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Розділ 1
Святість і його значення

]

Te deum laudamus ІІ
Хвалім Господа ІІ
Для
Для
Для
Для

Тебе
Тебе
Тебе
Тебе

море грає осяйний, палкий псалом,
вітер громові, лункі пісні співа,
лютий буревій морським хвилює дном,
шепотом шовковим шелестить трава.

Про
Про
Про
Про

Тебе
Тебе
Тебе
Тебе

ліс розказує чудову, дивну, тиху повість,
вічно пам’ятають незабудки сині,
сонце сповіщає полум’яну новість,
Янгол казку шепотить до вух дитині.

Для
Для
Для
Для

Тебе
Тебе
Тебе
Тебе

сяє золото стрімких, високих бань,
ладаном горять жемчужні вівтарі,
сплачують поети слів натхненних дань,
б’ють у срібні струни віщі гуслярі.

Про
Про
Про
Про

Тебе об’явлення ждали крізь віки погани,
Тебе нам говорить казка давніх літ тепер ще,
Тебе навіть думку носить душогуб поганий.
Тебе, добрий Боже, мріє кожне людське серце.
Богдан-Ігор Антонич

Наука
Біла хата. Стіл дубовий,
На столі святий Микола
І віночок калиновий.
Вечір. Темніє спроквола.
Перед образом хлопчина
Кляк і рученьки складає.
“Во ім’я отця і сина…”
Вслід за батьком повторяє.
“Богородице”, “Достойно”,
“Вірую” і три поклони.
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Все поважно і достойно
На дзвіниці дзвонять дзвони.
“Ще не все, моя дитино,
Треба дещо почитати.
Ось стрипчина. На! Візьми-но,
Попрібуй бляшки складати.
Ти зложи мені: надія,
Вітчизна – велике слово.
Щастя люду – наша мрія…
Вже?” – “Так, тату…” – “От і чудово!
Не забудь тих слів ніколи,
Треба все їх пам’ятати
І ніколи, мій соколе,
Вітчизни не забувати”.
Богдан Лепкий

Kyrie eleison!
Господи, помилуй!
В німім захопленні підношу вгору руки,
Німим захопленням блищать примерклі очі.
Моїм устам вимову дай для Тебе милу.
Господи, помилуй від мовчання ночі.
Палким захопленням горять приземні очі,
В палкім захопленні підводжу вгору руки.
Моїм устам натхнення Божого дай силу.
Господи, помилуй від тавра розпуки.
Моя душа стає спокійна та здорова,
Деру очима темну далеч непрозору.
Моїм устам дай мову легкокрилу!
Господи, помилуй від темноти зору.
Очима далеч ту незнану, непрозору,
Моя душа вже знов спокійна та здорова.
Моїм устам дай мову творчу, вільну, спілу!
Господи, помилуй від безсили слова.
Богдан-Ігор Антонич
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Птахи з невидимого острова
(уривок)

Єремія сидів під билом на оброслій мохом колодці, здавалося, був оброслий мохом і сам, бо його ветха свита аж позеленіла,
а кукіль виглядав як покрів’я химерної, зарослої мохом хатини.
Біла борода сяяла чистим сріблом, а очі мирно спали, прикриті
синюватими повіками. Коло била росла липа, і мала вона клейкі
яскраво-зелені бруньки — прокинулися вони тільки в цей ранок.
Весняне сонце обливало цю липу і старого діда коло неї — утішно
й задоволено він подрімував; я ж саме повертався від Полікарпа і
думав, що почуте мною таке звичайне і житейське — може, й переказувати його не варт; просто прийшов отрок і від імені князів
попросив полегші для свого приятеля.
— Князь сам вибрав собі такий спосіб життя, — сказав смиренно ігумен. — Ми тільки вволили його бажання.
— Ви послухали волі недержавного князя, тоді як є ще воля
того, від милості котрого після Бога ми всі залежимо, — сказав
отрок.
— Амінь! — виголосив ігумен і подивився на пришельця малими чорними оченятами.
— Великий князь вважає, — сказав урочисто Петро, — що становище його брата в монастирі принижує його честь.
— У монастирі всі ми рівні перед Богом, — озвався Полікарп.
— Але слово ігумена для ченця — закон, — сказав жорстко
Петро. — Через це великий князь забажав, щоб його брата було
поставлено велінням ігумена на догідніше місце.
— А який маєш доказ прихильності великого князя? — спитав
Полікарп, і йгумен майже приплющився в знак згоди із Полікарпом.
Отрок поліз до кишені і викинув на стіл торбинку із гривнями.
Метал важко забряжчав.
— Князівська воля дорога нам, — сказав ігумен, забираючи калиту. — Передай князеві, що волю його буде уважено. Правда,
монастир наш — обитель смиренних, і це може викликати незадоволення братії, однак у силі нашій розміщати братію, як буде нам
догідно…
Він простяг руку і поблагословив прикляклого отрока…
— Це воля князя чи тільки цього отрока? — спитав ігумен Полікарпа, коли Петро пішов.
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13. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм … над нечистими силами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку
неміч (Мф. 10, 1).
а) силу;
б) владу;
в) поклоніння.
14. Ісус простив гріхи розслабленому, якого принесли до Нього четверо друзів. Потім сказав : “Встань, візьми твоє ліжко й іди …”(Лука
5, 24).
а) на роботу;
б) на базар;
в) додому.
15. Ісус сказав Никодиму: “Коли хтось не вродиться від … , не
зможе увійти у Царство Боже” (Ін. 3, 5).
а) вогню і сонця;
б) землі і повітря;
в) води та Духа.
16. Бог бо так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного дав,
щоб кожен, хто … не загинув, а жив життям вічним (Ін. 3, 16).
а) вірує в нього;
б) бачить його;
в) чує його.
17. Ісус сказав самарянці: “Той же, хто нап’ється води, якої дам
йому я, – не матиме … навіки” (Ін. 4, 14).
а) голоду;
б) немочі;
в) спраги.
18. Сам бо Ісус посвідчив: “Не має пошанування пророк у своїй … (Ін. 4, 44).
а) батьківщині;
б) хаті;
в) родині.
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