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Додаток 3.1

ПриклаД ПроВеДеннЯ Вільного часу

хобі

музика

ігри спілкування
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Додаток 3.2

Зі сПогаДіВ софії ШеПтиЦької

Коли навчився вже писати, – згадує мати Романа, – 
скрізь я знаходила шматочки паперу зі записками, з 
фрагментами молитов, що їх він сам написав; це були 
розважання, його власні роздуми, зокрема – таїнств 
вервиці. Люди з його оточення зовсім не відзначалися 
особливою набожністю, а я навіть не бачила, коли й де 
купив він собі першу вервицю. Він так довго допитував-
ся, нотував, учився, аж поки не опанував усі молитви на 
вервиці. Вервицю мав завжди при собі, намотував її нав-
коло своєї ручки, поки засинав. Як наглядно він милував-
ся Божими речами, бо інтуїцією розумів їх правду, їхню 
велич! Коли прислуговував на Божественній Літургії, 
міг бути прикладом для інших: зложені руки, спущені 
очі, не щоб хтось так учив його, але тому, що інакше не 
розумів служби при Божому престолі. Пам’ятаю, що цей 
вид був для мене такий дорогий, що я мусіла аж робити 
над собою зусилля, щоб не поринати в ньому. 
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Зі сПогаДіВ МитроПолита анДреЯ

Ще заки я навчився читати й писати, ще дитиною, 
коли я не здавав собі справи з почувань, а серцем від-
чував красу старої нашої ікони. Я був відай дуже малим 
хлопчиком, коли в нашій старенькій дерев’яній церкві 
в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував я ту 
якусь непоняту емоцію, що я її нині назвав артистич-
ною емоцією. Я мусів бути маленьким хлопчиком, бо 
наш старенький парох, якого я відтак на добру голо-
ву переріс, видавався мені великаном, як він у святих 
ризах виходив дияконськими дверми на великий вхід. 
Гієратичні постаті в іконостасі, на мене звернений зір 
Христа Спасителя і святої Його Матері, та якась містич-
на темрява, в якій світили тільки свічки і їх відблиск на 
золотих тлах ікон, дим кадила, що взносився до неба ра-
зом зі звуками пісні, все те складалося на якесь вражіння 
таке глибоке, яке ледви коли в життю пам’ятаю. А гли-
боке вражіння було якраз тому, що поза тими зовніш-
німи проявами, відчувало серце якусь таємну глибінь, 
що наче промінчик спливав на душу зпозасвіта, неначе 
з неба.
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Додаток 3.3

лист МитроПолита анДреЯ До Матері

Моя найдорожча Мамо!
Хочу розказати тобі про одну подію, про яку, крім 

мене та мого духівника, ніхто не знає. Це трапилося під 
час однієї моєї візитації в невеличкому містечку, біль-
шістю населення якого були євреї.  Ще з ранньої моєї 
молодості для мене все, що бідне, мале і старе, було до-
роге. І ці єврейські громади, з яких більшість була бід-
нота, були найпобожніші. І завжди, коли вони мене віта-
ли, я згідно з їхнім звичаєм, цілував два пальці, а відтак 
цими пальцями доторкався Тори і вітав їх староєврей-
ською мовою.

У цей день після вечірні я довго сповідав. Взагалі цей 
день був якийсь незвичний. Просто, Мамо, я відчував, 
що Господь хоче мене випробувати. І я з внутрішньою 
радістю піддався цій пробі.

Коли ми з отцем духівником, повертаючись пізно 
увечері, завернули у перевулок, з бічної хати висунула-
ся якась невеличка постать, закутана ніби в верету, під-
бігла кілька кроків до нас і впала на коліна переді мною. 
Це було так раптово, що я мимоволі подався назад. А з 
цієї верети продерся крізь плач жіночий голос:

– Ребе2, рятуй мою дитину! Рятуй мою дитину, вона 
вмирає!

Я нахилився нижче й, піднімаючи жінку з колін, спи-
тав:

� Ребе - учитель, духовний провідник у євреїв.
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– Хто ти, жінко?
– Я Хая, ребе! Моя Сара вмирає, а тільки ти, ребе, мо-

жеш її оздоровити! Не відмов мені мого прохання, пок-
лади на мою Сару ті пальці, якими ти торкнувся святої 
Тори, і моя Сара буде здорова! 

– Ребе, я благаю тебе!
Тоді я спитав:
– Де ти живеш, дитино?
– Ось тут, ось тут! Близенько! – ще хитаючись, але 

вже з якоюсь неземною вірою в голосі скликнула Хая 
і показала праворуч, де в теміні бовваніло щось, наче 
розвалена стайня.

– Ходім! – сказав я.
Побачивши, що мій духівник іде за нами, жінка зама-

хала руками:
– Ні! Ні! – закричала. – Тобі не можна сюди заходити, 

ти тут чекай! А ребе там буде, з Богом і зі Сарою…
Мабуть, Моя Найдорожча Мамо, ні в одній мові світу 

не можна було б Тобі описати мого враження. Я почув 
скрипіт дверей і увійшов у темінь, схиливши голову й 
плечі, бо й двері були такі низькі, що я не міг випроста-
тися. А в душі я молився, чи ні, то моя душа молилася, 
щоб Господь через мене зіслав ласку милосердя цій бід-
ній матері, яка повністю повірила безмежному Божому 
Милосердю.

В хаті було темно й задушливо, але я не чув цієї заду-
хи й вогкості. Було темно, але довкруги мене було ясно, 
довкруги мене був якийсь аромат, щось чисте, прозоре, 
ясне й пахуче, я почував, що мене окружає щось невиди-
ме, але безмежно миле, ніжне й хоч безбарвне, та повне 
красок, хоч безгучне, та повне музики.



118

Радше дотиком руки, як очима, я побачив дитину, за-
винену в лахміття, її покорчені ніжки й покручені руки. 
Я притис це холодне тіло до грудей, поклав руку на 
голівку маляти й без голосних слів, а чи радше німими 
словами, благав милосердя в Ісуса, в Його Матері – як 
довго, я не знаю.

Але враз із цією німотною молитвою моєї душі я по-
чув, що це холодне лахміття тепліє, що ніжки й руки ма-
ляти починають якось нервово рухатися й нагло тишу 
продер крик дитини, а йому, наче відповідь, залунав 
крик матері, яка вбігла до кімнати й, витягаючи руки по 
дитину, знову впала на коліна переді мною. 

Я передав їй дитину й тоді щойно побачив, як темно 
у цій норі, яка тут задуха й який сопух іде від закопченої 
нафтової лампи.

Мимоволі сягнув я до кишені ряси, витягнув портмо-
не, втиснув Хаї в руку й, перехрестивши плачучу матір і 
малятко, вийшов.

Мамо Моя Найдорожча, я рідко коли мав такий 
радісний день! Я цього дня зрозумів і усвідомив собі, що 
Христос дозволив мені нести Його хрест!

Твій о. Андрей
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Додаток 3. 4


