 
у прилюдній сповіді у своєму 
кафе, серед відвідувачів, які, 
можливо, ніколи не зіткнуть-
ся з власним внутрішнім голо-
сом, що викликатиме докори. 
17  Соловьев В. С. Духовные основы жизни. – Брюссель. – 1970, 
с. 136-137.

Клеменс вбачає тут сенс свого 
служіння. Його останнім і за-
повітним бажанням є власні 
слова, звернені до потонулої 
невідомої: 

«О дівчино, скоч ще раз у річку, 
щоб я вдруге мав нагоду врятувати 
тебе і себе!»18

Кожна хвилина нашого 
життя – це важлива нагода 
ставати таким чи інакшим. Ці 
можливості неповторні. Слі-
дувати за власною совістю, 
підпорядковуючись Божому 
Законові, для християнина і, 
зрештою, кожної людини, є до-
рогою не завжди легкою. Тут 
вимагається деколи великої 
жертви, часто потрібен геро-
їзм, щоб залишитися вірним 
вимогам власного сумління. 
Однак слід ясно наголошу-
вати, що справжня дорога 
зросту людської особистості 
пролягає через цю постійну 
вірність власній совісті, підпо-
рядкованій правоті та правді, 
a найголовніше – любові, яка 
є універсальною, невідклич-
ною і беззаперечною основою 
для єднання всіх людей земної 
кулі, без різниці щодо їхньої 
раси, національнoсті, культу-
ри, релігії, мови тощо… Без неї 
жодна царина людського жит-
тя, в тому числі закон, право, 
18  Camus Α., Upadek (La Chute), PIW, Warszawa, b/r, s. 192-193.
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школа, інститути, університе-
ти не зможуть належним чи-
ном виконати свого завдання.
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зум // Сучасність. – Лондон, 1985. 



45WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Ігор СКЛЕНАР 
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з соціальних комунікацій

«Але ми, коли кидаємося грудьми 
на терни, – ми знаємо. Ми розуміємо.

І все одно – грудьми на терни. 
Так буде завжди».

Згідно з дослідженням одного з 
лондонських університетів, кожну хвилину 
у світі продається два примірники цього 
роману. Чим же зацікавлює він численних 
читачів? Розглянемо спершу його зміст. 
Це, по суті, опис життя однієї родини в 
період 1915–1969 років, про достовірність 
якої назагал невідомо.

Основні події розгортаються на 
початку XX ст. в Австралії, куди з 
Ірландії на постійне проживання 
приїхала багатодітна родина Клірі. Цьому 

посприяла їхня родичка місіс Карсон, яка 
запросила їх до австралійського селища 
Дрохеда займатися фермерством на 
власних угіддях. Новоприбуле подружжя 
від самого початку не відчувало 
повної гармонії. Образ матері Фіа як 
розумної і терпеливої жінки, колишньої 
протестантки, випливає вже з перших 
сторінок роману. Вона походила 
з аристократичної родини, в стані 
вагітності вийшла заміж за молодика 
Педді, який не влаштовував її батьків. 
Батьком її першого сина Френка був 
один з відомих політиків, якого вона по-
справжньому кохала. З покорою в серці 
Фіа приймає часті вагітності і народжує 
в умовах бідності родини. Зі свого боку, 
Педді, католик за віросповіданням, 
показаний теж трудоголіком, але його 
життя обмежене лише самою працею. 
Перша лінія конфлікту розгортається 
через невдоволеність Френка черговою 
вагітністю матері та його звинуваченням 

ЧИ ПРИЙМАЄМО 
БОЖУ ВОЛЮ?

ВІДГУК НА РОМАН АВСТРАЛІЙСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ
КОЛІН МАККАЛОУ «ТІ, ЩО СПІВАЮТЬ У ТЕРНІ»
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на адресу батька в той час, коли в селищі 
Дрохеда відкрилися широкі можливості 
для добробуту. Під час жорсткої розмови 
з вітчимом Френк довідується про свого 
справжнього батька, покидає Дрохеду 
і невдовзі потрапляє до в’язниці за 
вбивство людини.

Саме на такому тлі розгортається 
найголовніша сюжетна лінія роману – 
спілкування вродливої доньки Меггі 
й католицького священика Ральфа 
де Брикасара, який серед інших 
обов’язків займався її релігійним 
вихованням у Дрохеді. Єдина донька 
з-поміж усіх решти дітей-синів Меггі 
росла працьовитою, допомагала 
матері, а після смерті місіс Карсон, як 
і інші члени родини Клірі, отримала у 
спадок значну грошову суму. Взагалі 
спадщина була дуже великою, і 
о. Ральф, улюбленець місіс Карсон, 
зробив усе можливе, щоб вона 
дісталася в першу чергу родині Клірі. 

Меггі відчувала на собі симпатію 
священика, але в такому віці вона 
ще не могла закохатися. Почуття 
кохання з її боку зародилося тоді, коли 
о. Ральф, ставши помічником папського 
легата, покинув Дрохеду. В той час 
вона несвідомо підпала під влив Люка 
О’Ніла, який фізично був схожий на 
о. Ральфа, і через це вийшла за нього 
заміж. Насправді цьому самолюбу й 
авантюристу були потрібні гроші Меггі. 
Він намовив її виїхати в іншу частину 
Австралії, а потім зробив її нещасливою, 

оселив в одних добрих людей, а 
сам лише кілька разів її відвідав. 
Навіть не приїхав на пологи Меггі, 
коли народилася їхня спільна донька 
Джастіна… Саме в ті роки Меггі думала 
про о. Ральфа, зокрема про його місце 
в її житті, не розуміла, чому він, маючи 
до неї почуття кохання, служить Церкві. 
Коли вона відпочивала на острові після 
пологів, до неї несподівано приїхав 
о. Ральф. У тому віддаленому від світу 
місці вони почуваються щасливими. Але 
ця мить тривала для них дуже коротко. 
Проте вона визначила подальший 
сюжет роману, адже через дев’ять 
місяців народився їхній син Ден, якого в 
майбутньому Меггі представила як сина 
Люка, і цього «типа» вона назавжди 
покинула, виїхавши в Дрохеду.

Отець Ральф завдяки своїм заслугам 
перед Католицькою Церквою отримав 
сан архієпископа, а під час Другої 
світової війни, переїхавши до Ватикану, 
був одним з найкращих дипломатів 
Апостольської Столиці.

Одна з ключових фігур роману – 
Ден О’Ніл, який був цілковито схожий 
на свого справжнього батька – і 
фізично, і своїми внутрішніми 
духовними рисами. На відміну від своєї 
сестри Джастіни, він був розважливим, 
слухняним, і з дитинства у нього 
прищепилася любов до церкви. А коли 
він уперше побачив у Дрохеді Ральфа 
де Брикасара вже як кардинала, то 
всі його думки були спрямовані на 
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те, аби стати схожим на нього, тому 
що для хлопця кардинал був взірцем 
правдивого пастиря. Коли хлопець досяг 
повноліття, мати Меггі поступово, проте 
болісно змирилася з його бажанням 
стати католицьким священиком. Але 
в своїх роздумах вона знову закидала 
Богові, що Він відбирає в неї найцінніше. 
Для неї було важливо бачити Ральфа 
в сині Денові, адже вона вважала, що 
«забрала» у Церкви те, що належало їй.

Ден навчався в одному з найкращих 
духовних закладів Ватикану, був 
взірцевим семінаристом і чистим у 
своїх помислах. Після висвячення на 
священика у Ватикані, на якому Меггі не 
була присутня, Ден самостійно поїхав 
на літній відпочинок на острів Крит і 
там, рятуючи двох жінок, загинув на 
поверхні бурхливої ріки. Ось з якими 
думками переходив у кращий світ 
щойно висвячений священик: «Господи, 
я – твій. (…) Як немовля, віддаюся у 
твої руки. Ти занадто добрий до мене. 
Що я вчинив, чим заслужив стільки 
ласк від Тебе і любові від людей, як ні 
від кого іншого? Чому ти дарував мені 
так багато, коли я – недостойний? Біль, 
біль! Ти такий добрий до мене, Господи! 
(…) Незабаром я побачу обличчя твоє, 
Господи, але ще у цьому житті дякую 
тобі. Біль! (…) Я люблю тебе, Господи!».

Смерть Дена спричинила й раптову 
смерть кардинала де Брикасара, який 
довідався від Меггі, що той був їхнім 
спільним сином. Роман закінчується 

вісткою про те, що Джастіна взяла 
шлюб із колишнім німецьким вояком 
Ліоном Хартлінгом.

В розлогому за сюжетом романі 
можна, на мою думку, визначити 
кілька тем. Перша – це образ 
досконалого і взірцевого священика. 
На прикладі о. Ральфа де Брикасара, 
який посвятився на служіння Богові ще 
у віці 18 років, письменниця показала, 
що будь-який священнослужитель, 
незалежно від свого сану, може 
бути грішною людиною і переступати 
через складені перед Богом обіти. 
Глибокі почуття о. Ральфа до Меггі не 
змусили його зректися сану, і він мав 
у душі почуття обов’язку перед Богом 
і Його Церквою. У розмові з Деном 
перед його висвяченням кардинал 
наголошує, що не може бути в очах 
свого вихованця правдивим пастирем, 
тому що неодноразово порушував 
священицькі обітниці. У Дені 
кардинал вбачав взірець досконалого 
душпастиря. Якщо людина усвідомлює 
свої помилки і прагне виправити 
своє життя, тоді вона стає на дорогу 
досконалості, що було у випадку з 
кардиналом де Брикасаром. Сьогодні 
часто в мас-медіа і в розмовах серед 
людей священнослужителі не є 
такими, якими би їх хотіли «бачити», 
переважно показують чи обговорюють 
негатив і не шукають чогось доброго, 
хоча воно є…
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Друга тема – це второпність 
церковних достойників, які 
сприймаються через мас-медіа та 
кінофільми як бюрократи. Йдеться 
про кардинала Контіні ді Вінчезе, який 
був дуже спостережливим стосовно 
свого довголітнього співробітника 
кардинала де Брикасара. Він не 
один рік чекав на щиру розмову 
зі своїм помічником, помічаючи у 
ньому душевні муки. Ця розмова 
відбулася тоді, коли архієпископ 
Ральф визнав перед ним у Ватикані 
порушення обіту чистоти. Кардинал 
Контіні ді Вінчезе не картав його за 
такий важкий переступ, а навпаки, 
як добрий духовний провідник, дав 
глибоку пораду і скерував на добру 
дорогу. Коли до Ватикану на навчання 
приїхав Ден, старенький монсиньойр 

побачив у ньому цілковиту схожість 
із кардиналом де Брикасаром. Відтоді 
монсиньйор ді Контіні, напевно, чекав 
того часу, поки все, так би мовити, 
стане на свої місця...

На прикладі австралійської жінки 
Меггі вимальовується й третя тема – 
прийняття волі Божої. Ще у молодості 
вона подумки докоряла Господеві, 
чому «забрав» від неї Ральфа. Не 
розуміла, чому так тернисто вистелена 
її дорога життя. Дійшла думки, що 
втратила все. Але після загибелі сина 
поступово почала усвідомлювати, що її 
«боротьба» з Богом була непотрібною 
і надуманою. Під час розмови з 
кардиналом де Брикасаром у Римі, 
просячи про термінове перевезення 
тіла з острова Крит до Дрохеди, вона 
наголошує, що «Ден вже не твій і не 
мій. Він належить Богу». По суті, лише 
цим одним реченням Меггі визнала 
над собою дію Божого провидіння. Він 
не був більше для неї «жорстоким». 
Останні рядки роману відображають 
думки головної героїні: «Я сама собі 
влаштувала свою долю».

Отож щоб розпізнати Божі плани, 
іноді треба довго працювати над собою, 
своїми емоціями, і ці плани, можливо, не 
«збігаються» з нашими, людськими.

І водночас не пошкодувати часу на 
те, щоб в епоху глобальних комунікацій 
взяти до рук книжку і насолодитися 
читанням, бо це не тільки цікавий 
процес, а й пожива для розуму. 
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

– Отче духовний, якщо маєте 
кілька хвилин часу, то послухайте 
мене, я вам розповім, як я переко-
налася, що Бог існує, – говорила 
старша жінка під час моїх відвідин 
хворих у лікарні. Я погодився, а 
вона тут же стала розказувати:

– Це було ще в шістдесятих ро-
ках. Моя сестра жила у Дніпро-
петровську. Вона вийшла заміж, 
і вони поїхали туди з чоловіком 
за його скеруванням з інституту 
на роботу. Як наша мама, так 
і сестра моя Галина була дуже 
побожною, бо я не надто вірила 
в Бога, як кажуть, у голові вся-
кі думки літають, тільки не про 
Бога. Повністю занедбала молит-
ву, до храму Божого не ходила (а 
тоді не завжди можна було зайти 
до церкви); думала собі: нащо 
мені Бог, попадеться добрий хло-
пець – вийду заміж, буде робота, 
квартира, та всі так живуть. На-
віть як вийшла заміж, нічого не 
змінилося. Хоч були труднощі, 
але надіялася на свої сили.

Якось на роботі мені вручили 
телеграму: «Приїжджай на по-
хорон племінниці Валентини, – 
твоя сестра Галина».

Знаю, що недавно вона була в 
Карпатах у спортивному таборі. 
Думаю собі, що б то могло зна-
чити. Хотіла з чоловіком поїха-
ти на похорон вже цього вечора, 
але він не міг звільнитися з робо-
ти, якась на виробництві аварія 
була, тому його не відпускали. 
Я поїхала з дочкою Наталкою. 
Увечері на вокзалі у Жмеринці 
не було квитків, але ми показали 
телеграму, і нам сказали перед 
приходом потяга підійти до каси.

Ось ми вже їдемо, пережива-
ємо, і жаль нам Валентини. Їй 
всього минуло двадцять років. 
Вона до нас завжди на каніку-
ли приїжджала до Бара. Тепер 
навчалась в університеті, на неї 
покладали надію, а тут раптом 
смерть. Жаль охопив наші серця. 
Лиш тепер збагнула Бога, хоч до 
цього була байдужою. Їхали цілу 
ніч, а сон мене не брав, смуток і 
переживання нас не залишали.

Після обіду ми були вже в 
Дніпропетровську, і треба було 
їхати на квартиру до сестри. Шу-
каю адресу, бо не запам’ятала 

А ВСЕ-ТАКИ БОГ Є
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назву вулиці, та, на жаль, адре-
су залишила я вдома. Куди їха-
ти, навіть у який бік – нічого 
не знаю. А там у мене було на 
карточці все розписано: на який 
трамвай сідати, до якої зупинки 
їхати, перехід на якусь вули-
цю... Тут вечір надходить, а я 
щось дорікаю Наталці, так що 
вона аж плаче: 

– Що робити? – кажу до На-
талки, а вона мовчить. Постоя-
ли ми біля вокзалу близько пів 
години. Думаю собі і від щирого 
серця прошу: «Допоможи, Боже, 
тільки на Тебе надія».

Тут на площі: трамваї, тро-
лейбуси, автобуси, таксі, а я 
навіть не знаю, на що сідати. 
Якраз під’їхав якийсь трамвай, 
їдемо, а куди – самі не знаємо. 
Дивлюся, якась велика зупинка, 
площа. І знову собі думаю: куди 
я їду – людей всюди багато, але 
кого і про що спитати? Ні, треба 
вертатись, поки не пізно, на вок-
зал. Виходимо з трамвая, навко-
ло так багато нових будинків, а 
куди йти? Питаю когось, як до 
вокзалу добратися. Показують – 
ось там, на цьому боці зупинка.

І ви знаєте, я ніколи не мо-
лилася, а тепер так стала бла-
гати Бога, якби Він святий був 
переді мною. Вже надходить 
вечір. Прийшли ми на зупинку 
з Наталкою, а сльози так і по-

котилися з очей. Якийсь чоло-
вік в окулярах дивиться на нас, 
підійшов і питає:

– Що сталося?
Я обтираю сльози і кажу йому, 

що ми приїхали на похорон моєї 
племінниці. Вона молода, навча-
лася в університеті, їздила в Кар-
пати, раптом захворіла і померла. 
Ось телеграма, але я не взяла 
з собою адреси. Куди їхати, не 
знаю. Тож вертаємося на вокзал, 
візьмемо квитки – та й додому.

Чоловік уважно вислухав 
мене, а тоді питає:

– Як цю дівчину звати? 
– Валентина, – відповідаю, а 

серцем відчуваю його доброту в 
надії, що він нам допоможе. 

Він мовчить, а мені хочеться 
сказати йому: 

– Та скоріше говоріть, якщо 
знаєте!

Він ще раз подивився на нас 
двох, задумався на хвилинку і 
став знову питати: 

– Ви приїхали до Валентини, 
але вона не померла, хоча була 
у важкому стані. Якщо це на-
справді так, то вона зараз у лі-
карні. Вона була в реанімації, 
тому нічого дивного, що послали 
вам таку телеграму. Ось звідси 
всього чотири зупинки до облас-
ної лікарні. Зайдете у невроло-
гічний відділ, там вам скажуть, 
у якій вона лежить палаті.
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Мені якби мороз тілом прой-
шов, а заодно якась радість, сама 
не знаю чому. Я не знаю, що йому 
говорити, показую телеграму. Та 
він не дивиться, а впевнено гово-
рить, щоб переконати мене, що 
Валентина не померла. 

– Розумію і співчуваю вам. 
Валентину дійсно привезли з 
Карпат, щось у неї з головою, з 
мозком. Так, вона була в нена-
дійному стані, і тому, можливо, 
вам вислали таку телеграму – 
нічого тут дивного немає, – по-
вторив цей чоловік, немовби 
підтверджуючи все, що сказав. 

– А звідки ви її знаєте? І 
якщо знаєте, то скажіть адре-
су, – кажу, а самій не віриться, 
що йдеться про нашу родичку 
Валентину. 

– Я її не знаю. Мій син на-
вчається з нею в одній групі. Він 
дружив з нею і навіть хотів одру-
жуватися. Ми вже думали про 
весілля. Син також переживає і 
частенько відвідує її тепер у лі-
карні. Домашньої її адреси я та-
кож не знаю. Як будете у лікарні, 
там все з’ясуєте, та це не головне. 
Важливо, щоб вона стала здоро-
вою. Я перший раз її бачив, як 
вони йшли з моїм Віктором в 
кіно. Я з ними навіть поговорив 
приблизно п’ять хвилин. Зага-
лом вона мені сподобалась, і я 
не проти такої невістки.

Ця розповідь надихнула мене 
якоюсь надією, що ми її віднайде-
мо. Я з нетерпінням чекала, що 
він ще щось розкаже про нашу 
Валентину, та, на жаль, він біль-
ше нічого не знав про неї, а коли 
ми вже мали розходитися, то він 
доброзичливо сказав: 

– Якби у вас щось не виходи-
ло, приходьте на ніч до нас, на 
нашу квартиру, – він показав 
на п’ятиповерховий будинок, що 
стояв напроти нас, і вказав но-
мер своєї квартири, а потім до-
дав: – зараз сідайте на цей трам-
вай, їдьте до зупинки «Лікарня», 
бо я ще маю заїхати у справах до 
будівельного управління. Нехай 
вам Бог допомагає! 

Ми сіли у трамвай, аж тепер 
я відчула, що все-таки все зале-
жить від Господа Бога. Не всти-
гла я повністю заспокоїтись, як 
чую голос кондуктора: «Лікар-
ня. Будь ласка, виходьте!». Ви-
йшли з трамвая і йдемо до лі-
карні. При вході розпитали, де 
лежить Валентина Гвоздецька, 
і нам відповіли: 

– Другий поверх, двадцять 
сьома палата.

Нам видали халати, і ми йде-
мо коридором, заходимо у пала-
ту, медсестра показала ліжко 
нашої Валентини. Вона на цей 
час спала, і ми не хотіли її буди-
ти. Аж тепер я заспокоїлась, бо 
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їхали ми на похорон, а тут бачи-
мо зовсім інше. Я сіла на крісло, 
а моя Наталка стояла, чекаємо, 
коли вона пробудиться. Довго 
не довелося нам чекати, як вона 
відкрила очі. Спросоння нас не 
впізнала. Кажу до неї:

– Не пізнаєш нас? 
Та ми з Бару приїхали.

– Ой Боже, та це 
ви, тітонько, приїха-
ли, – відповідає нам.

Ми, привітавшись, 
поцілувалися і стали 
розмовляти. Тоді я 
розказала, як ми від-
найшли її, забувши 
вдома адресу. Про те-
леграму на похорон 
я не розказувала і не 
показувала її. Вален-
тині було приємно по-
чути про нашу зустріч 
із незнайомим чоло-
віком. Вона усміхну-
лась і сказала:

– Вам дійсно пощас-
тило, так Бог велів, 
щоб ви в такий спосіб 
віднайшли мене.

Валентина була 
спокійною і навіть 
життєрадісною в надії 
на своє оздоровлення. 
Вона дала мені до-
машню адресу і роз-
казала, як дістатися 

до її дому.
Вийшли ми з Наталкою з лі-

карні і поїхали на квартиру моєї 
сестри. Сестра також була дуже 
здивована і шкодувала, що таку 
телеграму написала, але пояс-
нювала: 
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– Ми не сподівалися, що Ва-
лентина видужає з дня на день, 
чекали, що вона помре. Але Бог 
розпорядився по-іншому. А те, 
що ти розказуєш, – це справжнє 
чудо. Треба дякувати Богові, що 
ми разом. Дійсно, ми навіть ду-
мали про весілля, але тепер на 
першому місці для дочки – це 
здоров’я. Валентина побожна 
дитина, добре вчилася у школі 
і в університеті успішно здава-
ла екзамени. Я спокійна за неї, 
вона молиться і своєю вірою 
притягує інших до Бога.

У цей час йшла велика бо-
ротьба з релігією. Безбожники 
старалися заволодіти людським 
розумом. Студенти вивчали так 
званий науковий атеїзм, здава-
ли екзамен з цього предмету. 
Відкрито для студентів визна-
вати Бога було неможливо.

В університеті Валентина 
привернула до себе увагу Ві-
ктора, заприятелювала з ним. 
Він її запрошував до свого 
дому, щоб вона дещо про Бога 
розказала його батькам. Вони 
її полюбили і з цікавістю сприй-
мали те, що вона говорила. А 
тепер Віктор часто відвідував 
Валентину у лікарні.

Я також повірила, що Бог іс-
нує, що це не людська видум-
ка. І це завдяки моїй поїздці. 
Я повернулася до Бара. До на-

шого костелу на парафію при-
їжджали священики, а потім на 
постійно приїхав молодий наш 
парох отець Броніслав. Відто-
ді я постійно почала ходити на 
Службу Божу. Зі Львова також 
приїжджали ваші священики 
отці василіяни Юрій Янтух і 
Йосиф Новак. Найчастіше пе-
ред святами, помагали сповіда-
ти вірних. Бо дуже людей багато 
було до сповіді, а священиків не 
було стільки, як сьогодні. Отець 
Юрій постійно приїжджав, ще 
й по селах їздив і сповідав не 
лише хворих, але хто тільки ви-
являв бажання. А на селі Стасю-
ках навіть свою пасіку придбав і 
приїжджав часто туди. Я завжди 
до нього приходила сповідатись, 
як він приїжджав до нас.

– А що сталося з Валенти-
ною? – запитав я свою співроз-
мовницю.

– На жаль, через два роки 
вона померла.

Валентина була доброю ди-
тиною. Багато терпіла. Тоді ще 
не робили операцій на голову. 
Та й тепер нелегко позбутися 
такої хвороби. Свою недугу вона 
приймала як волю Божу.

Три місяці перед смертю 
вона лежала у постелі. У неї 
були головні болі, але коли хто 
приходив, то всміхалася приєм-
ною усмішкою. Її не можна було 
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не любити. А коли запитували, 
звідки вона бере такого опти-
мізму і наснаги, то завжди по-
казувала образочок Пресвятого 
Серця Ісуса, кажучи: 

– Любов Божа дає мені тер-
пеливість. Не тільки вірую, але 
надіюся, що ця любов є вічною. 
Життя є даром Божим, а за дар 
ми повинні дякувати Богові, на-
віть якщо це життя є тернистою 
дорогою. Великим щастям є від-
чувати Божу любов, тоді і ми лю-
бимо цією любов’ю своїх ближніх.

Лежачи хворою на своїм ліж-
ку, вона писала і складала ві-
рші. Ось один з таких віршів, 
який я запам’ятала: 

Ти, Боже, зі мною, 
  у серці моїм – 
В стражданнях я спати лягаю.
На тебе, Ісусе, 
  в постелі моїй,
Як сонечко сходить, чекаю.

Коли її відвідували студенти, 
які навчалися з нею, вона нади-
хала їх вірою в Бога. І це було 
щось надзвичайно величне. Її 
тривожне серце викликало спо-
кій в їхніх душах, і вони йшли 
додому одухотворені надією на 
краще своє майбуття. І це було 
в часи, коли віру називали «опі-
умом» для народу.

На похорон прийшло багато 
молоді з університету, були ви-

кладачі. Священика не було, бо 
в ці часи не дозволяли священи-
кам хоронити публічно студентів.

До речі, помирала Валенти-
на з молитвою на устах. Ще за 
життя її відвідав католицький 
священик. Господь Бог дійсно 
її покликав у небесні простори 
свого Царства.

Службу Божу відслужив наш 
парох з Бара. Сестра Галина 
приїжджала, то ми всією ро-
диною були на Службі Божій і 
приймали Святе Причастя.

Та найбільше мене вразила 
ця перша поїздка, коли я зустрі-
ла чоловіка серед мільйонного 
міста, який так мені був потріб-
ний. Тоді я усвідомила, що віра 
є дійсно даром Божим і найбіль-
шим багатством, а ми так байду-
же ставимося до свого Отця Не-
бесного. Хочу сказати, що Віктор 
пізніше створив гарну сім’ю. А 
одного разу приїжджав до Бара 
і в нас гостював. Ми ходили до 
храму Божого на богослужіння. 
І він сказав, що це Валентина 
привела його до Бога.

Ось так відкрився мені Гос-
подь, можливо, через молитви 
і страждання тієї ж Валентини, 
бо після її відвідин у лікарні я 
переконливо сказала: «А все-
таки Бог є на світі».

Записав у лікарні м. Бар
від хворої парафіянки

26 грудня 1997 року
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакція журналу Місіонар!
Щиро дякую за те, що надрукували мій вірш «Таке блажен-

ство вперше відчуваю…», присвячений 400-літтю Василіанського 
чину, – це мені надало сміливості поспілкуватися знову з Вами. 

Я шкільний бібліотекар радехівської ЗОШ № 1, і часто з учнями 
проводжу духовні години спілкування. В час Великого Великодньо-
го посту я провела зустрічі з учнями, на яких вони мали можливість 
познайомитися з Величною постаттю – Главою Української Греко-
Католицької Церкви Блаженнішим Любомиром Гузаром, який до-
сягнув висот в духовному світі, але хотів просто бути Людиною.

Учні переглянули відео зустрічі міністра освіти Лілії Гриневич 
з Любомиром Гузаром. Почули 10 порад Блаженнішого, які варто 
тримати в серці кожному. Божественна аура в ці дні була у школі. 
Здавалося, навіть учні взялися натхненніше до навчання. Хотіло-
ся попросити благословення для всієї шкільної родини, бо саме в ці 
дні Він присутній…, Він був разом з нами. Це він із Небес нас чує, 
навчає і радіє, що ми прислухаємося до Нього…

Священнослужитель Католицької Церкви Любомир Гузар став 
добрим порадником. Дороговказом. Гордістю нації …І я подумала, 
як нам багато потрібно в нього повчитися: чути інших, а не тільки 
себе; простоти і доброти, яку не купити за ніякі гроші. 

З великою шаною я написала свої авторські віршовані рядочки 
«Його Величі вклонюся!» і подарувала учням.
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А простота і доброта,
Ніби у птаха два крила.
Вони притаманні йому –
Главі, Блаженному Отцю.
Прошу Вас дуже, не спішіть…
Важливе щось не пропустіть…
Вслухайтеся в розважливі слова,
Науку мудрості з життя:
«Живи, Людино, з Богом Ти!
Як маєш мрію, то здійсни.
Ази науки добре вчи, 
Упевнено йди до мети!
А ще собою завжди будь
І про усмíшку не забудь.
Твори добро й передавай,
І на подяку не чекай.
Воно повернеться ж само,
І з Божих Ласк чекай його»,
Патріарх Гузар промовля
І світ увесь благословля.

Лютий 2018

ЙОГО ВЕЛИЧI ВКЛОНЮСЯ!
(Присвячую Главі Української Греко-Католицької Церкви 

Блаженнішому Любомиру Гузару)

З вдячністю і шаною Ганна Пехник
Радехів, Львівська область

Дякуємо Всемогутньому Богу 
за святий час у нашій парафії, час реколекцій!

З 29 березня по 1 квітня 2018 р. Б., на запрошення пароха церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці в Куликові о. Володимира Коткевича, 
віряни мали можливість послухати великопосні реколекції  о. Терен-
тія  Довганюка, ЧСВВ, координатора Апостольства молитви в Україні.

Дорогий отче Терентію! Вклоняємося перед мудрістю, яку Господь 
вклав у Ваше серце. Щиро дякуємо за науку, за проголошення Божого 
слова, за те, що знайшли час і можливості для спілкування з нами.

Реколекції розширили наші знання, світогляд про віру, про мо-
литву та прощення. Вони допомогли нам осмислено озирнутися на-
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зад і впевненіше дивитися вперед, зрозуміти багато речей, які допо-
можуть нам йти шляхом християнської досконалості. Щиро дякуємо 
за гарну можливість перед великим святом Воскресіння Христового 
очистити свою душу і навчитися чогось нового. 

Особливо складаємо подяку братові монаху Корнилію за щирість, до-
броту, який прибув з о. Терентієм  із Жовківського монастиря та допоміг 
нам збагатитись духовною літературою видавництва отців василіян.

З вдячністю парафіяни церкви
Успіння Пресвятої Богородиці

Висловлюю щиру подяку св. Юді-Тадею за те, що я молилася дев’ятницю 
до нього, і чоловік перестав пити, покинув вживати алкоголь.

Мар’яна, Самбір, Львівська обл.

Шановна редакціє!
На сторінках часопису складаю щиру подяку Милосердному Богові, 

Пресвятій Богородиці, св. апостолові Юді-Тадею, Ангелу-Хоронителю, 
св. Тарасію, святим та блаженним, душам у чистилищі, всім Небесним 
Силам за вислухані молитви, допомогу у щоденній праці та житті.

Тарас Якимів, Болехів, Івано-Франківська обл.

Дякую Тобі, Юдо-Тадею, що Ти вислухав мою молитву і доніс її до Бога. 
Настав мир і спокій у моїй сім’ї. Я бачу силу і славу у твоїй молитві.

Боже і Ти, Юдо-Тадею, будьте завжди зі мною – тепер і в годині смерти 
моєї. Амінь.

Олена Марушка, с. Олешник, Закарпатська обл.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У КВІТНІ 2018 РОКУ:
Горизонтально: 5. Жереб. 6. Весна. 7. Піснеспів. 10. Пророк. 11. Єрихон. 12. Письмо. 
14. Жовква. 17. Часослов. 19. Містерія. 20. Воїн. 21. Рана. 22. Око.
Вертикально: 1. Темп. 2. Жбан. 3. Овес. 4. Гнів. 8. Слово. 9. Париж. 12. Право. 13. Малхом. 
15. Оксана. 16. Амінь. 18. Вінок. 19. Морок.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «ВЕЛИКОДНІЙ ДЗВІН», 
ОПУБЛІКОВАНИЙ У КВІТНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАВ:
Ігор ГОМІЛКО, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Зеновій ДУБАС, м. Золочів, Львівська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

КРОСВОРД «ЛІТЕРА “М”»
Склала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 4. Прикраса круглої або овальної форми. 7. Музичний лад, акорд якого 
складається з великої і малої терції і має бадьоре, радісне звучання. 8. Герой оповідання «Ма-
лий Мирон» Івана Франка. 11. Дотепний вислів, афоризм, що вживається як епіграф на початку 
книжки або розділу. 12. Особа з релігійної спільноти, яка відповідно до обіцянки веде аскетичне 
життя або в рамках чернечого згромадження, або на самоті. 13. Життя – це …, здійсни її (свята 
Мати Тереза). 14. Апеннінський – півострів, Синевир – озеро, Дніпро – ріка, Україна – держава, 
Київ – місто, Тихий – океан, Джарилгач – острів,Чорне − …. 17. Християнський святий та мученик 
із Македонії. 18. Їжа, що падала євреям із неба під час їхньої мандрівки пустелею. 21. Заклад, 
що збирає, вивчає, виставляє для огляду та зберігає твори мистецтва, пам'ятки історії, колекції. 
23. Синонім до слова захоплення. 24. У Тараса Шевченка виявився великий хист до ….

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення чого-
небудь. 2. Споруда, обладнана спеціальними машинами для розмелювання зерна на борошно 
або крупи. 3. Тема та ідея твору мистецтва. 5. Свята, сестра Лазаря та Марії. 6. Основа нервової 
системи людини. 9. Пристрій комп'ютера; дисплей. 10. О Маріє, Крехівська …, Ти − Княгиня, 
милосердя повна, у бентежний час Ти ідеш до нас (отець Василь Мендрунь, ЧСВВ). 15. Мате-
матичний символ у вигляді горизонтальної риски. 16. Книжечка отця Епіфанія Пащака, ЧСВВ 
«… − наш взір» (роздумування на місяць травень). 19. Найпростіша органічна сполука вуглецю 
з воднем, природний безбарвний газ. 20. Речі, цінності, які комусь належать. 22. Батьківщина, 
…, мати – нас повік не роз'єднати («Вся моя родина», Микола Сингаївський).

М
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ІСПИТ СУМЛІННЯ
Кшиштоф Осух

Звичайний щоденний іспит совісті – перша практика, яка окреслює 
віруючу людину. Аналіз стану свого сумління допомагає нам на дорозі 
духовного життя робити впевнені правильні кроки в напрямку до Бога. 
Наше сумління власне і є голосом Божим у душі. Робити іспит свого сум-
ління – це чути голос Божий, приймати Його життєдайне Слово. 

Поручаємо Вам цю невеличку книжечку «Іспит сумління». Вона стане 
надійним супутником на дорозі духовного життя для кожного, хто шукає 
Боже світло.

ВЕЧІРНЯ ТА УТРЕНЯ 
НА БУДНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Збірник всіх богослужбових частин Вечірні та Утрені на будні Великого 

посту включає в себе: стихири великопісної Тріоді, загальні служби Свя-
тих, догмати Октоїха, читання, прокімени, тропарі та календар.

264 с., 145 х 200 мм., м’яка опр. Ціна: 70,00 грн

100 ІСТОРІЙ ДОБРОТИ
Ієромонах Йосиф Будай

Читаємо в євангелиста Матея: один чоловік приступив до Ісуса й 
каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус 
сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один 
тільки Бог» (19, 16-17).

Подібно і св. Фаустина пише: «Усі прикмети Бога (мудрість, всемогут-
ність і ін.) намагаються відкрити перед нами одну найбільшу прикмету – 
доброту Бога. Доброта Бога є найголовнішою прикметою Його».

В даній книзі читачеві пропонуються добрі приклади різних людей, 
щоб і ми могли наслідувати Бога і святих.




