• ЛИСТОПА Д • 2007 РОК У БОЖОГО • ЧИСЛО • 9/38 •
2 – 3 стор.
Новини з життя Церкви та Архиєпархії.
Постанови синоду єпископів
Нові священичі свячення

4 – 5 стор.
Більшість росіян не ходять до
церкви
Як Гітлер переписував Біблію
Один єпископ - дві особи

НЕТРАДИЦІЙНА
ТРАДИЦІЯ

Історії і долі кожного народу і кожної держави упродовж тисячоліть
складалися своєрідно, як і долі кожної людини протягом її життя. Людина, котра має у собі Божого духа, ніколи не буде силувати ближнього до
якоїсь дії проти її волі; держава, котра шанує Бога і Його Закон, ніколи
не буде агресором супроти свого сусіда; спільнота, котра називає себе
Церквою, ніколи не буде на службі у агресора, не буде в нього на побігеньках. Такі мимовільні рефлексії випливають із євангельських повчань
Господа нашого Ісуса Христа.
Аналізуючи історичну долю України і українського народу, мимоволі напрошується висновок, що Божий дух присутній в нашому бутті і в душах
пересічних українців – адже наші предки нікого не завойовували, з ніким
першими не розпочинали воєн, не захоплювали чужих земель, не привласнювали чужої церковної історії і культури, нікому силоміць не нав’язували
своєї мови тощо. Натомість упродовж майже тисячолітньої нашої істо-

6 - 7 стор.
8 - 9 стор.
Митрополит Андрей про сім’ю
Згубний вплив контрацептивів
Розлучення – дорога до пекла?!

12 стор.
10 - 11 стор.
Без Бога - ані до порога
Чому англіканські єпископи США
покидають свою Церкву?

рії, рівно ж як і у сучасності, Україна терпить брутальні і хижі «обійми»
ласого сусіда, його лукаві і хтиві «залицяння», високомірні та бундючні
повчання. Сучасний невідрадний стан нашого морального, суспільного,
релігійного і економічного упадку у великій мірі бере свої початки від насильно нав’язаного нам «братерства». Будь-які спроби вийти із орбіти
цього «братерства» наштовхуються на аґресивну протидію «старшого
брата». Яскравим прикладом цієї протидії – події останніх 16-ти років,
котрі можна назвати «битвою за Україну».
Як не прикро усвідомлювати, але одним із засобів боротьби проти
нашої державності є церковні структури чужої нам держави. Багато-хто
міг спостерігати їх антиукраїнські і відверто ворожі дії під час Майдану
в Києві, в часі приїзду в Україну Вселенського Архиєрея Івана Павла ІІ, під
час перенесення осідку нашого Патріарха до Києва тощо. Вони і сьогодні
при найменшому збуренні виявляють свою суть, тримаючи в одній руці
ікону, а в іншій – портрет Сталіна. Апостол Павло доречно запитує:
«Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом
і темрявою? Яка згода між Христом і Веліялом? Яка участь вірного з
невірним?» (ІІ Кор.6, 14-15).
Страх перед втратою панування над українською землею, над українською економікою, над українською паствою змушує вдаватися до витончених форм і засобів закабалення українців. Нещодавня «війна за Бога»,
коли брат ішов на брата, а сестра на сестру, коли по селах навіть худобу
пасли окремо «католицьку» і окремо «православну», не виникла сама по
собі. Вона була чітко спланованою, і її принцип – «поділяй і володій» – чітко
спрацював. Наслідки цієї провокації ми ще довго будемо пожинати. Адже
і сьогодні ворожнеча між людьми ще цілком не припинилася.
Ще не закінчилася авантюра з поділом на «православних» і «католиків»,
а вже виникла нова авантюра – «традиціоналізм». Це вже є спробою зробити розкол у середовищі самих католиків. Знову спроба впровадити той
самий принцип – «поділяй і володій». Останній наочний приклад – події у
Прилбичах, де своє лице яскраво показали обдурені прихильники так званої
«традиції». Чому обдурені? Бо їх хтось навчив, що не треба слухатися
свого єпископа. Їх хтось навчив, що перед єпископом можна закувати
ланцюгами церковні ворота і закрити на замок церковні двері. Їх хтось
навчив, що священиків можна бити і шарпати, рвати на них фелони, при
цьому називаючи їх всілякими останніми словами. Їх хтось навчив, що до
храму не треба впускати своїх односельчан, котрі не годяться з такою
їх поведінкою.
Невже Богові угодна така «традиція»? Однозначно, що ні! Адже Господь Ісус Христос каже так: «Хто слухає вас, мене слухає; а хто гордує
вами, мною гордує; а хто гордує мною, гордує Тим, Хто послав мене»
(Лк, 10,16). Про послух своєму єпископові говорить і св. ап. Павло: «Слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за
які мають звіт дати; щоб вони це робили з радістю, а не зідхаючи, – бо
це для вас не корисно» (Євр. 13,17). Саме така поведінка мала б бути
традиційною. А тут, як бачимо самі, – зовсім нетрадиційна «традиція»,
адже працює на розкол Церкви. І ось тут постає дуже цікаве питання: а
кому це вигідно? Хто зацікавлений, щоб не було спокою і миру у Церкві?
Відповідь шукаймо самі. А якщо ще трохи продовжимо свої роздуми, то
очевидним є питання: а куди, чи, може, звідки, тягнеться ниточка ось
цієї нетрадиційної «традиції», котра сіє розбрат у Церкві?
Хтось запитає: а для чого це робиться? Який існує зв’язок між одним
і другим? Відповідь лежить на поверхні: Українську греко-католицьку
Церкву на Заході України треба так «загрузити» проблемами, щоб вона
не мала змоги і часу працювати над підняттям духовного і морального
життя українців на Сході України. Бо якщо побожні і добре освічені греко-католицькі священики масово підуть на Східну Україну, то всім іншим
чужим патріархатам там не буде місця.
о. Іван ГАЛІМУРКА, редактор

Події і факти
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ОФІЦІЙНО

Постанови
Синоду
Єпископів УГКЦ
2007 року

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і
Нероздільної Трійці, Отця, і Сина, і Святого Духа і на
добро ввіреного нам Божого люду. Амінь.
БОЖОЮ МИЛІСТЮ І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ
+ ЛЮБОМИР
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
Української Греко-Католицької Церкви
Високопреосвященним і Преосвященним Владикам,
Всечесним Отцям духовним,
Преподобним Ченцям і Черницям
та Мирянам
Помісної Української Греко-Католицької Церкви
ПРОГОЛОШУЮ І ОПРИЛЮДНЮЮ
ПОСТАНОВИ
Патріаршого Синоду Єпископів Української
Греко-Католицької Церкви
що відбувся у Філадельфії – Дойлставні –
Вашигтоні (США),
від 27 вересня до 6 жовтня 2007 року Божого
1. Прийняти з внесеними поправками та доповненнями пропозиції Робочої групи Патріаршого
Синоду Єпископів УГКЦ щодо питань євангелізації
та використати їх під час підготовки синодального
документа щодо євангелізації, який доручено підготувати Владиці Степанові (Менькові).
2. Доручити підготувати проект стратегічного
плану євангелізації УГКЦ комісії під керуванням
Владики Степана (Менька) в такому складі: Блаженніший Любомир, Митрополит Стефан (Сорока), Митрополит Лаврентій (Гуцуляк), Владика Володимир (Ковбич) та Владика Діонісій (Ляхович).
3. Із вдячністю взяти до відома пропозиції Патріаршого Собору УГКЦ 2007 року, присвяченого
питанням молоді, та створити комісію у складі:
Владика Давид (Мотюк) та Владика Ярослав
(Приріз) - для опрацювання способу втілення їх
у життя.
4. Для покращення катехитичного служіння в
Українській Греко-Католицькій Церкві:
А. Правлячим Архиєреям ужити максимальних
заходів, щоб зобов’язати парафіяльних священиків активізувати катехизацію дітей і дорослих на
парафіяльному та деканальному рівнях.
Б. Опрацювати механізм зобов’язання батьків і
дітей до участи в катехитичній програмі від 5 до
17 років, по закінченні якої видавати посвідку про
виконання цієї програми.
В. Душпастирям, які працюють на теренах поза
стабільними структурами УГКЦ, окрему увагу
приділити катехизації дітей, які останнім часом
виїхали з України.
Г. Доручити Патріаршій катехитичній комісії
УГКЦ створити Катехитичний фонд під опікою
Патріаршого Економа для забезпечення видання
та перекладу Катехизму УГКЦ на інші мови, організацію конференцій для його популяризації тощо.
Ґ. Доручити єпархіям та екзархатам до 1 березня 2008 року Божого подати всі свої зауваження
щодо Катехизму УГКЦ до Патріаршої Катехитичної
комісії УГКЦ у Львові.
Д. Доручити Інститутові східно-християнських
студій ім. Митрополита Андрея Шептицького в
Оттаві, під опікою Митрополита Лаврентія (Гуцуляка), опрацювати питання відновлення практики
катехуменату.
5. Звернутись до монаших чинів та згромаджень
УГКЦ із закликом поширювати з більшою самопосвятою їхню діяльність на теренах України та
поза її межами.
6. Проголосити 2008-й рік - Роком християнського покликання.
7. Встановити у всій Українській Греко-Католицькій Церкві День мігранта (остання неділя перед
Різдвом).
8. Прохати Блаженнішого Любомира створити Канонічно-правничий відділ та затвердити
Владику Володимира (Ющака) його головою, а
Владику Давида (Мотюка) призначити членом
цього Відділу.
(Продовження на 3 стор.)

Поповнення священичих рядів

У неділю, 14 жовтня 2007 року, в свято Покрови Пресвятої
Діви Марії, в Архикатедральному Соборі Святого Юра відбулися ієрейські свячення отця Сергія Олінійчука. Святителем був
Високопреосвященніший Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ
Львівський.
У своєму слові, зверненому до новопоставленого у священство о. Сергія, Владика Ігор, зокрема, мовив: «Ти, дорогий отче,
відгукнувся на заклик Господній, сьогодні став його слугою-священиком, тож служи вірно та гідно, щоб з чистою душею здати
колись звіт перед Небесним Отцем за своє служіння».
***
У понеділок, 22 жовтня 2007 року, в Архикатедральному
Соборі Святого Юра відбулися дияконські свячення Андрія
Лукачика та Богдана Грушевського. Святитель, – Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), – закликав нововисвячених
дияконів служити своєму Творцеві якнайкраще, бо стан диякона – це священицький ступінь, котрий приближує до ступені
священства. «Пам’ятайте, що ваш труд й ваше служіння для
нетлінних Таїн Господніх! Пильнуйте свого сумління у чистоті
та правді ще більше як ви чинили до цього часу», - наголосив
Владика Ігор.
***
У середу, 31 жовтня 2007 року, в Архикатедральному Соборі
Святого Юра Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк),
Архиєпископ Львівський, уділив дияконських свячень Гарасю
Ігорю та Мица Тарасу.
Звертаючи своє слово до нововисвячених дияконів, Владика
Ігор закликав добре вивчити обряди служіння при престолі й
усе виконувати з великою старанністю та розумінням: «Для
прикладу, коли кадите не забувайте, що кадіння пригадує християнам запах побожності, котрим повинні бути наші молитви.
І, коли кадильний дим розноситься у церкві перед престолом,
перед іконами, поміж вірними, це значить, що молитва християнина має бути уважна, віддавати шану й поклін Господові,
звернена до святих».
***
У неділю, 4 листопада 2007 року, в Архикатедральному Соборі Святого Юра Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк),
Архиєпископ Львівський, уділив ієрейських свячень диякону
Володимиру Левандівському.
«Великої посвяти домагається від тебе Господь, бо ти Його
посланець і слуга, - промовив Владика Ігор, звертаючись до
нововисвяченого ієрея Володимира, - слухай свого Творця,
виконуй Його Волю, прислухайся до Його слів, котрі почуєш
через уста свого єпископа. Вважай, щоб вовки не налякали
тебе. Ти – друг Христа, а від сьогодні – нищівний ворог сатани
... Молитва до Бога – твій рятунок. Господа люби, Йому довіряй, Йому служи, тоді, навіть переможений видимо дияволом,
будеш тріумфувати над ним».
***
8 листопада 2007 року, в свято великомученика Димитрія Мироточця, в Архикатедральному Соборі Святого
Юра Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський, уділив ієрейських свячень диякону
Богдану Волощаку та дияконських свячень Василю Єсипу. У своєму слові Владика Ігор закликав нововисвячених
ієрея Богдана та отця-диякона Василя бути завжди вдячними Богу за те, що Він вибрав їх служити Йому через
послугу людям. «Виконуйте це служіння гідно і не діліть на менші чи більші приписи та рубрики. Перед Господом усе важливе, все важне! Зростайте у любові до Бога через любов до ближніх, через любов до служіння при
престолі. Хай Господь благословить ваше служіння, щоб достойно здати йому звіт із нього», - сказав, зокрема,
святитель.
Прес-служба Львівської Архиєпархії

500-літній ювілей села

У неділю, 11 листопада 2007 року,
з нагоди 500-літнього ювілею села
Кожичі, що в Яворівському районі,
Високопреосвященний Владика Ігор
(Возьняк), Архиєпископ Львівський,
відслужив Архиєрейську Літургію. На
Богослужінні були присутні: о. Іван
Михайлевський, адміністратор храму
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, о. Юрій
Васьків, протопресвітер Янівський,
представники влади, гості та парафіяни даного храму
Прес-служба
Львівської Архиєпархії

Владика Ігор освятив дитячий будинок
У четвер, 18 жовтня, у м. Золочеві відбулося відкриття та освячення дитячого будинку сімейного типу «Покрова
Пресвятої Богородиці». Чин освячення здійснював Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ
Львівський.
На Львівщині це вже третій дитячий будинок сімейного типу, яким опікується Церква: а це дитячі будинки в
Мостиському районі, у Львові і тепер – у Золочеві. Даним дитячим будинком, в якому на сьогоднішній день будуть
проживати п‘ятеро дітей, опікуватимуться сестри-служебниці (СНДМ).
У своєму слові Владика Ігор висловив сподівання, що в даному дитячому будинку сімейного типу будуть
виховуватися добрі християни, майбутні спеціалісти та вірні патріоти нашої Батьківщини. «Від вас, сестри, що
починаєте тут послуговувати, вимагається багато терпеливості, зрозуміння для дітей, щирого серця та багато
любові», - наголосив Владика Ігор.
На закінчення Владика Ігор благословив «усіх тих, хто буде виховувати і вихованців-дітей; тих, хто покаже свою
щедрість і людей, котрі уболіватимуть над потребами вихованців цього будинку».
Прес-служба Львівської Архиєпархії

Події і факти
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День прислуговуючого у Львівській Архиєпархії

В суботу, 20 жовтня, у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа з нагоди Дня прислуговуючого, Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський, відслужив Божественну Літургію. На Літургії присутніми
були близько 120 хлопців у віці від 11 до 14 років із 33-х парафій Львова та околиць.
Ідея створення Дня прислуговуючого у Львівській Архиєпархії виникла під час проведення Молодіжного Собору. Тепер, згідно декрету Владики Ігоря, в третю суботу жовтня відбуватиметься щорічне проведення Дня
прислуговуючого.
У своїй проповіді, скерованій до присутніх хлопців з церковної прислуги, Владика Ігор наголосив на тому, щоби
під час прислуговування у церкві чемно поводитися, бути слухняними, давати добрий приклад тим, хто приходить
у церкву. «Ваша поведінка у святилищі, недалеко престолу, та у церкві повинна бути завжди поважна. Не всі там
прислуговують, але деяких надихає Господь, щоб були його прислугою! ... Усяку найменшу прислугу ви повинні
виконувати з тою думкою, щоб подобатися Богові», - зазначив проповідник.
На закінчення Літургії Владика Ігор уділив архиєрейського благословення кожному хлопцеві з церковної прислуги.

Освячення пам’ятника
репресованим при операції «Вісла»

У неділю, 4 листопада 2007
року, з нагоди 60-річчя примус ового виселення українців з
етнічних земель, в селі Пасіки-Зубрецькі Пустомитівського
району, Високопреосвященний

Владик а Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський, освятив
монумент в пам‘ять переселених
та репресованих при операції
«Вісла». На постаменті, який
зображ ує жінк у з дитиною на
руках, встановлено дві таблиці: одна з переліком сіл, звідки
депортували людей, а інша – з
перелік ом імен депортованих
родин. Слід зазначити, що при
операції «Вісла» в це село було
перевезено близько 300 родин,
уродженців територій, які тепер
належать до Польщі.
Згідно слів Владики Ігоря, цей

знак буде пригадувати людям,
що чинити будь-яке зло іншій
людині – злочин, що насильство
це – злочин проти людства, що
зло чинити – це противно Богу, а
добро чинити – воля Бога!

Благословення новозбудованого храму с. Залужжя

В останню суботу жовтня під час Архиєрейської
Літургії відбулося благословення новозбудованого
храму святої Параскеви Терновської в с. Залужжя, що
на Яворівщині. Літургію служив Високопреосвященний
Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський. На
святковій Літургії були пристуні численне духовенство,
разом з адміністратором даного храму о. Романом

Галамаєм, представники Львівської облдержадміністрації, Яворівської райдержадміністрації, гості та
парафіяни даної парохії.
Слід зазначити, що попередній дерев‘яний храм несподівано згорів і спільнота вірних цієї парафії докладала всіх зусиль, щоби на його місці постала нова церква.
Два з половиною роки тому був освячений наріжний
камінь під будівництво нового храму. Як зазначив о.
Роман, будівництво цього храму тривало неповних
півтора роки, тому він вдячний всім, хто приклався
молитовно і матеріально до спорудження.
Владика Ігор висловив радість з того, що парафіяни «так ретельно взялися за те, щоб якнайшвидше
поправити горе, що попередня чудова дерев’яна
церква несподівано стала румовищем попелу». «Хай
ласкавий Господь кожній особі із вас, іншим неприсутнім доброчинцям, котрі чим-небудь спричинилися
до спорудження цієї будівлі винагородить стократно
духовними дарами та добрим здоров’ям!», - додав на
закінчення Владика Ігор.
Прес-служба Львівської Архиєпархії

У Стрию відзначили День єпархії
та вшанували її покровителя апостола Якова

Кількома рядками

Святкування 5 листопада 2007 року розпочалися Літургією, яку очолив Владика Богдан (Дзюрах), Єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ. У Кафедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці м. Стрий разом з Владикою молилися близько 100 священиків та миряни єпархії. Тринадцятьох священиків було удостоєно церковних
нагород. Перед початком урочистостей священики разом з Владикою Богданом процесійним походом увійшли в
храм для служіння Архиєрейської Літургії. З Владикою співслужили протопресвітери єпархії, чотири митрофорних
протоієреї, представники монаших спільнот на території єпархії. Також в святкуваннях взяли участь священики
Стрийської єпархії з 16 деканатів.

На многая літа, Владико!

9 листопада 2007 року все духовенство вірні Івано-Франківської єпархії святкували день народження Преосвященного Владики Володимира (Вітишина), Єпарха Івано-Франківського. Архиєрейську Божествену Літургію
відслужили двоє Владик: Владика Володимир і Владика Миколай (Сімкайло), єпарх Коломийсько- Чернівецький, який виголосив святково-привітальну проповідь. Своїм співом Літургію прикрашав семінарійний хор. Після
Літургії всі присутні, а зокрема духовенство, монаші чини, представники молодіжних спільнот, міська та обласна
влада мали нагоду привітати Архиєрея. На завершення урочистостей Владика Володимир подякував за теплі
привітання і уділив Архиєрейське Благословення присутнім.

У Стрию можна помолитися перед мощами
сестри Тарсикії (Мацьків)

Дубовий саркофаг з мощами преподобної мучениці Тарсикії 11 листопада 2007 року виставлено в храмі апостола Якова м. Стрий. Над мощами встановлено ікону сестри, автором якої є львівський іконописець Мар’яна
Солдак. Чотири рази на тиждень біля мощей служитиметься молебень до блаженної, текст якого написано в
липні цього року. Почитати мощі можна щодня в час, коли храм відкритий від 08:30 год. до 19:30 год.
У Стрию можна помолитися перед мощами сестри Тарсикії (Мацьків)
(Наш кор.)
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ОФІЦІЙНО

(Продовження, початок на 2 стор.)

9. Доручити Канонічно-правничому відділові
опрацювати Партикулярне право УГКЦ. Патріаршому економові на подання Канонічно-правничого
відділу пошукати можливости профінансувати цей
проект із загальноцерковних фондів.
10. Усім членам Патріаршого Синоду Єпископів
УГКЦ до кінця 2007 року подати свою оцінку матеріалів щодо партикулярного права УГКЦ, отриманих від Владики Давида (Мотюка), та переслати
її на його адресу.
11. Затвердити Статут Патріаршої літургійної
комісії УГКЦ на дворічний випробувальний термін.
12. Продовжити ще на один рік випробувальний
термін для Статуту Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.
13. Прийняти за основу з внесеними поправками
й доповненнями проект «Статуту Синодального
управління УГКЦ» та доручити Канонічно-правничому відділові опрацювати цей проект для подання його на перше читання Патріаршому Синодові
Єпископів УГКЦ 2008 року.
14. Доручити Владиці Давидові (Мотюкові) опрацювати Статут Трибуналу Патріаршого Синоду
Єпископів УГКЦ.
15. Затвердити такий склад Постійного Синоду
Єпископів УГКЦ: Архиєпископ Ігор (Возьняк),
Владика Павло (Хомницький), Владика Давид
(Мотюк), Владика Василь (Семенюк).
16. Затвердити такий склад заступників членів
Постійного Синоду Єпископів УГКЦ: 1) Владика
Василь (Івасюк), 2) Владика Ярослав (Приріз), 3)
Владика Володимир (Ющак), 4) Владика Володимир (Ковбич).
17. Призначити заступником Блаженнішого
Любомира на Папському Синоді 2008 року Преосвященного Владику Діонісія (Ляховича).
18. Призначити делегатом від Української Греко-Католицької Церкви на Папський Синод 2008
року Преосвященного Владику Василя (Медвіта),
а заступником делегата - Високопреосвященного
Митрополита Лаврентія (Гуцуляка).
19. Прийняти фінансовий звіт Патріаршого економату УГКЦ за 2006 рік.
20. Створити Комісію у справах ревізії власности Патріаршої курії УГКЦ та реституції загальноцерковного майна у такому складі: Владика
Володимир (Війтишин), Владика Петро (Стасюк)
та Владика Василь (Лостен).
21. Затвердити статут Фонду на потреби новостворених єпархій та екзархатів УГКЦ у Східній
Україні та Наглядову раду цього Фонду в такому
складі: Архиєпископ Ігор (Возьняк), Владика Михаїл (Колтун) та Владика Діонісій (Ляхович).
22. Благословити почати беатифікаційний процес отця Кирила Селецького.
23. Благословити почати беатифікаційний процес отця Єремії Ломницького та доручити Правлячому Єпископові Івано-Франківському УГКЦ взяти
опіку над цим процесом.
24. Висловити вдячність від імені Патріаршого
Синоду Єпископів УГКЦ Владиці Михаїлові (Гринчишину) за його п’ятдесятилітню ревну працю в
ділянці беатифікацій та канонізацій.
25. Патріарший Синод Єпископів УГКЦ 2008
року провести з 2 по 9 вересня 2008 року у Львові.
26. Головною темою наступного Патріаршого
Синоду Єпископів УГКЦ визначити: «Стратегічний
план євангелізації Української Греко-Католицької
Церкви».
27. Провести день духовної обнови для членів
Патріаршого Синоду Єпископів УГКЦ на тему «Покликання». Головним проповідником визначити
Владику Гліба (Лончину).
Ці постанови вступають у дію 21 листопада 2007
року Божого у празник Собору святого Архистратига Михаїла й інших безплотних сил.

+ЛЮБОМИР (ГУЗАР)
Верховний Архиєпископ
Української Греко-Католицької Церкви
+ БОГДАН (ДЗЮРАХ)
Секретар Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви
Дано у Києві
26 жовтня 2007 року Божого
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Мандруючи інтернетом
КАТОЛИЦЬКОГО СВЯЩЕНИКА
Газета «Аввеніре» повідомляє про вбивство в
Сіднеї католицького священика. Отець Хо Тран
був убитий у резиденції Місіонерів Божественного Слова, розташованої в столиці Австралії.
Протягом останнього року він був настоятелем
цієї резиденції.
Обставини злочину змушують думати про
ограбування. На 55-літнього о. Хо Трана невідомий вчинив напад у 4.30 ранку в будинку, де,
крім нього, проживають ще 18 місіонерів. Його
розбудив підозрілий шум на кухні, і захоплений
зненацька злочинець ударив священика ножем
у шию. Доправлений до найближчого госпіталю,
священик незабаром помер.
БІЛЬШІСТЬ РОСІЯН
НЕ ХОДЯТЬ ДО ЦЕРКВИ
Аналітичний центр Юрія Левади провів соціологічне опитування, згідно з яким 56% росіян
назвали себе православними; третина громадян
Росії вважають себе атеїстами, а інші учасники
опитування, у якому взяло участь понад 2 тисячі
осіб, вказали на свою приналежність до інших
конфесій. Обряд хрищення пройшли 79% респондентів, причому серед них є й ті, котрі не вважають
себе віруючими.
У той же час 59% опитаних заявили, що взагалі
не відвідують релігійних служб, а 78% респондентів заявили, що ніколи не причащалися. Про
регулярне причастя заявили лише 3% росіян. За
даними Левади-центру, у порівнянні з 2005 роком
частота відвідування росіянами богослужінь
знизилася на 4%. Число тих, хто відвідує служби
кілька разів у рік і частіше, скоротилося на 1-2%
.
У ПАКИСТАНІ ЖОРСТОКО ПОБИТА
Й АРЕШТОВАНА ЖІНКА-ХРИСТИЯНКА
У Пакистані жінку-християнку посадили у в’язницю за те, що вона виступила на захист християнського хреста, викинутого мусульманськими
екстремістами на смітник. До того ж, вона була
побита, а її одяг пошматований перед тим, як її
заточили в одиночну камеру.
Мусульманські екстремісти влаштували акції
протесту після того, як у немусульманських виданнях з’явилися карикатури на пророка Мухамеда. Спочатку ісламісти викрикували погрози на
адресу президента Буша та християнства, а потім
стали з’являтися саморобні хрести та зображення
Розп’яття на купах сміття. Одне з таких зображень
і спробувала захистити Насема, звернувшись із
протестом та заявивши, що хрест був збезчещений. Це викликало гнів ісламістів та їхні жорстокі
дії щодо жінки. Влада заборонила християнам
відвідувати Насему у в’язниці. Її чоловік вважає,
що більше вже не побачить своєї дружини.
У ПАКИСТАНІ ЗВІЛЬНЕНІ
ДВІ ХРИСТИЯНКИ
Мухамед Ікрам викрав жінку, що працювала в
нього прибиральницею, разом з її 13-літньою дочкою. Він мучив їх протягом трьох місяців, намагаючись перетворити на мусульманок. Назрен Первез
та її дочка Рація почали працювати в будинку
Мухамеда після того, як чоловік Назрени помер
від пташиного грипу, – повідомляє інформ-аґентство ТБН із посиланням на Asia News. Вони вже
пропрацювали місяць, коли Мухамед відмовився
виплатити їм платню, а опісля заточив їх у своєму
будинку. На ніч їх заковували в ланцюги, запобігаючи в такий спосіб їхній втечі. Нога Рації ушкоджена осколками пляшки, а на тілах обох жінок
залишилися сліди від опіків. Жінкам не дозволяли
молитися, постійно спонукуючи їх перейти в мусульманство. Мухамед навіть погрожував убити
родичів Назрени.
Врятуватися полонянкам допомогла старша
дочка Шиба, котра прийшла відвідати матір та
молодшу сестру. Коли Мухамед та його дружина
заборонили їй підходити до будинку, вона звернулася до представників місцевої влади, які при
сприянні All Pakistan Minorities Alliance (APMA)
звільнили жінок.

(Продовження на 5 стор. )

Ó Í³ìå÷÷èí³ çàêîíîäàâöåì ÷îëîâ³÷î¿ ìîäè âèñòóïàº Ïàïà Ðèìñüêèé
Популярність у Німеччині нинішнього Папи Римського Венедикта
XVI проявляється не тільки у встановленому недавно прижиттєвому
памятнику на його батьківщині у
федеральній землі Баварія, але й
у чистому сріблі та високоякісній
порцеляні. Так, у Німеччині випущено 12 різних памятних медалей
зі срібла 999/1000 проби, що розповідають про найважливіші віхи
життя і діяльності У Німеччині зако-

нодавцем чоловічої моди виступає
Папа Римський «німецького Папи».
Тираж кожного випуску таких медалей, кожна з яких важить 34 грами й
коштує 29 євро 90 центів, становить
5 тис. екземплярів.
У Німеччині колекціонують не тільки поштові марки й памятні медалі з
портретом Понтифіка, але 0 настінні
тарілки з порцеляни. Недавно тут
виготовили тиражем 5 тис. екземплярів тарілку з високоякісної порце-

ляни з кольоровим портретом Папи
Римського. Власники цієї сувенірної
тарілки одержують в додачу не тільки чек на суму 29 євро 90 центів, але
й спеціальний сертифікат.
Нинішньої осені, повідомляють
модельєри, у чоловіків будуть популярні витончені й легкі мешти
темно-червоного кольору з італійської та бразильської шкіри. Своїм
виглядом і каблуком вони нагадують
ті самі мешти, які носить Понтифік.

Âèÿâëåíî ñåðåäíüîâ³÷íå ðîçïÿòòÿ
Позолочене розпяття XIII століття
роботи лімозьких майстрів, вивезене в 1941 році з Польщі нацистами,
виявлено в Австрії. Його ще в 2004
році знайшла жителька містечка
Цель-ам-Зеє в контейнері з речами,
призначеними після смерті власника, її сусіда, на викид. До літа 2007
року про знахідку ніхто не знав, поки
нова власниця розпяття не показала
його знайомому. Той, у свою чергу,
показав його фахівцям музею.
Проведена експертиза ствердила,
що розпяття походить із приватного
польського зібрання. Його власники
напередодні початку Другої світової
війни замурували коштовності в

стіну підвалу будинку у Варшаві.
Але в 1941 році нацисти виявили
скарб і передали його спочатку в
Національний музей Польщі, а потім
відвезли його в Австрію, у село
Брукан-дер-росглокнерштрассе,
де його сліди загубилися. Як саме
із Брук-андер-росглокнер штрассе
розпяття потрапило в розташований
неподалік Цель-ам-Зеє, поки що
невідомо.
Аукціонна вартість розпяття становить близько 400 тисяч євро.
Польське міністерство культури вже
звернулося від імені спадкоємців довоєнних власників до представників
Комісії з переміщеного мистецтва.

Çíàéäåíî äðåâíþ â³çàíò³éñüêó öåðêâó
Департамент старожитностей
Ізраїлю завдяки розкопкам, які здійснювались протягом останніх трьох
місяців у Тверії, виявив знахідки, які
датуються періодомз першого по
одинадцяте століття нашої ери, коли
місто було покинуте людьми через
землетрус. У нижній частині міста

виявлено візантійську церкву, IV-V
ст. н.е., прикрашену мозаїкою й написами, один із яких гласить: «Наш
Господи (Ісусе), збережи душу раба
твого...». За словами д-ра Моше
Хартала, який очолює розкопки, та
Едни Амос, ця церква є найдавнішою
із усіх знайдених на території Тверії.

Çíàéäåíî óí³êàëüíèé çîëîòèé åíêîëï³îí ç Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
Унікальний натільний хрестик,
виготовлений із золота умільцямиКиївської Русі приблизно в Х-ХІ
столітті, знайдений польськими
археологами в районі села Загожіце, що під Краковом. Хрестик
товщиною півсантиметра має
розміри два на два сантиметри.
Знахідка відноситься до розряду енколпіонів – натільних хрестівмощовик ів, які носили поверх
одягу на міцному шнурку. Частки
святих мощей вкладалися усередину хреста, для чого в ньому

передбачена порожнина.
У музеях Варшави та Кракова
експонується близько 30 енколпіонів, однак усі вони – із бронзи
або заліза. Золотий же енколпіон
– велика рідкість. Фахівці впевнені, що знахідка належала впливовій і багатій людині. Золотий
хрестик із Київської Русі, знайдений на півдні Польщі, підтверджує
наявність у минуломутісних торговельних зв’язків Києва із Краковом, – уважає керівник розкопок
Яцек Пікульський.

Êíèãà åêçîðöèñòà âèïåðåäèëà «Êîä äà Â³í÷³»

На фото: Відомий іспанський
екзорцист падре Фортеа

У Парагваї обсяг продажу книги відомого іспанського екзорциста о. Хосе
Антоніо Фортеа, опублікованої Інститутом Томаса Мора при Католицькому
університеті Асунсьйона, перевищив
продаж «Коду да Вінчі».
Перший тираж книги був розпроданий усього за три дні. Вихід книги
«Summa Daemonniaca», що містить
відповіді на питання про сатану, збігся із серією лекцій о. Фортеа, які він
провів у Парагваї. За повідомленнями
місцевої газети «Cristo Hoy», о. Фортеа
перебував у країні тиждень і виступав

з лекціями. в різних районах столиці,
у тому числі в Католицькому університеті Успення Пресвятої Богородиці
і на стадіоні Національної спортивної
ради, на який прибуло понад 5000
бажаючих послухати священика.
«Заклик о. Фортеа до поваги тіла
як священного храму Святого Духа,
піднесенню молитов і відвідуванню
недільних богослужень як способів
протистояння злу, був саме тим, що так
хотіли почути люди, оскільки ці істини
незаперечні і не є байдужими навіть
для найчерствіших сердець

Êàðäèíàë Êàñïåð: ñó÷àñíå ñòàíîâèùå ªâðîïè º «òàíöÿìè íà ïîðîõîâ³é áî÷ö³»
«Із втратою фундаментальних цінностей, заснованих
на християнстві, Європа ризикує втратити власне майбутнє, заявив голова Папської Ради зі сприяння єдності
християн кардинал Вальтер Каспер під час виступу на III
Європейській міжхристиянській асамблеї в румунському
місті Сибіу.
– Сьогодні Європа ризикує не тільки зрадити, але й
просто забути свої деали». За його словами, основна
небезпека полягає в тому, що люди забувають Бога,
культивують індивідуалізм і байдужість. «А це – майже
танець на вулкані або пороховій бочці», – відзначив
В.Каспер.
Він підкреслив, що Європі необхідна не тільки економічна і політична єдність: «Якщо вона хоче мати якесь
майбутнє, їй необхідно триматися базових цінностей»,

– заявив представник Ватикану. «Інакше кажучи, Європа
і ми, християни в Європі, повинні зрештою прокинутися;
Європа повинна захистити себе, свою історію і цінності,
які колись зробили її великою і які є єдиним чинником,
здатним забезпечити її майбутнє», – сказав кардинал
В.Каспер. Він також назвав «сліпими» тих, хто заперечує
християнські коріння європейського континенту, і порадив їм відправитися в подорож «від Гібралтару через
Іспанію, Францію, Німеччину, Скандинавію й Польщу
до Естонії або від Риму через Константинополь і Київ
– до Москви».
«Вони б побачили дуже різних людей і почули найрізноманітніші мови, але скрізь знайшли би хрест, а в
центрі усіх древніх міст – катедральні собори», – підкреслив кардинал
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Ôþðåð ïåðåïèñàâ... Á³áë³þ
Ненависть Гітлера до єврейської
нації штовхнула його на безпрецедентний крок. Фюрер спробував
переписати Біблію – так, щоб роль
євреїв у ній була зведена до мінімуму. Про це повідомило нещодавно
німецьке видання «Більд». Як з’ясувалося, у 1939 році Гітлер зібрав
групу теологів-протестантів, котрі
були настільки віддані ідеям нацизму, що беззаперечно погодилися виконати настільки незвичайний наказ
свого фюрера і фактично вчинити
страшний гріх.
Офіційно команда ставила своєю
метою очистити обряди протестантської Церкви від усього «не арійського» впливу. Вона також займалася
переписуванням священних писань,
намагаючись пов’язати їх із фашистськими ідеалами. Теологи випустили
велику кількість «наукових» статей,
у яких доводилося, що християнство
і нацизм близькі за духом. В одній із
таких праць протестанти переписали десять заповідей у нацистському

дусі, а також додали ще дві від себе.
В одній із них говориться про необхідність поважати фюрера, в іншій –
трудитися і приносити жертви в ім’я
своєї нації (нагадаємо, що вірність
реліґії не перешкодили Гітлерові та
його поплічникам відправити в концентраційні табори християнських
лідерів своєї країни). Теологи не
забули також переписати молитви,
з яких були виключені всі слова, що
мали івритські коріння. Зокрема, нацисти вирішили обійтися без «Алилуя», а «Єрусалим» був замінений
на «Місто божественних вогнів».
У 1940 році теологи прийшли до
ще одного «геніального» висновку.
Вони написали, що «Ісус Христос
може вважатися святим у німецької
нації тільки в тому випадку, якщо
він буде представлений як ворог
єврейського народу і борця з ним».
У зв’язку з цим Ісусу в терміновому
порядку змінили «п’яту графу». Було
вирішено, що його батьки прибули у
Вифлеєм... з Кавказу. Тому євреєм

Мандруючи інтернетом

він не був.
Велика частина документів, підготовлених спеціально для Гітлера,
була знищена в роки Другої світової
війни. Видання «Більд» пише, що
копії, на яких ґрунтується стаття,
були знайдені лише в останні кілька
років.
Портал-Кредо

Ñèä³ííÿ ïåðåä òåëåâ³çîðîì – øëÿõ äî ñëàáîóìñòâà
Кожна година, проведена людиною перед телевізором, збільшує
ризик хвороби Альц\еймера на
30%. До такого висновку прийшов
професор Ларс-Олоф Вахлунд із
Каролінської лікарні. Результати
його досліджень опубліковані у
шведському «Медичному журналі»,
що випускається Каролінським інститутом, передає шведське телебачення. Згідно із цими результатами,
телевізор відноситься до найбіль-

ших факторів ризику, що збільшує
ймовірність хвороби Альцґеймера.
Зменшують ризик захворювання
читання, розгадування кросвордів,
гра в шахи, ходьба і заняття спортом.
Хвороба Альцґеймера, причини
якої дотепер до кінця не з’ясовані, як
правило, викликає деменцію (слабоумство) і втрату пам’яті у літньому
й старечому віці.

Ëþòåðàíñüêèé ºïèñêîï: ÷îëîâ³ê ³ éîãî äðóæèíà!?
Лютеранська церква Баварії вперше у своїй історії призначила відразу
двох осіб на пост реіонального єпископа. Відтепер обовязки єпископа
спільно виконують чоловік і дружина
50-літній Штефан Арк Ніче й 43літня Елізабет Ханн фон Вайхерн.
Офіційна церемонія вступу пари
на посаду реіонального єпископа
Нюрнберга відбулася, незважаючи
на побоювання, що їхнє призначення може зіпсувати контакти з Католицькою Церквою. «Покликання цих
двох людей показало, що можливим
є не тільки спільно виконувати
обовязки парафіяльного пастора,
але й займати пости в керівництві

церкви», заявив глава Євангелічної
лютеранської церкви Баварії єпископ Йоханнес Фрідріх. У минулому
Ніче і фон Вейхерн також розділяли
загальні посади в церкві.
Нюрнберзький церковний реіон
найбільший у баварській Лютеранській церкві. До нього належать
600.000 віруючих та 280 парохій.
Нюрнберг столиця історичної області Франконія, що була приєднана
до Баварії порівняно «недавно»
в епоху Наполеонівських війн. На
відміну від самої Баварії, де абсолютна більшість віруючих сповідує
католицизм, у Франконії є чимало
протестантів.

Ñêàíäàë â Àíãë³¿: øêîëÿð³â ó÷èëè íàçèâàòè õðèñòèÿí «ñâèíüìè»

В арабській лондонській школі дітей
навчають ненавидіти євреїв та християн і викладають ваххабізм. Таку
заяву, як пише «The Guard-ian», зробив
звільнений учитель. Інформацію про
подібні факти він виклав також у скарзі
щодо порушення трудових відносин,
яку подав до суду. Позивач невдоволений тим, що його несправедливо
звільнили, і вимагає компенсації у 100
тисяч фунтів за звільнення, а також за
расову дискримінацію та репресії.
57-річний британець Колін Кук, який
прийняв іслам, розповів, що протягом
19 років викладав англійську мову
в школі, організованій вихідцями із
Саудівської Аравії. Цей навчальний

заклад у Західному Лондоні носить
назву «Школа короля Фада». Тамвикористовуються підручники, в яких
євреїв називають «мавпами», а християн «свиньми». Навчальні посібники
спеціально перекладені з арабської
мови. Зокрема, в текстах сказано, що
євреї «займаються чаклунством і чорною магією та поклоняються сатані».
Школярам пропонується назвати
«найбільш відштовхуючі риси євреїв» і
навести приклади безглуздих реліій, як
ото юдаїзм та християнство. Підсумок
подібного виховання очевидний: учні
говорять, що хочуть убивати американців, що 11 вересня було хорошою
подією, а Усама бен Ладен герой.
Англійська газета розповідає, що
школа, про яку йдеться, спочатку
була створена для навчання дітей
арабських дипломатів, проте зараз
більшість з тих, які там навчаються, а
це 750 учнів, британські мусульмани.
У школі проповідується ваххабізм,
який переважає в Саудівській Аравії і
є екстремальною формою ісламу, що
наполягає на буквальній інтерпретації
Корану.
У школі всі звинувачення колишньо-

го вчителя заперечують і кажуть, що
його звільнили справедливо за неналежну поведінку. Водночас адвокат
вчителя заявляє, що той зробив винятковий крок, подаючи таку скаргу, а
британські школярі піддаються загрозі.
Слухання суду відбудеться наприкінці
цього року.

КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО БЕЛЬҐІЇ
ЗА СКАСУВАННЯ ЦЕЛІБАТУ
Близько 80% католицьких священиків у фламандських землях Бельії вважають, що в католицький клир варто відкрити доступ для одружених. Такі дані дослідження, проведені газетами
«Хет Белан» та «Ґазет ван Антверпен». З 234
опитаних священиків більшість 57% вважають,
що тягар священичих обітниць занадто важкий,
повідомляє Catholic World News.
Брюссельський кардинал Годфрід Даннельс
заявив, що не здивований підсумками опитування:
«Адже священики старіють, а обовязки їх залишаються колишніми» (найстаршому зі священиків, які
брали участь в опитуванні, 67 років). Він визнав
також, що целібату дотримувати нелегко і що
безшлюбність духовенства не догма, а церковне
правило, що у принципі можна змінити. Однак
кардинал Даннельс сумнівається, що скасування
целібату вирішить проблему нестачі священиків:
«Не думаю, що багато одружених чоловіків готові
до прийняття сану. Протестанти відчувають ту ж
нестачу клириків, хоча у них духовенство одружене».
СУДЯТЬ ЖІНКУ, КОТРА ВИДАВАЛА СЕБЕ
ЗА КАТОЛИЦЬКУ ЧЕРНИЦЮ
У Найробі триває суд над жінкою, котра видавала себе за католицьку черницю. Її звинувачено у
шахрайстві з метою одержання коштів та коштовностей. Філіс Ванджіру Камау, яка представлялася
як «сестра Меріен Ванджіру», була арештована у
католицькій парафії св. Йосифа в м. Руаї у Квітну
неділю.
Повідомляється, що вона видавала себе за
черницю реліійної конреації «Матір Церква в
Уанді», яка нібито має свою громаду в Меру. За
словами монахині Мері Френсіс Вангарі з Асоціації сестер Кенії, «с. Ванджіру» носила чернече
вбрання і розїжджала по всій країні, випрошуючи
грошову допомогу у священиків, черниць та простих християн:
«7 січня вона приїхала із братами милосердя з
Кібера (приміські нетрі біля Найробі) у наш Савелберзький центр для незаможніх. Ігуменя центру
запідозрила її у неправдомовстві і зясувала, що
такої конреації взагалі не існує».
У ПАР ЗАГИНУЛА ЧЕРНИЦЯ
Південноафриканська преса називає смерть
35-літньої черниці Анни Толі мучеництвом. Загибла намагалася врятувати хворих на СНІД під час
пожежі в притулку. Як повідомляє місцева газета
«Mercury», будинок місії Марії Ратшиц, що біля
м. Данді, зайнявся у ніч із суботи на неділю, очевидно, через необережне поводження із вогнем.
Фундаторка притулку с. Ірмінгард Талмейєр розповіла, що пятьох із восьми хворих таки вдалося
евакуювати, однак інші троє пацієнтів загинули
разом із с. Анною. «На той час, коли я прийшов,
будинок уже просто палав, розповів єпископ-емерит м. Данді, монс. Майкл Роланд. Ми намагалися
загасити вогонь з допомогою шлангів у саду, але
і деревяні сходи, і соломяний дах уже були охоплені стовпом вогню».
«Сестра Анна була дуже мужньою людиною,
додав 78-літній прелат. Вона пожертвувала своїм
життям заради своїх пацієнтів. Вона завжди
ставилася до своєї професії з великою радістю
і любовю. Вона добре грала на гітарі і співала у
хорі. Усі послушниці дуже любили її».
ШВЕЦІЯ: РЕЛІҐІЙНІ СВЯТА ПОВИННІ
БУТИ «НА ВИБІР»
Ось до чого врешті-решт веде масова іммірація
та «анти-дискримінація»! Причому існує глибока
підозра, що антихристиянське підрунтя було свідомо закладене від самого початку. Річ у тім, що
«Almega» організація, яка опікується компаніями
з найму на роботу, запропонувала вилучити з
числа загальних свят ті, що базуються на християнстві. Натомість робітникам пропонується самим
вирішувати, яке свято обрати собі, виходячи із їх
власних реліійних переконань.
«Чому мусульманин-шиїт має мати вихідний на
Водохреща, якщо він або вона бажає мати вихідний на День Ашура? Я думаю, що в майбутньому
це повинно стати нормою на ринку праці», заявив
представник «Almega» Манус Кендел виданню
«Metro».
Організація висунула свої пропозиції на основі
рекомендації шведського омбудсмена, висунутої
у березні минулого року.

(Продовження на стор. 8, 9)
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В центр уваги

Оксана САПЕЛЯК (Львів)
(Закінчення, початок у попередньому номері “Мети”)
Коли митрополит Андрей говорить про любов між молодими,
то звертає увагу на необхідність
усвідомлення ними зовнішнього
боку шлюбу і внутрішнього його
сенсу. Зовнішній: молоді стоять
у церкві перед священиком і при
свідках присягають любити один
одного, бути вірними і спільно
жити аж до смерті. Внутрішній
сенс церемонії: зв’язок людської
душі з Богом, тобто молоді люди
дають обітницю Богові любити
один одного, бути вірними у
подружжі. Багатолітні спостереження дають підставу твердити,
що конфлікти у сучасних родинах – наслідок неусвідомлення
виконання обов’язків у сім’ї як
дотримання закону.
Обов’язки, які бере на себе
кожне з подружжя, були чітко
регламентовані у народній традиційній культурі. Беручи шлюб,
молоді люди знали, які реальні
навантаження вони будуть виконувати. Нині ця традиція майже
втрачена. Молодь переважно не
усвідомлює своїх обов’язків у новому статусі подружжя. Розподіл
обов’язків часто-густо вважається негативним явищем. Лише
19,6% респондентів, згідно з
вищеназваним опитуванням,
вважають, що між членами родини обов’язки повинні бути розподілені [10,c.250]. Митрополит
Шептицький приділяє цьому питанню особливу увагу, оскільки
виконання обов’язків є однією із
важливих складових родинного
співжиття, нерозривно зв’язане
із питанням взаємовідносин між
чоловіком і жінкою, батьками і
дітьми.
Головою родини в українській
родині, як і в інших європейських
народів, є чоловік. Він повинен
нести відповідальність за сім’ю,
дбати про її добробут, а також
про порозуміння між членами
родини, виховання та освіту
дітей. Митрополит застерігав
голову сім’ї від спокуси перетворити членів родини на слухняне
знаряддя: дружина не повинна
бути служницею, вона «не є
невільницею». Навпаки, чоловік
своєю поведінкою повинен «заслужити її любов, бути щирим,
стерпіти, якщо дружина в чомусь
провинилася». Своєю чергою,
дружина повинна допомагати
своєму чоловікові, створювати
домашній затишок [5,c.84]. Внутрішньосімейні відносини, побудовані на любові, взаємоповазі,
на моральному законі – база для
виховання дітей.
Виховання дітей – визначальна функція сім’ї, яка виходить
за межі родини. Адже родина є
природною системою безсмертя
народу не тільки в біологічному
значенні, а саме тим осередком,
в якому передаються основні
цінності життя, традиції, формується національна та реліґійна
свідомість. Вирішальну ж роль
у вихованні відіграє приклад
батьків. Шептицький наголошує, що важлива кожна деталь
стосунків у сім’ї: «Кожне слово
родичів і все, що дитина бачить
і чує, вбивається у молоденьку
пам’ять і лишається на ціле
життя» [5,c.84]. Зрештою, батьки
є першими учителями і наставниками: «Наука, що лишається
на ціле життя людини – то наука

Питання сім’ї у творах митрополита Андрея Шептицького
батьків» [5,c.84]. Насамперед ця
наука стосується усвідомлення
моральних принципів співжиття. Отже, батьки – це перші
душпастирі, які дають основи
науки розрізнення добра і зла,
передають цінності, що становлять фундамент традиційної
народної культури.
Митрополит наголошував на
особливо важливій ролі матері
у формуванні світоглядних переконань дітей, оскільки перші
роки життя дитина перебуває
головним чином у середовищі жінок. За прикладом матері дитина
наслідує знак хреста
перед споживанням їжі,
вчиться перших молитов, із матір’ю вперше
іде до храму, емоційно переймаючи таким
чином перші реліґійні
переживання. Митрополит, звичайно, не
пов’язує ті перші реліґійні емоції з інституційною реліґійністю, але
вказує на те, що саме
вони формують образ
реліґійності [3,c.12].
Важливого значення
надавав митрополит
питанню фізичного виховання дітей, формування фізично здорових поколінь. При
цьому умовою тілесного здоров’я він вважав
моральне виховання.
Протягом довгих років в Україні
відбувалося відсепаровування
моралі і фізичного здоров’я.
Тільки сьогодні, на початку ХХІ
століття, ведеться мова про
безпосередній зв’язок фізичного і духовного життя людини.
Головний нарколог Москви Євґєній Брюн у інтерв’ю газеті «Аргументы и факты» сказав, що
реліґійне виховання запобігає
такій важкій хворобі сучасності
як наркоманія, бо «у віруючої
людини душа наповнена. Душа
не терпить порожнечі… Якщо
душа порожня, в ній поселяється
диявол» [21,c.21].
Україна нині займає перше
місце серед європейських країн
за кількістю психічних розладів:
за даними прес-служби Міністерства охорони здоров’я, на
початок 2006 року 1 мільйон 176
тисяч осіб потребували допомоги психіатрів та 738 тисяч – наркологів [17,c.4]. Доктор медичних наук, професор, президент
Європейської асоціації психотерапевтів Олександр Фільц
стверджує, що зберігати у житті
здоровий глузд допомагає віра в
Бога [17,c.4]. Свого часу митрополит Шептицький переконував
сучасників: «Християнське виховання є більшим добром, ніж
усі добра світу» [3,c.12]. Власне,
такого виховання не мало багато радянських людей. Згідно
із соціологічним опитуванням,
проведеним 2006 року на замовлення інтернет-газети «Обозреватель», 26% українців віднесли
себе до категорії «нереліґійні».
Було опитано 5000 респондентів
віком від 18 років з різним рівнем
освіти з різних реґіонів. У Криму
і Донбасі цей відсоток сягає
35% [12,c.2]. Отже, в багатьох
сучасних українських родинах

діти позбавлені реліґійного виховання, що становить небезпеку
для суспільства, дальший його
занепад.
У своїх творах Шептицький
торкався також питання соціалізації дитини, як складової
розвитку суспільства: «…нехай
вже молоді діти…учаться працювати, нехай майбутні покоління візьмуть у свої руки торгівлю
і промисловість, бо слабим є
суспільство, що не має своєї
промисловости, убогим є сус-

пільство, в котрому торгують
чужинці» [3,c.11]. Виховання
особистості, за Шептицьким,
повинно включати в себе формування самостійності, вміння
приймати рішення, досягати
поставленої мети власними
зусиллями. Дитина повинна
навчитися «…на себе числити,
а не на інших, не оглядатися
на поміч влади і держави, але
власною ініціативою дороблятися самостійного побуту» [8,c.63].
Ці постулати виховання в роки
радянської влади були невигідними, оскільки важливим було
підпорядкувати державі кожну
особу, узалежнити від владного
апарату, позбавити ініціативності, що дотепер є однією із
вагомих причин труднощів у
пострадянських суспільствах.
Одним із обов’язків батьків і
учителів у виховному процесі
митрополит Андрей вважав
прищеплення любові до рідного
краю: «Бо звідки ж черпає силу
ввесь народ, як не з патріотизму? А патріотизм є якраз тим
вищим і безогляднішим, що
більше він опирається на Божому законі» [8,c.63]. Патріотизм
у творах Шептицького – одна
із важливих тем, яка потребує
окремого розгляду.
Торкаючись питання сімейного
виховання дітей, митрополит
дав основоположний критерій
у цій складній ділянці життя:
любов до дитини. Вся система
виховання повинна опиратися
на повазі до дитини, не покараннях і нетерплячості, а любові:
«…родичі мають давати стільки
любови, скільки хотіли б, щоб їм
діти давали на старість» [5,c.81].
Радив щонайбільше бути разом
з дітьми: спільна праця батьків
і дітей, участь дітей у сімейних
нарадах, увага до проблем

дитини, оберігання від впливу
вулиці, спільне відвідування
церкви і особливо проведення
вільного часу.
Митополит зобов’язував батьків виділити час для двох необхідних речей: 1) щоденної
спільної молитви і 2) читання
літератури. Він вважав вкрай
необхідним запровадити у родинах традицію спільної молитви,
під час якої сім’я служила би
Богу. Молитися радить голосно,
чітко і виразно, щоб усі розуміли
кожне слово. Спільна
молитва спонукає подружжя вибачати образи, а головне: така
молитва – школа для
дітей [5,c.92]. До теми
спільної сімейної молитви Шептицький повертався постійно: «…
настоюю на поширенні
практики родинної молитви вголос і, наскільки це можливо, читання
молитовника і катехизму» [2,c.716]. Так само
невтомно наголошував
на потребі голосного
читання всією родиною
літератури: «Так, як
в кожній хаті образи і
хрест, так нехай всюди
буде і книжка» [5,c.95];
«настоюю на поширенні добрих книжок, і
щоб їх читали вголос у
родині» [2,c.716].
Згідно із законом, родина зобов’язана виховувати дітей морально і фізично здоровими, освіченими,
ініціативними, працьовитими. До
морального і фізичного здоров’я
належить питання дошлюбних
стосунків молоді. Всі реліґії
світу, відтак традиції народів,
вимагали цнотливості молодих людей. Секуляризація та
атеїзація суспільства протягом
майже століття призвела до
іґнорування цього закону. Згідно з опитуванням, проведеним
1992 року «Інститутом людини»,
приблизно 40% тридцятирічних
респондентів вважали нормою дошлюбні статеві стосунки
[10,c.258].
З цим питанням пов’язано й
інше, архіважливе у нашій країні, – ставлення до ненародженого життя. Україна нині займає
перше місце у світі за кількістю
абортів. За даними Міністерства
охорони здоров’я, 1992 року в
Україні народилося 600 тисяч
дітей і здійснено 1 мільйон 200
тисяч абортів [14,c.2]. Соціологічні опитування виявили, що
понад 80% українців штучне
переривання вагітності вважають нормою [10, c. 258], тоді як
у такій далеко не пуританській
країні, як США, 47% американців
висловилося за повну заборону
абортів, 16% дотримуються
думки про суттєве обмеження
права позбутися плоду і лише
30% – за право на аборт [13,
c.3]. Українські дослідники вбачають у цій проблемі знову-таки
фізіологічні та соціальні аспекти,
посилаючись на «вільне рішення
подружжя про чисельність своїх
дітей та часу їх народження.
Право на планування сім’ї визнано одним із прав людини, і
держава зобов’язана забезпе-

чити його захист та реалізацію»
[10,c.258].
Насправді ця вражаюча дійсність відображає не фізіологічні
та соціальні явища, а рівень
духовного здоров’я нації. Переривання вагітності – порушення
п’ятого морального закону. У посланні митрополита «Не убий»
аборт кваліфікується не тільки
особистим приватним злочином,
як убивство, а як вина всього
народу. На жаль, не дивлячись
на те, що в школах викладається біологія, більшість сучасних
жінок і чоловіків, вирішуючи
долю зачатої дитини, не усвідомлюють, як розвивається плід
(на 20-ий день після запліднення
– це людина, в якої починає битися серце), відтак абортацію не
вважають убивством власної дитини. Отець Леонід Костко, у минулому – фаховий лікар, пише,
що ультразвукові зйомки аборту
на 12 тижні вагітності доводять:
«Дитина відчуває біль, як кожен
із нас, і прекрасно розуміє, що
її хочуть убити – вона всіма
силами намагається відсунути
інструмент і широко відкриває
рот у безмовному крику, коли в
неї відривають спочатку ноги,
потім частину тулуба і шматують
далі… Голову витягають в останню чергу, й тільце вбитої дитини
завжди спотворене гримасою
болю і жаху. За цими кадрами
видно, що практично немає різниці в тому, чи вбити 3-місячну
дитину в утробі, а чи відрізати
руки-ноги-голову п’ятилітнього
маляти. Без анестезії – у повній
свідомості!» [16,c.5].
У нашій державі убитих варварським способом дітей значно більше, ніж загиблих у всіх
війнах. Митрополит Шептицький
застерігав, що при такій системі,
коли люди шукають сексуального вдоволення без обов’язків і
тягарів родинного життя, «народ
засуджений на зникнення. І
швидшим чи помалішим темпом
буде наближатися до упадку»
[6,c.265].
У країнах Заходу не заперечується право планувати сім’ю,
але не шляхом медичного втручання – убивства плоду, – а
природним способом. На тему
природного планування родини існує велика християнська
наукова та науково-популярна
література. До речі, є чимало перекладів українською мовою. На
жаль, ця література не знайшла
належної уваги та популярності
у нашому суспільстві.
Шептицький вперше в українській науці підняв у своїх творах
ті проблеми, які не тільки не
втратили свого значення дотепер, але стали значно актульнішими сьогодні, ніж на початку ХХ
ст., залишаються програмними
для сучасників і майбутніх поколінь.
У даній розвідці заторкнуто
лише декілька питань науки
митрополита про сім’ю, але й це
вже дає підстави говорити про
необхідність глибокого вивчення
та практичного застосування у
повсякденному житті нинішніх і
прийдешніх поколінь спадщини
Шептицького – науковця, ідеолога, душпастиря українського
народу

Проблема!
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Розлучення – дорога до пекла…

Сьогодення славиться своєю вульгарністю, злочинністю та розлученнями. І Україна, на жаль, не є винятком. Статистика твердить,
що з кожним роком у нашій країні катастрофічно збільшується
кількість розлучень. Причин, які приводять до цього, безліч, проте,
як на мене, причиною усьому є наша самовпевненість, брак терпіння
та небажання прощати. Але ламати клятву, дану перед Богом на
весільному рушнику, вважається великим гріхом, за який неодмінно
Бог запитає на Страшному суді.

Молоді люди, не усвідомивши
всієї відповідальності подружжя,
поспішають у доросле життя.
Інколи обставини складаються
так, що дуже важко знайти на
них будь-яке пояснення. Але
найчастіша причина розлучень
– поспішне рішення одружитися,
коли молоді люди знають одне
одного дуже мало.
У Біблії сказано, що Бог визначив шлюб як зобов’язання
на все життя: «Це вже буде
не два, а одне тіло. Отже, що
Бог спарував, людина хай не
роз’єднує» (Мт. 19,6). Здається,
що кожне подружжя повинно
завжди мати перед очима ці
святі слова, щоби в жодному разі
не ослухатися їх. Проте кількість
розлучень продовжує зростати.
Старше покоління з цього приводу любить повторювати, що це
вже наближається кінець світу, і
підкріплюють це різноманітними
пророкуваннями. Ми ж спробуймо підійти до цієї проблеми
розумно і виявити найнебезпечніші причини розлучення – щоб
усунути їх.
Інколи все ніби складається
ідеально: вінчаються двоє чудових молодих людей з християнських родин, схожі між собою
характерами. Але через деякий
час після одруження починаються негаразди, які врешті-решт
призводять до розлучення. А вся
справа в тому, що молоді люди
не вміють терпіти. Тільки-но
починаються негаразди, як вони
одразу ж забувають, про що присягали в церкві на Євангелії: «В
радості і горі, в багатстві і в бідності бути разом». Сьогоднішня
молодь надто самовпевнена і
неконтрольована, не має терпеливості і самопожертви. Коли
молоді люди лише зустрічаються, їм здається, що життя – це
казка, в якій багато романтики і
безтурботності, але… Насправді
життя – це довге поле з багатьма
бур’янами, яке потрібно спільними зусиллями доводити до ладу
і підтримувати на ньому чистоту,
в даному випадку – чистоту душ.
Коли виникають непорозуміння,
потрібно одразу ж шукати компроміс, хтось у сім’ї мусить бути
поступливішим і терпеливішим.
За жодних обставин не варто йти
на принцип. Будь-яку сварку потрібно сприймати не як привід до
розлучення, а як важке життєве

випробування, подолання якого
наближує нас до Бога.
Кажуть, що чим більше Бог
милує, тим більше бичує. Коли
в дім приходить буря скандалів, необхідно одразу нагадати
собі Розп’ятого Христа і клятву,
дану Йому біля вівтаря. А коли
і це не допомагає й думки про
розлучення не дають спокою,
потрібно щиро молитися до Матінки Божої, щоби Вона під Своїм
святим покровом захоронила
вашу сім’ю. Якщо й це виявиться
марним, подумайте про дітей, як
важко житиметься їм сиротами
при живих батьках. До речі, всі
соціологічні дослідження свідчать про те, що злочинцями,
наркоманами та алкоголіками
стають діти, чиї батьки розлучилися. Хто має розум – нехай
думає.
Але, як уже згадувалося, найголовніша причина розлучень
– поспішне рішення одружитися. Тому в першу чергу молодим хлопцям і дівчатам, які
вирішили поєднати свої долі,
потрібно добре обдумати всі
«за» і «проти», всі «плюси» та
«мінуси» своїх половинок і вже
після цього робити цей найвідповідальніший у житті крок. В
деякій мірі тут може допомогти
і Церква. Потрібно продумати
план та зміст передшлюбних
наук таким чином, щоб вони
якомога частіше змушували
молодих людей задумуватися
над своїм вибором. А якщо молоді люди надто запаморочені
коханням, то варто і батькам
підказати своїм дітям всі хиби
їхнього вибору.
Але лише до весілля батьки
можуть втручатися у життя своїх
дітей – після весілля вони мають
право лише допомагати своїм
дітям морально та матеріально,
але в жодному разі не критикувати своїх зятів і невісток, аби не
стати причиною їх розлучення і
не взяти на себе частину їхнього
гріха. Адже після весілля молоді
люди стають сім’єю, в яку дозволяється приносити лише все
добре.
Часто бувають випадки, коли
син приходить додому на вихідні і починає скаржитися мамі,
що дружина його погано годує.
Турботливі матері одразу ж починають на невістку гори котити.
З цього й починаються перші

сварки, а потім син все частіше
забігає до мами на обіди, а згодом – розлучається. Тому жодна
побутова сімейна проблема не
повинна виноситися за межі цієї
сім’ї. Припустимо, що молода господиня справді ще не має таких
навичок на кухні, як свекруха. Ну,
то й що? – ще встигне навчитися.
Тому чоловік повинен з розумінням ставитися до цієї хиби, а ще
краще – разом з дружиною опановувати секрети куховарства.
В Україні чомусь склалась
одна дуже поганенька традиція –
дім повинен «лежати» на плечах
дружин. Можна зрозуміти, що
коли дружина сидить вдома, а
чоловік важко працює, то дім,
звісно, мусить таки триматись на
ній. Але й тут є свої зауваження.
Чому дружина повинна тягти з
ринку повні сумки продуктів, згинаючись під їх тягарем? Невже
чоловікові важко в суботу (коли
він вихідний) сходити на ринок і
закупити все найнеобхідніше на
увесь тиждень?
Ще гірше, коли дружина також
ходить на роботу. Типова ситуація: жінка приходить з роботи,
чоловік прийшов додому трішки
швидше за неї, скинув біля дивану брудні шкарпетки, ліг на диван
і дивиться в телевізор. Почувши,
що прийшла дружина, гукає:
«Ти чому так довго, я голодний,
швидко приготуй щось!». Вона,
бідолашна, одразу починає метушитися на кухні, готує вечерю,
опісля миє посуд, а потім – ще й
пере до півночі. Вдосвіта дружина встає і прасує чоловікові одяг,
чистить взуття, готує сніданок,
а він тим часом солодко спить.
Та це ж – якесь рабство! А потім
постають глупі запитання, чому
українські жінки, поїхавши на
заробітки, вимагають розлучення. А все тому, що вони бачать,
як живуть сім’ї за кордоном, де
немає сімейного рабства, де
чоловіки своїх дружин на руках
носять і всі домашні клопоти
ділять на двох. Звичайно, що
розлучення – великий гріх, і Бог
неодмінно за це покарає. Але
й українські чоловіки повинні
стати нарешті джентльменами
і забрати у дружини половину її
домашніх клопотів. Вони також
повинні боротися за щасливе
сімейне вогнище!
Ще однією причиною розлучень є життя без Бога: де люди
не бояться гріха, там слід найперше й чекати розлучень. Тому
золотим правилом кожної сім’ї
повинна бути спільна молитва і
спільні відвідини Святих Літурґій
та Євхаристійного Ісуса. Адже
там, де є молитва, там диявол
безсилий, в такій сім’ї він не
зможе здіймати бурю сварок, не
плестиме підлих інтриґ і врешті-решт не зможе домогтися
головної своєї цілі – розлучення.
Змусьте нарешті цього злого
демона страждати, і нехай радіє
ваш Ангел-хоронитель, нехай
ваші діти матимуть щасливе
майбутнє. Молитва – головна
запорука міцної сім’ї.
Головною метою подружжя повинні бути діти. Але зараз модно
жити заради власного задоволення і не заводити дітей, поки
подруги міцно не «встануть на
ноги». Проходять роки і коли нарешті подружжя захотіло дітей,

виявляється, що воно їх не може
мати. Починаються лікування,
штучні запліднення, нарікання
на Бога. А з часом приходить
і розлучення. Тому потрібно
усвідомити, що дитина – це не
тягар, а наш найбільший скарб
і ціль життя. Кожне подружжя
може дозволити собі бодай одну
дитину, – потрібно лише трішки
відмовити собі в дечому. Жодна
сім’я не може бути щасливою,
якщо у ній немає дітей, – навіть
якщо ці люди живуть у розкоші,
купаються в грошах і мають
славу. А ще кожному подружжю
необхідно пам’ятати слова митрополита Андрея Шептицького,
який наголошував на тому, що
в ідеальній сім’ї повинно бути
не менше трьох дітей. Тоді не
лише нашому козацькому роду
не буде переводу, але й наші
діти зростатимуть щирими, добросердечними людьми, а не
розбавленими еґоїстами.
Є й нібито досить вагомі причини для розлучення, які, проте,
Бог також не виправдовує – алкоголь, наркотики, подружня
зрада. До сліз шкода хорошу
жінку, чоловік якої не лише пропиває усі зароблені гроші, але й
влаштовує їй гучні скандали та
побої. Ще більше шкода, коли
чоловік хоч і не п’є, але зраджує.
Але навіть і в цих, здавалося
б, безвихідних ситуаціях розлучення не є єдиним виходом
і залишається непростимим
гріхом. В таких випадках потрібно миритися з Божою волею
і пам’ятати, що Бог кожному
дає якийсь хрест, але ніколи
не дасть людині такого хреста,
нести якого буде їй не під силу.
І якими щасливими будуть ті
люди, які пронесуть цей важкий
хрест і не спокусяться на розлучення. Завжди потрібно пам’ятати, що «лише смерть може вас
розлучити».
До речі, ініціатор розлучення
відповідатиме перед Богом не
лише за свої гріхи, але й за гріхи
людини, з якою розлучився. І
горе йому, якщо після розлучення ця людина пішла хибною
дорогою в житті: стала алкоголіком, наркоманом, розбила чиюсь
сім’ю чи живе з кимось «на віру».
Тому людина, яка вимагає роз-
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лучення, повинна пам’ятати, що
за дві скалічені долі відповідати
доведеться саме їй. Моя покійна
прапрабабуся часто повторювала: «Навіть якщо одружився зі
свинею – живи з нею».
Ірина МАМЧУРОВСЬКА
Між іншим: Щорічно через
розлучення 160 тисяч британських дітей втрачають одного
з батьків. Приводом для розлучення можуть стати найбезглуздіші ситуації. Так, у Канаді
дружині досить пред’явити суду
довідку про те, що за гучністю
хропіння її чоловік може конкурувати з ревом двигуна спортивного автомобіля, і вона одразу ж
одержує бажане розлучення. А в
Стародавньому Римі чоловік міг
прогнати свою дружину, якщо
вона зрадила йому, зробила копії
з ключів чоловіка або випила
вино, яке не доброджувало. А
ось згідно із законом Ману, індієць міг змінити дружину, яка
не народжує дітей на восьмому
році шлюбу, яка народжує мертвих дітей – на десятому році,
народжує тільки дівчаток – на
одинадцятому році. Сварливу
дружину можна було замінити
негайно. У Китаї сварливість і
пліткування також є юридично
обґрунтованим приводом для
розлучення. Примус до миття
посуду і домашньої роботи може
служити типовим приводом для
розлучення в Італії. У корейців
причин для розлучення налічувалося сім, причому найжахливіший привід – нешанобливе
ставлення до батьків чоловіка:
вистачало звинувачення тільки
в цьому; решта звинувачень (не
зійшлися характерами і т.д.)
окремим приводом для розлучення не служили. В Англії один
футбольний фанат подав на розлучення лише тому, що дружина
випрала його улюблену футболку
з колекцією автографів.
Отже, як бачимо, є просто
таки безглузді приводи для розлучень, а це вкотре доводить, що
диявол не спить, він сміється
з людей і затьмарює їх розум.
Розлучення йому лише на руку.
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Мандруючи інтернетом
(початок на стор. 4, 5

ХРИСТИЯНИ КЕНІЇ ДОМАГАЮТЬСЯ
В СУДІ ВИЗНАННЯ НЕЗАКОННОСТІ
РОЗП’ЯТТЯ СПАСИТЕЛЯ
Група християн Кенії домагається у Верховному
суді країни реабілітації Ісуса Христа. У самому
суді визнають, що в процесі розгляду позову про
незаконність засудження і розп’яття Спасителя
може виникнути безліч питань; наприклад, чи поширюється юрисдикція кенійського суду на Ісуса?
Однак, як вважає представник суду Долу Індіндіс,
у заявників є шанси виграти справу, оскільки в
позові «порушені права людини, а в цьому питанні
у Верховного суду є всі повноваження», – повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі.
Про самих позивачів, представників громади
«Друзі Ісуса», відомо небагато: вони не намагаються переманювати у свою віру, не розкривають
інформації про чисельність громади, а лише твердять, що серед них «багато хто готовий прийняти
вчення Ісуса і бути Його другом». Громада «Друзі
Ісуса» поєднує юристів і заможних мешканців
Кенії – країни, де половина населення живе за
межею бідності.
Адвокат «Друзів Ісуса» Хамфрі Оданга називає
розп’яття Христа несправедливо винесеним вироком, який «ображає Святого Духа» і може бути
переглянутий відповідно до сучасних законів.
На думку деяких юристів, сам по собі намір віруючих заперечити історичну несправедливість у
суді не суперечить закону, однак подавати позов,
на їхню думку, потрібно було б у Міжнародний
трибунал у Гаазі.
«Навіть якби подібна справа була в юрисдикції судів Кенії, то позов не був би прийнятий до
розгляду через давність терміну правопорушення», – заявив натомість юрист із Найробі Альберт Кулоба. Самі ж «Друзі Ісуса» упевнені, що
розгляд їхнього позову перебуває в юрисдикції
судів Кенії просто через те, що Біблія повсюдно
використовується для присяг. «Якщо ви прийдете
у будь-який суд Кенії, вам необхідно буде взяти
Біблію й заприсягтися говорити всю правду і нічого, крім правди. Якщо ж суди Кенії покладаються
на Біблію, то виходить, що вони вірять усьому, що
там написано.
А це означає, що питання про юрисдикцію автоматично вирішено на нашу користь», – уважає
Х.Оданга. Якщо ж із якихось причин Верховний
суд Кенії не задовольнить цей позов, християни
мають намір відстояти свої права в Міжнародному трибуналі, де обіцяють представити докази
правопорушень у Римській імперії.
У МЕКСИЦІ ПОГРАБУВАННЯ ХРАМІВ
СТАЛИ НАЦІОНАЛЬНИМ НЕЩАСТЯМ
Крадіжки церковного майна перетворилися в
Мексиці з окремих випадків у дохідну індустрію.
Найбільша кількість подібних злочинів стається у
столичному Федеральному округу і штатах Мехіко,
Морелос, Пуебла, Тласкала й особливо Оахака.
При цьому, як звертає увагу місцева преса, для вивозу із країни викрадених реліквій використаються
ті ж канали, що й для контрабанди наркотиків.
Ситуацію погіршує відсутність у Мексиці повного
списку предметів реліґійного мистецтва (єдиний
докладний каталог є лише у штаті Тласкала).
Появі національного реєстру, окрім бюрократичних перепон, заважає й позиція багатьох віруючих
і самих священиків, які вважають, що священні
реліквії неприпустимо позначати відповідними
ярликами. Також серед місцевої пастви та духовенства існує думка, що в такому випадку влада
зможе потім відбирати у храмів дорогоцінний
посуд, створений у колоніальну епоху.
За словами фахівців, на чорному ринку подібні
предмети користуються стійким попитом. Деякі
крадіжки в мексиканських храмах відбуваються на
замовлення. У такій ситуації, за словами місцевих
мистецтвознавців і представників єпархій Католицької Церкви, тільки інвентаризація, а також
супутні їй консервація та реставрація пам’яток,
можуть зберегти церковні реліквії Мексики для
майбутніх поколінь.

На теми моралі...

ДОЛІ ПОЛАМАНІ КВІТИ
Життя біжить, воно кудись дуже
швидко поспішає і навіть не розуміє,
що цей його поспіх стає причиною
розбитих надій. Життя біжить
невпинною рікою буденних проблем,
воно не помічає людських сліз, а якщо
й помічає, то ставиться до них холодно і байдуже. Воно не витре жодної
сльозини з дівочих очей, не запитає,
що стало причиною дівочих страждань воно просто біжить, і йому
байдужі людські проблеми. А дівча з
розпачу робить невиправні помилки.
Найчастіше все відбувається за
таким сценарієм. Вона мрійлива,
наївна, порядна дівчина, розумниця,
якою пишаються батьки, її привітність і слухняність стає причиною заздрощів сусідів. Вона вірить у казки
і чекає свого принца на білому коні.
Не подумайте, що в дитинстві вона
забагато начиталась казок і вони
ще й досі не покинули її юну голівку.
Просто вона настільки щира та наївна, що вірить у єдине, правжнє, безсмертне кохання. Вона кожного дня
шле до Бога гарячі молитви, просить
у своєї Небесної Матінки здійснити
її мрії і подарувати їй зустріч із добрим принцом. Але життя поспішає,
воно змушує людей спотикатися в
цьому шаленому темпі. Йдуть роки,
а вона залишається самотня, хоча
й надалі продовжує вірити у казку.
Тим часом подруги виходять заміж,
виховують дітей і кожного разу запитують її, коли нарешті побачать її у
весільному платті. Вона приходить
додому, заливаючись гіркими слізь-

ми, і починає ненавидіти свої мрії.
А через деякий час на горизонті її
життя зявляється Він.
Він еґоїст, який завжди на кожній
фотографії шукає лише себе, в якого
власне «я» стоїть вище за всіх і все;
який звик ставитись до дівчат як до
ляльок, з якими досхочу набавився і
викинув. Він ніколи не мріяв, оскільки жодна мрія не могла поселитися
в його черствому серці. Він любить
розгульні компанії, нічні бари, дискотеки, він не хоче знати нічого про
Бога, хоч і ходить з примусу батьків
до церкви на великі свята. Він намалював собі план життя: мати вірну

дружину, яка сидить вдома, веде домашнє господарство, виховує дітей і
не робить йому жодних зауважень; і
мати коханку, яка ніколи не ставитиме йому ультиматумів, яким змусить
його вибирати між нею та дружиною.
Він побачив її і його хитрі очі одразу розгледіли в ній дружину з намальованого плану. Він прикинувся її
принцом, закрутив їй голову, адже
мав у цьому вже неабиякий досвід.
Вона ж за завісою сліз втратила
свою пильність і повірила йому.
Серце не раз шепотіло їй, що це не її
принц, що він не вартий її, але вона
не прислухалась до цього внутрішнього голосу. Їй настільки набридло
чути від знайомих і родичів, що вона
засиділась у дівках, що на першу ж
його пропозицію руки і серця рішуче
дала згоду.
Прийшов день, коли вона нарешті
вдягнула весільне плаття і фату.
Батьки дуже раділи, гості бажали
всіх земних благ, а її ангел-хоронитель тим часом тихенько плакав.
Вона не могла зрозуміти, чому не
відчуває щастя, чому все зовсім не
так, як у її казці.
Весільний день минув так швидко,
що вона навіть не встигла усвідомити, що покинула країну дитинства і вступила у доросле життя, в
якому нема часу мріяти. Вона ніби
не усвідомлювала, що ступила на
подружню стежину, з якої не можна
повернутися в дівоче життя. І лише
через декілька днів вона це зрозуміла.
Він не прийшов ночувати додому,
почав ставитись до неї як до меблів
у квартирі, почав ображати і навіть
наважився підняти на неї руку, коли
почала докоряти йому, що він десь
вештається ночами. В цю мить ніби
впала пелена з її очей, яка не дозволяла їй розгледіти його справжнього
обличчя. Вона впала на землю і гірко
заридала. Лише тепер вона згадала, що серце їй щось нашіптувало
перед весіллям, і вона зрозуміла,
що саме. Гіркі сльози відчаю стали
її вірними друзями впродовж усього
життя. Адже батьки виховали в ній
християнську мораль, яка не дозволяла піти на розлучення і зламати
клятву, дану перед Богом.
Ірина ЗГОБА

Тіло - храм св. Духа

•листопад 2007 •9/38•

Сексуальна революція
(Продовже ння. Поч аток у
попередньому н ом е рі Мети )

МЕХАНІЗМ ДІЇ: КОНТРАЦЕПТИВНИЙ ЧИ АБОРТИВНИЙ?
Оральні гормональні контрацептиви це хімічні речовини гормональної
природи, які впливають на плідність
жінки таким чином, що призводять
або до неспроможності зачаття, або
до неспроможності виношування вагітності. На фармацевтичному ринку
є кілька видів оральних контрацептивів, які можна загалом поділити на дві
групи: комбіновані (естрогенногестагенні) і лише гестагенні, або так звані
«міні-таблетки».
Природна плідність жінки потребує синхронізованої функції низки
складних механізмів. Втручаючись у
природні механізми плідності жінки,
гормональні таблетки діють двояко:
1) спричинюючи неможливість зачаття дитини внаслідок тимчасової
стерильності жінки або ушкодження
сперматозоїдів у її статевих шляхах;
2) призводячи до неспроможності
виношування вагітності, тобто провокуючи викидні на ранніх термінах
вагітності.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИХ ЕФЕКТІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ У ДЕКІЛЬКА СПОСОБІВ:
1. Пригнічення овуляції.
Гормональним контрацептивам в
деяких випадках вдається «обманути» гіпофіз жінки щодо істинної
концентрації в її крові природних
статевих гормонів. Робота гіпофіза
десинхронізується таким чином, що
він перестає продукувати необхідні для розриву фолікула гормони.
Отже, якщо цей механізм є успішним,
овуляції не відбувається, а тому
неможливе й зачаття дитини. Цей
ефект характерний для комбінованих
естрогенногестагенних контрацептивів, натомість лише прогестагенні
контрацептиви («міні-таблетки» чи
посткоїтальні контрацептиви, наприклад, постінор) загалом неспроможні
досягнути пригнічення овуляції.
2. Запобігання імплантації.
Одним з важливих аспектів плідності є нормальна відбудова і дозрівання слизової оболонки матки
(ендометрію). Саме у цій тканині
закріплюється дитина наприкінці
першого тижня після її зачаття. Від
повноцінності ендометрію залежить
можливість утворення плаценти,
а отже, успішність доношування
вагітності. Гормональні контрацептиви, насамперед «міні-таблетки» і
трифазні контрацептиви із низьким
вмістом гормонів, призводять до
витончення ендометрію і неспроможності імплантації ембріона, інакше
кажучи до викидня у перші тижні
вагітності.
3. Утруднення просування сперматозоїдів.
За якийсь час перед овуляцією у
шийці матки жінки починає утворюватися слиз, який живить сперматозоїди та сприяє їх проникненню у верхні
відділи статевих шляхів до яйцеклітини. Під впливом прогестагенів, які
входять до складу гормональних
контрацептивів, цервікальний слиз
згущується і утруднює просування
сперматозоїдів. Варто тут згадати,
що цей механізм дії гормональних
контрацептивів скоріше гіпотетичний, оскільки ефективність його в
експериментах на тваринах (кролях)
підтвердити не вдалося.
4. Порушення функції маткових
труб.
Під впливом прогестагенів порушується скорочення маткових труб,

Зореслава ГОРОДЕНЧУК, кандидат медичних наук,
м. Львів
яке забезпечує вчасне просування
плідного яйця в порожнину матки.
Це призводить до неможливості
нормальної імплантації та загибелі
ембріона, а деколи до позаматкової
вагітності.
5. Припинення прогресування
вагітності.
У перші тижні після зачаття ембріон
утримується в матці за рахунок жовтого тіла, яке виробляє прогестерон.
Під впливом штучних гормонів, які є
в контрацептивах, функція жовтого

тіла пригнічується. Як наслідок невдовзі після зачаття дитини відбувається відшарування ендометрію і
викидень.
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Теоретично ефективність оральних
контрацептивів повинна бути понад
99%, проте насправді цей показник
суттєво нижчий. За даними S. Harlap
et аl., у перший рік користування
гормональними контрацептивами
непланована вагітність настає в 1,918,1% жінок. Це пояснюється низкою
чинників. Зокрема, вплив інших медикаментів, які приймає жінка, може
призвести до зниження концентрації синтетичних гормонів до такого
рівня, який не забезпечує супресії
овуляції (це стосується, зокрема,
антиепілептичних препаратів). Крім
того, індивідуальні особливості ферментних систем організму такі, що
передбачити концентрацію синтетичних гормонів у кожної конкретної
жінки загалом неможливо. Зокрема,
відомо, що внаслідок індивідуальних
особливостей метаболізму у печінці
етинілестрадіолу (естрогенного компоненту більшості оральних контрацептивів, який, власне, забезпечує
супресію овуляції) концентрація
його у крові у окремих жінок може
відрізнятися у 10 разів. Це особливо
важливо для комбінованих оральних
контрацептивів останніх поколінь, які
водночас із мінімальною частотою
побічних ефектів мають найнижчу
ефективність.
Ще один важливий чинник недотримання правил застосування,
що особливо притаманне молодим
жінкам віком 15-24 роки. Для того,
щоб оральні контрацептиви були
ефективними, потрібно приймати
таблетку щодня в один і той же час.
Якщо жінка приймає препарат з
відхиленням хоча б на 3 години, то
контрацептивна дія суттєво знижується (особливо при застосуванні
контрацептивів із низьким вмістом
гормонів та «міні-таблеток») До того
ж, 50% жінок, що починають приймати гормональні контрацептиви,
відмовляються від них у перший рік,
а найчастіше у перші 6 місяців користування через погане самопочуття
або появу інших побічних ефектів чи

протипоказів.
Варто зауважити, що гормональна
контрацепція є найефективнішою у
перший рік застосування, оскільки з
часом організм «навчається» протистояти штучним гормонам, і циклічна
функція системи «гіпоталамус-гіпофіз-яйники» відновлюється. Відомо,
що на фоні приймання гормональних
контрацептивів досить часто трапляється овуляція.Цей феномен відомий
як овуляція прориву (break-through
ovulation). Частота її найвища при
застосуванні однокомпонентних
прогестагенових контрацептивів.
Якщо відбувається зачаття, то ембріон найчастіше гине або до імплантації (внаслідок неадекватного
транспорту по матковій трубі), або
на її ранній стадії через недорозвинутість ендометрію. «Є переконливі
докази того, що дослідники, повязані
з фармацевтичними компаніями, з
більшою імовірністю доповідають
позитивні результати про вивчення
продуктів цих компаній, ніж дослідники без таких звязків... Річ у тому,
що тісна та винагороджена співпраця
з компанією, як звичайно, формує
добре ставлення з боку дослідника
та сподівання, що ці щедроти продовжуватимуться. Таке ставлення
може непомітно впливати на наукові
міркування такими шляхами, що їх
важко розпізнати...» (М.Angell. The
Nev England Journal of Medicine, May
18, 2000; Vol. 342: № 20).
Для ефективного гальмування
овуляції таблетка» повинна містити
дозу естрогенів, еквівалентну 400 мкг
етинілестрадіолу. Такої дози немає
в жодному з препаратів, оскільки
це призводило б до неприпустимої
частоти побічних ефектів. Доза 20-40
мкг часто неспроможна не допустити
до овуляції, отже, в тих випадках,
коли «таблетка» все ж «спрацьовує», вона діє за ранньоабортивним
механізмом.
За даними фірм-продуцентів
оральних контрацептивів, «типова частота невдач» цього методу
становить в середньому 3%. Цей
показник визначають як кількість
непланованих вагітностей на рік «у
типових пар, які розпочали приймати
контрацептив (не обовязково вперше) і які приймають його постійно із
дотриманням усіх правил впродовж
року, якщо не відмовляються від
контрацептиву за цей час через якусь
із причин». Очевидно, що ця цифра
явно завищена. L.Potter вважає,
що при ретельнішому підрахунку
«показник невдач» оральних контрацептивів становить щонайменше 7%
(тут йдеться про «ідеальне» застосування методу), оскільки так цифра
якнайбільше збігається з даними її
власних досліджень.
Крім того, сучасні контрацептиви
із низьким вмістом гормонів мають
суттєво вищу частоту овуляції прориву, а вагітність на їх фоні є загалом
звичайним явищем. За свідченням
д-ра Кароль Еверет, яка впродовж
багатьох років працювала в абортній
індустрії у США, пропаґування низькодозових оральних контрацептивів в
рамках програми сексуальної освіти
для старшокласників (наслідками
якої є нерозбірливе статеве співжиття
із багатьма партнерами) призводить
до того, що дівчина, яка користується
цими контрацептивами, має від 3 до
5 абортів у віці від 13 до 18 років
(Продовження
у наступному номері)

Мандруючи інтернетом
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ХРИСТИЯНИ ЄГИПТУ ПРОСЯТЬ
СКАСУВАТИ ПОКАЗ ФІЛЬМУ
«ХРИСТОС ОЧАМИ МУСУЛЬМАН»
Найбільші християнські Церкви Єгипту Коптська,
Католицька і Протестантська закликали офіційну
владу заборонити показ у країні британського
фільму, який показує історію Христа очами мусульман, повідомляє газета «Аль-Мисрі аль-яум».
«Цей фільм лише поглиблює розкол між християнами й мусульманами, і я прошу заборонити його
показ у Єгипті. Єгипетські християни і без цього
прекрасно знають мусульманську точку зору на
християнство. Вони сприймуть його тільки як образу своєї реліґії», заявив в інтервю газеті глава
інформаційного комітету Коптської Церкви єпископ
Марко.
Фільм «Христос очами мусульман», премєра
якого відбулася 19 серпня, викликав неоднозначну
реакцію й у Великобританії. Фільм, у створенні
якого брали участь мусульмани та християни,
розповідає про історію Христа так, як вона викладена в Корані та мусульманському переказі. Мусульмани почитають Ісуса Христа як пророка, але
заперечують Його божественну природу, а також
факт Його смерті на хресті і воскресіння з мертвих.
Представники християнських Церков Єгипту
вказують, що фільм не тільки ображає реліґійні
почуття християн, але й неминуче викличе ескалацію межреліґійного конфлікту в країні.
«Показ фільму «Христос очами мусульман»,
швидше за все, спровокує створення аналогічного
фільму, що відобразить історію ісламу з християнської точки зору. А це, у свою чергу, викличе різку
реакцію з боку мусульман», попередив офіційний
представник Католицької Церкви Єгипту о. Рафік
Харіш.
В останні десятиліття в Єгипті не припиняються
конфлікти між християнами й мусульманами на
реліґійному ґрунті. Останні великі міжреліґійні зіткнення відбулися в єгипетському місті Александрія
у 2005 і 2006 роках, коли в результаті нападів на
церкви й бійок на вулицях загинуло пять чоловік.
Влада Єгипту не надає офіційної статистики про
кількість християн у Єгипті. За неофіційними даними, їхня кількість становить 7-9 % від усього
населення Єгипту.
АНГЛІКАНСЬКІ ЄПИСКОПИ У США
ПОКИДАЮТЬ ЄПИСКОПАЛЬНУ ЦЕРКВУ
Цього року вже другий ієрарх Єпископальної
церкви США колишній єпископ Форт-Уорта Кларенс Поуп возєднався з Англіканською Церквою.
Раніше таке ж рішення прийняв колишній єпископ Олбані Деніел Херцог. Усього ж від січня
нинішнього року Палату єпископів Єпископальної
церкви покинуло пять її членів, повідомляє сайт
«Episcopal Сhurch News».
Ще троє єпископів хоча й залишилися в межах
Англіканського співтовариства, до якого належить американська Єпископальна церква, але
перейшли під юрисдикцію різних африканських
Церков через незгоду із триваючим розмиванням
традиційних моральних цінностей у Єпископальній
церкві, особливо через ліберальне ставлення до
питання про гомосексуальні союзи. Таке рішення
прийняли колишні вікарний єпископ Олбані Девід
Біна, вікарний єпископ Оклахоми Вільям Кокс та
єпископ Північної Дакоти Ендрю Фейрфілд. К.Поуп, обраний другим єпископом ФортУорта в 1984
році, перед тим був президентом Єпископального синоду Америки. Протягом тривалого часу
він виступав за зєднання Єпископальної церкви
з Римо-Католицькою, але прийняте в 1992 році
рішення Синоду Англіканської Церкви про дозвіл
на рукопокладення жінок у священицький сан
поклало кінець його сподіванням. У 1994 році він
пішов на пенсію, після чого оголосив, що він та
його дружина стали католиками.
Церемонія прийому К.Поупа в Католицьку Церкву відбулася в 1995 році у храмі колишньої єпископальної громади в Арлінґтоні (штат Техас), яка
ще раніше практично у повному складі перейшла
в католицтво. Очолював обряд кардинал Бостонський Бернард Лоу. Після цього К.Поуп подав
прохання про висвячення його у сан католицького
священика, що, однак, було відкинуте, оскільки
кандидат є одруженим. У тому ж році К.Поуп повернувся в Єпископальну церкву і був відновлений
у правах члена Палати єпископів. Пройшло ще 12
років, і К.Поуп вирішив, що готовий перебувати в
Католицькій Церкві навіть на правах мирянина.
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ОБРЯД У СВІТЛІ ДРУГОГО
ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ

Як Католицька Церква
відноситься до сект?
ПСЕВДОХРИСТИЯНСЬКІ СЕКТИ
Це секти, які в представлені Ватиканського Рапорту є певною мірою пов’язані з християнством,
тому що користуються Біблією і покликаються на
християнство та Христа. Чому ці групи трактуємо
як секти?
Застосовуємо тут критерії які представлені у Ватиканському Рапорті або в цілості, або в окремих
елементах. Беручи їх до уваги потрібно як секти
трактувати наступні групи:
1. Котрі окрім Біблії мають інші книги «об’явлені»
або «пророчі послання».
2. Виключають з Біблії певні протоканонічні
книги.
3. Радикально змінюють зміст Біблії.
Переходячи до більш детального поділу псевдохристиянських сект запропонуємо тут такий поділ:
1. Реліґійні спільноти, котрі очікують кінця світу
і тисячолітнього царства.
2. Спільноти, котрі відкликаються до Нового
Месії.
СЕКТИ КОТРІ МАЮТЬ
РЕЛІҐІЄЗНАВЧИЙ ВИМІР
Нехристиянські реліґії є джерелом сект, що
мають реліґієзнавчий вимір. Ватиканський Рапорт окреслює секти з реліґієзнавчим виміром
як реліґійні групи, які мають власний, індивідуальний світогляд та виводяться з науки котроїсь
великої світової реліґії, однак із жодною з них не
утотожнюються. Секти такого типу (чи реліґійні
рухи) є пов’язані із чотирма реліґіями: індуїзмом,
буддизмом, ісламом та юдаїзмом. Пізнання цих
рухів вимагає принаймні загальних знань про ці
світові реліґії.
ДЕСТРУКТИВНІ СЕКТИ
Ватиканський Рапорт серед різного роду рухів
виокремлює деструктивні секти. Цією назвою
окреслюється групи з конкретною програмою та
окультними формами, котрі несуть небезпеку
для свободи громадян і суспільства, а також несуть велику реліґійно-етичну і суспільно-виховну
шкоду. Представлені у Рапорті техніки вербування
і формування, а також способи індоктринації,
стосуються перш за все деструктивних сект. Вони
мають авторитарну структуру, використовують
різні форми «чистки мозку» і контролювання
думки, групового тиску, а також внушають адептам
почуття вини, страху тощо.
ПСЕВДОРЕЛІҐІЙНІ РУХИ
(РУХИ «НОВОЇ РЕЛІҐІЙНОСТІ»)
Від 1960-1970 розвинули свою активність ряд
псевдореліґійних рухів, котрі себе окреслюють
як рухи «нової реліґійності». Коли йдеться про їх
програмний ідоктринальний зміст, то потрібно на
першому місці поставити «східну реліґійність», а
отже, елементи індуїстичного походження, буддистського і таоїстичного. Тут долучаються теж
елементи гнози, неогнози, езотеризму, теософії
і психології.
Псевдореліґійні рухи обіймають передовсім
молодих людей з кругів західної цивілізації, з їх
пошуками самореалізації, самостановлення, як
також якоїсь спільноти яка давала б зцілення і забезпечувала перед труднощами. Звідси походить
одне з окреслень цих рухів: «молодіжні реліґії»
(«Jugendreligionen»). Багато з таких рухів приймає
як підставу своєї діяльності східну медитацію під
керівництвом гуру. Поєднують з цим західні психотехніки та окультні практики.
СВІТОГЛЯДНІ СПІЛЬНОТИ (ЗАМІННІ РЕЛІҐІЇ)
Реліґія як свідомий і вільний зв’язок людини з
Богом, а також реліґія як певна галузь культури,
яка містить доктрину, культ і реліґійну суспільність
є незаперечним фактом, котрий існував у минулому та існує зараз. Обабіч факту багатої різнорідності реліґій треба також ствердити факт постійно
існуючої критики реліґії, опозиції по відношенню
до реліґії, котра набирає форми боротьби з реліґією, а навіть пробує її зліквідувати. Характерним є
те, що явища ці набирають форм замінних реліґій.
Складають сурогат реліґії. Проявляються вони
там, де є брак віри в Бога, а одночасно людина зі
своєї природи відкрита на трансценденцію, виражає свою тугу за вищими цінностями через абсолютизування земних цінностей. Обожествлює їх і
оточує «реліґійним поклонінням». Замінні реліґії
мають отже реліґійний культ без віри в Бога. На
місце загубленого Бога, люди поміщають якогось
божка, до котрого скеровують свою підсвідому реігійну тугу, окреслюючи її як гуманістичні, расові,
пролетарські, класові і т.д.
Всі ці божки мають спільну рису: обожествлення
людини в різному сприйнятті. А отже, культ розуму (Hegel, Eucken), реліґії морального обов’язку
(Kant), культ пролетарської солідарності (соціалізм), культ сили і свободи (Nietzsche, Klages,
Sartre), культ ероса (Strinberg, Wilde), культ грошей (капіталізм). Нігілізм і консумпціонізм сучасного світу створюють добрий грунт до поширення
сект. В людині існує природня потреба вищих
цінностей. В глибині свого єства людина не хоче
жити без авторитетів і зобов’язань. Послуговуючись тими схильностями, легко людину обманути.
о. мґр ліц. Ігор ДЕМКІВ
(далі буде)

Продовження теми.

о. Богдан ЛИПСЬКИЙ.
Духовність нашого обряду.
Нью-Йорк – Торонто, 1974.
Вселенська Церква складається з
Помісних Церков, себто перший раз
виразно зазначено в Соборовім Декреті, що Помісні Церкви
мають свою індивідуальність, свою окремішність,
свою відмінність з усіма
їх властивостями та їх
характеристиками; що
Східні Церкви керуються
Патріяршим Устроєм і цей
Патріярший Устрій не тільки теоретично створений,
але й практично здійснений і в нашій Церкві (без
титулу ще Патріярха), але
Патріярший Устрій вже є
на чолі з Верховним Архиєпископом.
Декрет про Східні Церкви говорить про те, що
Східні Церкви мають вартості, мають цінності, які є
загальним добром всього
християнства, цінності
тільки їм властиві, і їх
повинні зберігати, культивувати і високо цінити
не тільки ми, члени східнього обряду, але й усі
християни. А найважливіша, може, річ у цьому
рішенні це те, що Східні
Церкви, які злучені з Римо-Католицькою Церквою,
повинні усунути все те,
що вони протягом віків
надбали від латинських
Церков. Ідеться про те,
щоб Східні Церкви, а в
тому теж і наша Церква,
привернули свій первісний
стан. Очевидно, що Східні
Церкви не є вже якоюсь причіпкою.
Може, хтось із наших молодих
учених займеться питанням впливу
Візантійської Церкви на народній
побут, етику, взагалі на характер
народу. Словяни, які мають деякі
прикмети східні чи західні, але створили своє національне мистецтво,
спів, завдячують це значною мірою
своєю приналежністю до Візантійської, а не до Римської Церкви. Куди
кращі мелодії, вишивки, народня
ноша саме в тих народів, які належать до Візантійської Церкви. Це і
є саме отой вплив високої культури
Візантії, яка прийшла з вірою, з
обрядом (крім, очевидно, словянського генія).
Якщо йдеться про етичні вартості
східньословянських народів, то
чимало тих вартостей не мають
західні народи.
Перейдімо до деяких елементів,
які характеризують східню духовість чи духовість нашого обряду.
Але поки до того перейдемо, хочу
вказати на джерела, на яких спирається духовість нашого обряду.
Тих джерел є чотири, (очевидно, є
ще додаткові і я їх не можу назвати

джерелами):
1. Святе Писання-Обявлення;
2. Перших сім Соборів і їх рішення;
3. Літурґія й Богослужба;
4. Святі Отці Східньої Церкви,
зокрема, три Святителі-Учителі,
що їх ми вшановуємо 30-го січня.
Ці три святителі-учителі є літурґістами не лише одної якоїсь Церкви, але цілої, і вони перевищують
всіх інших Отців Церкви під кожним
оглядом. Кожний із них має свою
окрему характеристику. Святий Василій Великий це великий чернець і
законодавець, хоч чернецтво постало ще перед ним. Є чернецтво па-

лестинське, єгипетське, але зовсім
іншого типу чернецтво св. Василія
Великого. Він перший скодифікував
правила чернечого життя. Святий
Іван Золотоустий, про якого кажуть,
що його теологія це теологія Церкви. Він нічого не мав оригінального,
але так глибоко жив духом Церкви,
що постійно твердив: Те, що ми
сьогодні маємо так ціла Церква
думає! Про св. Григорія Богослова
висловлюються нинішні богослови,
що тяжко було б що-небудь з того,
що він сказав, заперечити, щоб не
заперечити віри.
Одне завваження хочу зробити
що і Західня і Східні Церкви мають
ту саму духову спадщину, ті самі
джерела, і ми не різнимося від Західньої Церкви ні під оглядом віри,
ні під оглядом моралі, ні під оглядом
ієрархічного устрою в основному,
хоч є між нами великі різниці. Ідеться про те, щоб хтось не подумав,
що як на Сході є щось інакше, а на
Заході інакше, то, значить, котресь
із них правдиве, а котресь фальшиве. Справа в тому, що як кожний
народ, так і кожна Церква, зокрема
Візантійська, певні речі сильніше

підкреслює, певні речі більше відповідають її ментальности. Вона
кладе сильнішу емфазу-наголос на
ті чи інші догми чи форми, як Західня Церква. Східня Церква переважає тим, що вона має безпосередній
звязок з Апостолами, а, значить
має безпосередню і безперервну
традицію. На Захід ця традиція
перейшла із Сходу, себто вона вже
перенесена, передана. На духовість
нашого обряду, себто візантійського, вплинуло й те, що довело до
нинішньої еволюції, до нинішнього
стану духовости Східньої Церкви,
правдивого її оформлення. Це, я
сказав би, безпосередня,
ніколи не переривана
традиція від самих Апостолів первісних християн, від первісних громад,
значить, наш обряд у
своїх починах постав на
землі, де народився і
жив Христос, де жили й
навчали Апостоли.
Нинішні наслідники
Апостолів це єпископи
Назарету, Єрусалиму, Дамаску, Антіохії, Солуня чи
Ефезу в Малій Азії, або
Коринті. І це привілеї та
особливості Сходу.
Другий елемент, який
відрізняє духовість нашого обряду від римського
це те, що в східньому
візантійському обряді й
інших східніх обрядах,
особливо в візантійському, злилися найкращі
елементи найдавніших і
найвищих культур. Злились в одну синтезу, в
одне річище, головно
по завоюваннях Александра Македонського,
коли цілий Схід був згеленізований, значить,
з г р еч е н и й і п р и й н я в
грецьку мову. Елементи
тих культур, себто культури Єгипту, Месопотамії,
Малої Азії, Персії і Греції
зливалися неначе в одну
потужну ріку. То не були
наверствовання, чи покладені одна на другу, але разом
вони творили цілість.
Далі це філософічно-інтелектуальний елемент грецького генія, з
джерел якого користало християнство безпосередньо.
Грецька культура є основною всієї
західньої культури, всього Заходу,
чи, як говориться, грецько-римська
культура.
Римська держава вплинула на
Візантію, на Константинополь.
Візантійці ніколи не звали себе
візантійцями цей термін прийнятий сьогодні. Вони називали себе
римлянами. По-грецьки римляни
називається ромеї. Константин Великий, який переніс столицю з Риму
до Константинополя, уживав ще
латинської мови, але його наслідники вживали вже грецької мови,
як урядової. Мова ж загалу була
завжди грецька. Християни в трьох
перших століттях відправляли навіть Літурґію по-грецьки і молились
по-грецьки.
Написи в катакомбах перших
папів, де вони поховані, зроблені
грецькою мовою.
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Старший науковий співробітник
Інституту українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН України
Іван ПАСЛАВСЬКИЙ (м. Львів)
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
(Продовження, початок читайте
у попередніх числах “Мети”.)

У цілому місія о. І.Ґудза у Відні була
успішною. Він спілкувався з папським
нунцієм у Відні Джузеппе Ґарампі, вів
розмови з різними впливовими чиновниками цісарського двору, мав аудієнції у
самої цісареви. І скрізь промовляв та
діяв згідно з інструкціями, даними йому
Л.Шептицьким.
Він давав додаткові пояснення й
обґрунтування постулатам львівського
єпископа, зокрема, щодо, заборони
польському духовенству перетягати
греко-католиків на латинський
обряд, стосовно створення
єпархіальних капітул, приборкання василіян, організації
семінарій для підготовки духовенства. Багато з цього, як ми
вже знаємо, було реалізовано.
Окрім цього, о. Іван Ґудз мав
завдання прозондувати ґрунт,
як у Відні ставляться, з одного
боку, до намагань польського
єпископату підпорядкувати
своїй юрисдикції греко-католицькі єпархії, а з другого до
пропозиції Л.Шептицького зробити Львів осідком нової митрополії.
Цей ґрунт о. канонік І.Ґудз
прозондував у самої цісареви.
У звіті про аудієнцію у Марії
Терези, яка відбулася 26 лютого
1775 року, він повідомив, що на його
питання, як цісарський двір ставиться
до жадань польського єпископату,
цісарева рішуче відповіла: «При чому
тут латинські єпископи? Маю направду
добрих і порядних греко-католицьких
єпископів. Чого тільки ваш львівський
єпископ вартий!»
Комплімент Л.Шептицькому з уст
найяснішої цісареви, як можна здогадуватися, означав, що вона була добре
поінформована про особу львівського
єпископа та про його ініціативи. Можливо навіть, що цісарева мала намір
зробити саме Л.Шептицького митрополитом для всіх русинів-уніатів у своїй
державі. В кожному разі, існують документальні свідчення, що вже 1774 року у
Відні схилялися до думки, що майбутнім
митрополитом має бути Л.Шептицький.
Одне з таких свідчень лист згадуваного
о. І.Ґудза до львівського офіціала Антонія Левинського від 9 листопада 1774
року, в якому виразно про це говориться.
Однак львівський єпископ не став
тоді митрополитом, а Львів столицею
митрополії: фатальна резолюція Йосифа ІІ «відкласти до іншого разу» зняла
справу Галицької митрополії з порядку
денного ще на якийсь час.
Митрополитом Лев Шептицький таки
став, але не галицьким, а київським.
У лютому 1778 року помер київський
митрополит Филип Володкович і його
місце зайняв, згідно з канонічним правом, його коадютор із правом наслідства
Лев Шептицький.
Вже будучи київським митрополитом,
він продовжував переконувати австрійських монархів, що Австрія просто таки
зобовязана взяти під свій протекторат
всі українські землі, що належали колись до Галицько-Волинської держави.
Про це він писав, зокрема, у листах на
імя Марії Терези і Йосифа ІІ, датованих 26 лютого 1778 року. Однак йому
не довго довелося займати цю високу
гідність у тодішній Греко-католицькій
Церкві, якихось пятнадцять місяців: на
світанку 24 травня 1779 року, перебуваючи в офіційній столиці митрополії
Радомишлі, що на Житомирщині, він
відійшов у вічність. В його особі помер
великий ієрарх Церкви, блискучий політик, патріот, гідний нащадок одного
з найвизначніших боярських родів

Галичини.
Однак ідея Льва Шептицького про
самостійну Галицьку митрополію не
зійшла з ним в могилу. Навпаки, ця ідея
ожила відразу після його смерті.
Вже через два з половиною місяці
після похорону митрополита, 5 серпня
1779 року, галицьке губернаторство
знову підняло клопотання перед Віднем
про відновлення Галицької митрополії.
У проекті галицької крайової влади була
пропозиція піднести Львівську єпархію
до рівня митрополії, підпорядкувати їй
греко-католицькі єпархії Угорщини та
Трансільванії, а на галицького митрополита поставити мукачівського єпископа
Андрія Бачинського, з походження
галичанина.
Як бачимо, пропозиції офіційного
Львова з 1779 року в основних пунктах
повторювали те, що планувала зробити
цісарева Марія Тереза ще в 1774 році.

Однак цей проект надвірним декретом
від 30 жовтня 1779 року був відхилений
з політичних мотивів.
Надвірна канцелярія призналася,
що зараз цього неможливо зробити
«ex ponderosis motivis politicis» («через
складні політичні обставини»).
Віденський уряд ще не мав чіткого
уявлення, як буде остаточно розвязане
польське питання, а тому не квапився
з відокремленням галицьких єпархій від
єпархій, котрі залишилися під Польщею
і Росією. Авторитетний німецький історик Церкви, єзуїт Альберт М. Амманн
твердить, що і цього разу пропозиція про
створення окремої митрополії у Львові
була відхилена у Відні «найімовірніше,
через негативну позицію Угорщини».
Тим часом 1780 року монарший трон
в Австрійській імперії після смерті Марії
Терези одноосібно зайняв її син Йосиф
II славетний цісар-просвітник, батько
радикальних соціально-економічних,
освітніх і церковних реформ. Йосифінські реформи 80-х років XVIII століття
боляче вдарили по Католицькій Церкві
в Австрійській державі. Зросло напруження й у відносинах між Віднем та
Апостольською Столицею.
Зрозуміло, що за таких обставин було
не до галицьких церковних проблем. До
того ж, новий львівський єпископ Петро
Білянський (призначений 30.Х.1779
р., висвячений у вересні 1781 р.) був
утягнений в боротьбу за своє правне
визнання. Уже згадувалося, що, за
постановами Замойського собору 1720
року, єпископом в унійній Церкві міг бути
тільки монах-василіянин. Це правило
підтримував і Апостольський Престіл.
А П.Білянський василіянином не був.
Хоч він мав підтримку австрійського
уряду, однак протягом довгого часу йому
доводилося змагатися за визнання й
благословення новим київським митрополитом Ясоном Смогоржевським
(1779-1788), а також Римом, через що
він не міг вповні присвятити себе справі
відновлення Галицької митрополії. Йосифінські реформи, як уже зазначалося,
також цьому не сприяли.
Як це, однак, не парадоксально, але
реформи цісаря Йосифа II, що буревієм
пройшлися над феодальними устоями і Католицькою Церквою в Австрії,
виявилися корисними для русинів-у-

країнців Галичини і для їхньої Церкви.
Йосифінські реформи прямо зачепили
дві соціальні групи, які зберегли свою
руську (українську) ідентичність селян і
греко-католицьке духовенство.
Що стосується галицького селянства,
то найважливішим заходом, який запровадив Йосиф II, було зменшення
панщини до трьох днів на тиждень і
156 днів на рік з розрахунку на одне
селянське господарство. Було суворо
заборонено будь-які додаткові повинності поза встановленою панщиною;
окремими цісарськими декретами була
дозволена організація сіл у громади з
правом обирання своїх офіційних осіб;
панщизняним селянам було надане
право одружуватися без дозволу пана, а
також право оскаржувати рішення землевласника та позивати його в органах
державної влади. Іван Франко, глибоко
проаналізувавши йосифінські реформи
та їх наслідки для галицького
селянства, писав: «Перший
раз тут від непамятних часів
прийшлося польським панам
побачити границі своєї власті
та зрозуміти, що за переступлення тих границь по голівці
не погладять».
Українці Галичини довго памятали, що рабство, в яке їх
запрягла стара Польща, знищила Австрія, і що зробив це цісар
Йосиф ІІ, який, за словами того
ж І.Франка, з юних літ у своїй
діяльності керувався «розумом
і любовю до людей», а тому
заслуговує на те, щоб і в майбутньому жила «память нашого
народу про сього великого монарха». Постать австрійського
цісаря Йосифа ІІ і справді заслуговує бути вікопомною в нашому народі,
особливо коли згадаємо, що панщизняне рабство в Західній Україні він знищив
саме в той час, коли Москва руками
цариці Катерини ІІ запрягла в новітнє
кріпосницьке рабство вільний козацький
народ на сході України(1781-1786 рр.).
Та повернімося до властивої теми.
Стосовно греко-католицького духовенства йосифінські реформи мали той
позитив, що вперше цілком реально
ставили його в один ряд із духовенством
латинським.
Продовжуючи лінію своєї матері Марії
Терези на покращення матеріального
й освітнього рівня українського духовенства, Йосиф II спеціальним указом
остаточно звільнив його від відробітку
панщини, до чого воно було приневолене за часів старої Польщі. В організації
освіти для греко-католицького духовенства Йосиф II пішов ще далі своєї
матері: 1783 року у Львові за його розпорядженням була створена державна
Генеральна духовна семінарія для підготовки греко-католицького духовенства
галицьких єпархій. Наступного 1784
року своїм декретом Йосиф II відкрив
у Львові перший на українських землях
університет європейського зразка, а в
ньому теологічний факультет для підготовки священиків обидвох обрядів.
Нарешті 1787 року при Генеральній
духовній семінарії був створений так
званий «Руський інститут» (Studium
Ruthenum), в якому вихованці проходили україномовний курс навчання,
опановуючи університетську програму
з філософії і богословя.
Оцінюючи ті прогресивні зміни, що
відбулися в галицькому суспільному й
церковному житті з приходом Австрії,
відомий український історик та публіцист Іван Лисяк-Рудницький писав:
«Благотворні реформи, проведені австрійським урядом, піднесли освітній
і громадський рівень греко-католицького духовенства. Водночас вплив
австрійського «йосифінства» дав змогу
Греко-католицькій Церкві позбавитися
польських повязань. Тепер вона була
здатна взяти на себе роль української
національної Церкви».

(Продовження
у наступному номері)
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Андрей Шептицький
в боротьбі за
українську державність
на початку ХХ століття
(Продовження,
початок у попередніх числах “Мети”)
Отже, формально підтримуючи Греко-Католицьку
Церкву, уряд не схвалював планів Ватикану щодо місіонерської акції та надання місіонерської свободи Українській Церкві на території Польщі та Росії. Це було чи
не єдиною причиною непорозумінь у польсько-ватиканських стосунках усього міжвоєнного періоду. Політичні
реалії, в яких не було місця діалогу, перешкоджали діяльності Греко-Католицької Церкви та проведенню нею
уніатської акції на користь об’єднаної Церкви, штовхали
її до ізоляції і національно-реліґійного сепаратизму.
Намагаючись не допустити впливів Української Греко-Католицької Церкви на Волинь, Холмщину та Підляшшя, польський уряд встановив так званий сокальський
кордон, обмежуючи діяльність Церкви територією Галичини. Від свого посольства у Римі він вимагав певних
заходів, аби «справу поширення уніатської адміністрації
на Росію та польські території звести до самої Галичини». У квітні 1921 року посол Ю. Ковальський двічі
побував на аудієнції у папи, «намагаючись проводити
думку» про те, щоб домогтися підтвердження повноважень А.Шептицького щодо місіонерської діяльності на
сході, наданих йому Пієм X. У донесенні до Варшави
він рапортував, що «дії Шептицького вдалося знешкодити», бо, згідно з повідомленням кардинала Мери
дель Фаля, усі повноваження, надані А.Шептицькому
Святішим Отцем Пієм X, були офіційно скасовані, і на
їх основі тепер усі дії митрополита є неправочинними».
Але посол видавав бажане за дійсне: митрополит не
лише дістав підтвердження усіх своїх попередніх повноважень щодо діяльності в Росії, але й призначався
візитатором Католицької Церкви в Бразилії й Арґентині.
Про це свідчить, зокрема, згаданий Апостольський лист
Бенедикта XV до українського народу, переданий 24
лютого 1921 року А.Шептицькому.
Про отримання юрисдикції на місіонерську діяльність» митрополит підтвердив в інтерв’ю католицькій
газеті «De Maasbode» Як офіційному представникові
Ватикану А.Шептицькому було видано дипломатичний
паспорт для поїздки до греко-католицьких парафій на
американському континенті.
Моральною підтримкою Андрея Шептицького у
Римі було і те, що він дістав дозвіл на відновлення
у Римі українського навчального закладу «Collegium
Ruthenum», який у зв’язку з війною у 1915 році припинив
свою діяльність. У фонд цього закладу А. Шептицький
пожертвував 100 тисяч лір. Папа на його потреби
передав 1 млн. лір. Улагодивши у Римі реліґійні та
політичні справи, 4 квітня 1921 року митрополит виїхав до Голландії, побувавши також у Бельґії, Франції
і Великобританії. Слід зазначити, що, згідно з дипломатичними донесеннями, А. Шептицький не відвідав
жодного з польських посольств у цих країнах, оскільки
продовжував вважати себе громадянином України.
Окрім реліґійних, митрополит переслідував також
політичні та господарські цілі. У Голландії проводив
місіонерську роботу, мав ряд приватних розмов з представниками урядових кіл, виступав з проповідями про
навертання Росії до католицизму. Згідно з рапортом
польського посольства із Гааги, Андрей Шептицький
виступав французькою та німецькою мовами про місіонерську роботу на сході, про грецький і латинський
обряди. У них митрополит підкреслював, що в об’єднанні Католицької Церкви і «знищеної більшовиками
Православної» головна роль належить Галичині та
Греко-Католицькій Церкві. Йшлося і про підтримку вимог
надання Галичині державної самостійності. «Якщо народи католицької Європи цікавляться цією справою, то
150 млн. населення будуть навернені до Католицької
Церкви», – зазначав митрополит. Він наголошував на
тому, що Східну Церкву можливо об’єднати з Католицькою шляхом введення грецького, а не латинського
обряду, оскільки «останній асоціюється в українського
та російського населення з польською державністю, і
тому не є популярним».
Зрозуміло, що польські дипломатичні служби були
занепокоєні тим, що католицька преса присвятила
А.Шептицькому ряд статей, вітаючи його як нового
апостола, і таким чином зайвий раз порушувала кресові проблеми. У Голландії А.Шептицький зініціював
створення в Роттердамі місіонерської школи грецького
обряду, започаткувавши для неї спеціальний фонд.

ОРЕСТ КРАСІВСЬКИЙ,
доктор іст. наук, професор, ст. наук. співр.
Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України (м. Київ)
(Продовження у наступному номері)
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Вітаємо Ювілярів!
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Петро Рак (15.11)
Степан Антонюк (25.11)
Зіновій Хоркавий (25.11)
Ігор Хмурик (25.11)
Михайло Сукмановський (21.11)
Володимир Пенцак (21.11)

Михайло Байдака (21.11)
Тарас Крупач (17.11)
Богдан Кос (20.11)
Ігор Підківка (21.11)
Дмитро Мицько (08.11)
Тарас Чорний (16.11)
Михайло Німак (17.11)

БЕЗ БОГА – НІ ДО ПОРОГА!

Парафіяни храму
Непорочного
Зачаття Пресвятої
Богородиці із Білогорщі щиро
здоровлять свого душпастиря
о. Зеновія Боднара
з іменинами і дарують йому
ці рядки:
У Білогорщі поруч з цвинтарем
Стоїть церковця гарна, із п’ятьма хрестами.
До неї щонеділі, в свята і у будні
Спішать молитись щиро християни.
Цю церкву зводила уся громада вірних,
Котру отець Зеновій об’єднав і вдохновив.
Піднявся храм за кошти доброчинців й жертводавців,
А Господь Бог цю добру справу поблагословив.
Усе тут зроблено з любов’ю, все красиве –
Сама будівля, розписи, ікони, вишиття.
Всі трудяться, працюють тут на славу Божу,
Бо дбають про небесне, про святе життя.
Отець Зеновій сіє зерна Божої науки
І прагне, щоб у добру землю вони впали.
Вчить милосердя, доброти, смирення –
Щоб царство Боже ми успадкували.
У нашого душпастиря сьогодні іменини,
Тож ми його вітаєм щиро, від душі,
Бажаємо здоров’я, успіхів і щастя,
Щоб його мрії збулися усі.
Хай Дух Святий Свої дари й плоди помножить,
Ісус Христос додасть любові і душевного тепла,
А Мати Божа візьме під свою опіку
На многії і благії літа.

У Білогорщі поруч з цвинтарем Стоїть церковця гарна, із
п’ятьма хрестами. До неї щонеділі, в свята і у будні Спішать
молитись щиро християни. Цю
церкву зводила уся громада
вірних, Котру отець Зеновій
об’єднав і вдохновив. Піднявся
храм за кошти доброчинців й
жертводавців, А Господь Бог цю
добру справу поблагословив.
Усе тут зроблено з любов’ю,
все красиве – Сама будівля,
розписи, ікони, вишиття. Всі
трудяться, працюють тут на
славу Божу, Бо дбають про небесне, про святе життя. Отець
Зеновій сіє зерна Божої науки І
прагне, щоб у добру землю вони
впали. Вчить милосердя, доброти, смирення -Щоб царство
Боже ми успадкували. У нашого
душпастиря сьогодні іменини,
Тож ми його вітаєм щиро, від
душі, Бажаємо здоров’я, успіхів
і щастя, Щоб його мрії збулися
усі. Хай Дух Святий Свої дари й
плоди помножить, Ісус Христос
додасть любові і душевного
тепла, А Мати Божа візьме під
свою опіку На многії і благії літа.
В одному селі неподалік Львова живуть двоє вірних друзів
– Андрій та Максим. Перший
виховувався в побожній родині, в якій щовечора молилися
на вервиці, а кожної неділі й у
свята непорушним обов’язком
було вислухати Службу Божу і,
висповідавшись, прийняти до
свого серця Ісуса. Андрій був
старанним і розумним хлопцем
– у своєму класі вчився найкраще, завжди допомагав батькам
по господарству, був ввічливим
та добрим. Сусіди потай навіть
заздрили батькам Андрія, що
ті зуміли виховати такого сина.
Хлопець старанно економив
кожну копійку, яку мама давала
на кишенькові витрати, а потім
за ці заощаджені гроші на день
народження батьків купував їм
подаруночки. Бувало й так, що
інколи Андрій віддавав усі свої
заощадження бідолахам, котрі
знаходились у скруті. І кожен
день Андрій розпочинав з молитви, а перед тим, як вийти з
дому, хлопець завжди підходив
до ікони Матері Божої Неустанної Помочі і хрестився.
А ось Максим був повною
протилежністю свого друга –
справжнісінький зірвиголова. У
домі Максима ніхто ніколи не
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згадував про молитву, не говорячи вже про відвідини храму.
Маючи заможних батьків, – їх
сім’я отримала велику спадщину від родичів з-за кордону,
– Максим ніколи ні в чому не
мав потреби, він мав усе, що
душа забажає... Вчився ж абияк,
оскільки на кожній контрольній
роботі його «паличкою-виручалочкою» ставав Андрій.
Проте в цього пустуна був
надзвичайний талант – футбол.
Ще з раннього дитинства Максима манило футбольне поле.
Бувало, прийде зі школи, кине
у куток наплічник з підручниками, взує кросівки і гайда у двір
ганяти з хлопцями м’яча. Він
забивав чудові голи, віддавав
гольові паси, навіть захищав
ворота. «Який талант, оце буде
футболіст!» – говорили сусіди.
А серце Максима від цих похвал
запалювалось ще більшим бажанням і стреміло до футболу.
Минув час, і хлопці навіть
не отямилися, як стали випускниками. Андрій із золотою
медаллю закінчив школу і став
студентом Української академії
друкарства. А ось Максим ніяк
не міг визначитися з професією. Підприємницька діяльність
зовсім не цікавила Максима,
на чому наполягав тато, – його
душа рвалася до спорту, до
футболу. Хлопець не зізнавався батькам, що потай відіслав
документи у Київський інститут
фізкультури, а водночас – і в
футбольну школу «Динамо». І
коли нарешті прийшло повідомлення з Києва про зарахування
його на навчання, Максим наче
на крилах полетів до батьків,
аби поділитися своєю радістю
та успіхом. Однак на юнака
чекав удар – батьки вороже поставилися до цієї звістки. Вони
нагримали на сина, бичували
його найгіршими словами, а
батько навіть дав ляпаса. Хлопця охопив відчай.
Увечері на дискотеку Максим
прийшов у кепському настрої;
ще ніхто й ніколи не бачив його
таким пригніченим, та ще й із
пляшкою горілки у руках. Хлопець заливав своє горе, увесь
світ для нього в цей час здавався сірим та нецікавим, образа
на батьків не давала спокійно
дихати. Коли дискотека втихла, захотілося піти світ за очі.
Андрій з хлопцями крокував по-
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переду, а Максим - дещо позаду,
стиха розмовляючи зі своєю
приятелькою Вікою. Аж раптом
почувся крик. Біла «дев’ятка»,
не зупиняючись, промчала
повз їхню компанію, а на дорозі
лежав закривавлений Максим.
«Швидка» завезла Максима
в обласну лікарню. Кращі хірурги міста до ранку боролися
в операційній за його життя.
Щиро молячись, перед Божим
Розп’яттям на колінах стояв
Андрій: він ревно просив Бога
врятувати життя його другові.
Батько Максима у всьому звинувачував себе. А мати не знаходила собі місця, її материнське серце обливалося кров’ю,
адже на межі смерті знаходився
її єдиний син.
...Відкрилися двері операційної, і почулися кроки лікарів. Один із них підійшов до
родичів Максима, які з надією
чекали звістки з-за скляних дверей. Хвилю помовчавши, лікар
мовив: «Ваш син буде жити,
операція пройшла успішно.
Однак є одне «але» – пошкоджено спинний мозок». Подальші
слова пролунали наче вирок:
«Ваш син ніколи більше не
зможе ходити». Максимова
мати непритомна упала на
землю.
Минуло п’ять років, проплило, як одна мить. Андрій з
відзнакою закінчив навчання,
влаштувався на роботу. Через
три місяці у нього – весілля з чудовою дівчиною-християнкою.
Віка відвернулася від Максима
і нещодавно вийшла заміж. На
жоден із листів, які писав їй Максим, вона не відповіла. Зараз
живе в Києві і виховує донечку.
А що ж Максим? Він закінчив
Львівський університет за спеціальністю «програміст», однак
задоволення від роботи – жодного. Не раз скупа сльоза скотиться по обличчі, коли дивиться по телевізору футбол, коли
бачить щасливого футболіста,
який забив гол і тим самим приніс перемогу своїй команді. На
його місці Максим уявляє себе.
Однак не судилося.
Ця невигадана історія вкотре
доводить, що без Божого благословення все у житті – марне!!!
Ірина МАМЧУРОВСЬКА
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