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У Біблії у книгах навчальних і поетичних Старого Завіту знаходимо такі слова: «Як 
праведних багато - народ радіє, а як лихі панують - народ стогне.» (Прип. 29, 2). Також «Господь 
бо - справедливий, любить правду; праведники лице його побачать» (Пс. 11 (10), 7). Отож 
розуміємо, що хто живе серцем у Богові, тому кривда противна і мучить його. Праведний всюди 
бажає правди, справедливості, і праведності, що вміщає в собі всі добродійства. Такі люди любі 
Богові, тому Господь приготовляє для них блаженства. 1 

Цю ж думку розвиває далі уже у новозавітних книгах апостол Павло, коли пише: «радійте, 
прагніть до досконалости, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та 
миру буде з вами.» (2 Кор. 13, 11) 

Разом для Європи плекає дух єдності – дух любий Богові, котрий Сам є любов. У такий 
спосіб ця спільнота поширює ідеї духа праведності , а значить і множаться праведні, і радіють 
народи.  

Україна є європейською країною і тому, що її територія – географічно належить до 
європейського континенту, а найголовніше тому, що українці сповідують принципи свободи, 
незалежності, справедливості, які підтримуються і закріплені  у Європейській конвенції про 
захист прав людини та основних свобод, іншими правовими і нормативними документами 
держав Європи. 

Як же Україна може долучитися до цієї праці по розбудові духа єдності? -- Стати активним 
партнером у процесі євроінтеграції на всіх рівнях: духовному, культурному, науковому, 
економічному, політичному й оборонному, на жаль останній з перелічених надалі залишається 
невід’ємним вагомим компонентом у сучасному світі. 

Історія України довела, що українці прагнули такої єдності і поклали величезні людські 
зусилля й ресурси для того, аби її досягнути. Кров’ю і потом омита її дорога у сім’ю вольну і нову, 
як писав український геній Тарас Григорович Шевченко. Але ця дорога не закінчується вступом 
до об’єднання держав. Це довгий і нелегкий шлях України до загальної єдності і миру Божого, 
пліч-опліч з її партнерами. І пройти цим шляхом можна лише підтримуючи один одного і 
поважаючи кожну людину, адже в ній живе Христос, розуміючи, що наші різні погляди і традиції 
це величезне багатство, яким слід навчитися послуговуватися для добра, а не експлуатувати і 
нищити; це скарб, що творить основу духовності єдності в різноманітті як писала засновниця 
Руху Фоколяре К’яра Любіх. 

МОЛИТВА ПРО БОЖУ МУДРІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

Великий і всемогутній Боже! Зішли на мене з високих і святих своїх небес і від престолу 
своєї святої слави твою святу Мудрість, що сидить праворуч Тебе. 

Дай мені мудрість твого уподобання, щоб я в житті умів те, що Тобі миле, гаряче бажати, 
мудро шукати, у правді признавати і досконало виповняти на славу й честь твого святого імени, 
«на хвалу слави Твоєї ласки». 

Дай мені, Боже, мудрість мого стану, щоб я все сповняв, чого бажаєш, дай мені розуміти 
мої обов’язки, дай мені мудрість моїх обов’язків і дай мені їх виконати так, як треба і як 
належить на славу твою і хосен моєї душі. 

Дай мені мудрість твоїх доріг і мудрість ходити стежками Твоєї святої волі. Дай мені 
мудрість поводження і неповодження, щоб я вмів не вивищатися в одних і не упадати в інших. 
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Дай мені мудрість радости і мудрість смутку; нехай тішуся лише тим, що до Тебе веде, нехай 
смучуся лиш тим, що від Тебе віддалює. 

Дай мені мудрість всього, що переминає, і всього, що триває; нехай перше в моїх очах 
маліє, а друге росте. Дай мені мудрість праці та мудрість відпочинку; нехай мені буде розкішшю 
праця для Тебе, а втомою відпочинок без Тебе. Дай мені мудрість щирого і простого наміру, 
мудрість простоти, мудрість щирости. Нехай серце моє звертається до Тебе і в усьому шукає 
Тебе впродовж цілого життя. 

Дай мені мудрість послуху для твого закону, для Твоєї Церкви. Дай мені мудрість убозтва, 
щоб я ніколи не оцінював дібр інакше, як відповідно до їх дійсної вартости. Дай мені мудрість 
чистоти, відповідно до мого стану та покликання. 

Дай мені мудрість терпеливости, мудрість покори; мудрість веселости і поваги, мудрість 
Господнього страху; мудрість правдомовности і добрих діл. Нехай буду терпеливим без ніякого 
нарікання, покірним без найменшого удавання, веселим без немірного сміху, поважним без 
суворости; щоб я боявся Тебе без спокус розпуки; щоб я був правдомовний без тіні 
двоязичности; нехай мої добрі діла будуть вільні від самоуподобання. 

Дай мені мудрість – ближніх у потребі напоминати без самовивищення; дай мені 
будувати словом і ділом без лицемір’я. Дай мені, Боже, мудрість чуйности, уваги й 
обережности, нехай мене не зводить на бездоріжжя ніяка пуста гадка. 

Дай мені мудрість благородности, нехай мене ніколи не повалить ніяке брудне й 
недостойне прив’язання. Дай мені мудрість правости, нехай мене ніколи не зводить з дороги 
обов’язків ніякий самолюбний намір. Дай мені мудрість мужества й сили, нехай мене не звалить 
ніяка буря. Дай мені мудрість свободи, нехай мене ніколи не поневолить ніяка насильна 
пристрасть! 

Дай мені мудрість богословських чеснот і моральних чеснот: віри, надії, любови, 
благорозумности, побожности, здержливости і мужности. Дай мені, Боже, мудрість апостолів, 
мудрість мучеників; дай мені мудрість священичу й душпастирську, дай мені мудрість 
проповідників і вчителів, дай мені мудрість служителів святих таїн, дай мені мудрість 
євхаристійну і мудрість таїнственну – мудрість молитви і душевного зріння. 

А передусім, Господи, дай мені мудрість сердечного розкаяння і досконалого жалю. Дай 
мені мудрість пізнання себе в моїй немочі і злобі; дай мені мудрість умертвлення і посту; дай 
мені мудрість відречення і пожертвовання себе; дай мені мудрість жертви, мудрість хреста, 
мудрість крови. 

Боже, дай мені, вкінці, ту мудрість, що, згідно зі святими твоїми намірами, веде до злуки 
Церков під одним зверхнім пастирем, Вселенським архиєреєм. Дай мені мудрість те діло 
святого з’єднання цінити, любити, для нього й життя посвятити. Дай мені мудрість нашого 
східнього обряду, його придержуватися, його відновляти і розвивати; дай мені мудрість отців 
святої східньої Церкви і всіх великих церковних учителів. 

Дай мені мудрість великого твого апостола Павла, щоб я бодай його послання добре 
розумів, пам’ятав та вмів їх пояснювати Твоєму народові. Дай мені мудрість першого твого 
намісника, щоб я розумів наміри твого божого провидіння, що рядить Церквою через Римських 
архиєреїв; дай мені мудрість послуху їм та вселенській католицькій Церкві. 

Дай мені мудрість церковної історії та богословії. 

Дай мені ту мудрість, що мені і моєму народові найбільше недостає. 

Дай мені мудрість правдивого вдоволення, правдивого щастя. Амінь.2 
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