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Спасіння в Ісусі
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«Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!» – слова, якими, скільки себе
пам’ятаю, в пасхальні дні урочисто
вітаються українці. Схвильовані торжеством незбагненної людському розуму події, що залишається животрепетною впродовж уже двох тисячоліть, зачаровані паморочливим ароматом весни, у піднесеному настрої,
ошатно одягнені, з великодніми кошиками в руках, люди дарують одне одному хороший настрій і любов. Все це
створює незабутню, чисту та приємну
атмосферу Великодня. Але це лише
поверхнева, видима сторона свята. Мені ж хочеться торкнутися його
суті, щоб усвідомити, чим насправді
є Пасха (або Великдень). Чи це те ж
саме свято, що відзначають ортодоксальні євреї, які не вірять у воскресіння Христа, точніше – у те, що то

був Він, Спаситель? Чи є зв’язок між
стародавньою Пасхою і новітнім Великоднем?
Отож повернімося в минуле. Гадаю, багато хто чув біблійну історію
про те, як пророк Мойсей виводив ізраїльський народ з Єгипту. Запеклий
фараон не хотів відпускати своїх рабів, тому Бог послав на єгиптян десять кар, одну за одною: і саранчу, і
блискавки з вогнем, і жаб, і моровицю, і перетворював воду на кров...
Останнім, найжорстокішим, покаранням мала бути загибель первістка у
кожному домі на єгипетській землі.
Оскільки там жили й ізраїльтяни, то,
щоб ангел смерті міг відрізнити помешкання єгиптян від домів ізраїльтян, Бог через пророка наказав зробити наступне: кожна ізраїльська
сім’я мала взяти здорове, без жодної вади ягня, обов’язково чоловічої

статі, і приготувати його на вечерю.
А кров’ю забитої тварини помазати одвірки вхідних дверей. Це ягня,
або, згідно з біблійною термінологією, агнець, називалось пасхою. Слово «пасха» (староєврейською – «песах») в перекладі означає: відвести удар, перескочити, пройти мимо.
Тож коли ангел-губитель вночі звершував Божу кару, то, побачивши на
одвірках кров, не заходив у цей дім,
тобто перескакував, проходив мимо.
Таким чином кров жертовного ягняти
стала в ізраїльських сім’ях спасінням
від смерті. Вона засвідчувала, що у
цьому помешканні уже хтось помер
замість перворідного. З тієї пори євреї щорічно святкують Пасху як день
визволення від єгипетського рабства.
Христа було страчено саме в старозавітнє свято Пасхи. Що це – збіг обставин чи Божий замисел?
Мабуть, усі знають знамениту картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря», на якій зображена остання
трапеза Ісуса Христа з Його учнями.
Ця подія детально описана в Євангелії від Луки, 22:7-20. Там читаємо,
як Христос сказав Петру та Івану заколоти пасхальне ягня і приготувати
пасху; як вони знайшли горницю; як
усі учні зібрались і сіли за стіл. А ось
те, що зробив Христос далі, неабияк
спантеличило апостолів. Він дав їм
хліб і сказав: «Споживайте, це тіло
Моє, що за вас ламається». Потім
дав чашу з вином і промовив: «Пийте, це кров Моя, яку Я проливаю за
вас». Отже, Він зіставив Себе з тим
агнцем, кров якого багато років тому
спасла Божий народ від смерті. А у
1-му Посланні до Коринтян (ця частина Нового Заповіту була написана після смерті і воскресіння Христа) апостол Павло уже прямо називає Ісуса Христа Пасхою: «Бо Пасха
наша, Христос, за нас у жертву принесений». Тож простежується чітка

паралель між порятунком ізраїльтян
від фізичної смерті через помазання
одвірків кров’ю жертовного ягняти і
пролиттям святої крові Божого Сина
на голгофському хресті. Тоді Ісус
Христос прийняв удар на Себе, помер замість нас, тих, хто мав загинути через свої гріхи. Воскресіння Господа стало грандіозною перемогою
життя над смертю і, по суті, розділило
історію людства на дві частини – до
і після. Тому той день став воістину
великим – Великоднем.
І тепер усе залежить лише від людини, адже віра – індивідуальна справа. Вірити у воскресіння чи не вірити,
приймати все, що зробив Господь,
чи не приймати, помазувати одвірки
свого серця кров’ю Божого Агнця чи
відкидати – особистий вибір кожного.
Як у той древній час ізраїльтяни повірили в чудодійну силу крові ягняти
на одвірках, послухались, зробили те,
що звелів Бог, і були врятовані від загибелі, так само і ми можемо прийняти жертву Ісуса Христа, нашу Пасху,
і уникнути смерті. Ця надія окриляє,
дає радість в серце, робить чистими та світлими помисли і викликає
щире бажання сповіщати всім людям:
«Христос воскрес! Воістину воскрес!»

«Отче Небесний!
Я приходжу до Тебе в
ім’я Сина Твого, Ісуса
Христа. І прошу: допоможи мені усвідомити мій гріх,
звільни мене
від нього і від
спокути. Спаси
мене з великої милості Твоєї. Прошу
Тебе: дай мені осягнути
Твою любов, дай зрозуміти і прийняти голгофську жертву. Навчи мене любити Тебе, служити
Тобі. Я вірю, що Ти чуєш мою молитву. Дякую. Амінь.»

Дорогі друзі! Пасха є основою, фундаментом і суттю християнства.
В цей день Спаситель світу воскрес із мертвих. Христос переміг темряву, гріх,
самотність і відчай. Він переміг смерть. Ця блаженна істина є підґрунтям віри, без
неї жодна сфера життя не має сенсу. Своїм воскресінням Він дав людям вічну і нездоланну
надію на життя після смерті, на вічність разом з Ним! Тож вітаємо вас зі світлим і радісним
християнським святом – Великоднем! Щиро зичимо, аби цей день для кожного з вас справді став
найважливішим та найбільшим. Аби у ваших безсмертних душах воскресла надія на спасіння.
Аби величне сяйво цього значущого, епохального дня утверджувало вас у вірі в Божу любов, Його
захист і покров. Бажаємо, щоб ваші серця були відкриті для Спасителя Христа і ви завжди
перебували у Його надійній руці. Бо заради цього Він помер, воскрес і вознісся живим на
небеса. Тож хай воскресне ваше єство і хай щасливими будуть усі дні вашого життя!
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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***
Його вели дорогою, як вбивцю,
І грізний натовп голосно ревів,
І раз у раз з ненавистю сміливці
Жбурляли камені в Царя царів.
Вінок терновий наливався кров’ю,
Плювалися в обличчя вороги,
А Він дивився лагідно, з любов’ю,
І йшов – прощенням стати за гріхи.
Покірно шлях протоптаний стелився
Аж до Голгофи – сповнений людей,
А на Голгофі натовп розділився:
На тих, хто розпинав, і на дітей.
Стояли поряд фарисеї й учні,
Стояла мати в юрмищі солдат…
І хоч роки летять, як води з кручі,
Перед Христом народи знов стоять.
І, як тоді, з нас кожен вибір має:
Прощення попросить чи так пройти.
Ісус біля Голгофи знов чекає –
Тож ким для Нього нині станеш ти?
Знов розіпнеш чи схилишся покірно?
Ким станеш ти для Божої сім’ї?
Наш Цар царів любов Свою безмірну
Тобі дарує. Тож прийми її!
Лідія МЕЛАНІЧ

***
Додому навесні птахи летять,
І вся природа знову оживає…
З небес приходить Божа благодать,
Про воскресіння Сина сповіщає!
Виводить нас Господь з гробниці зла
Пречистим словом, у молитві щирій.
Ніколи світло не здолає мла,
Доки в душі панує запал віри!
І зникне перед темрявою страх –
Господь дає надію на спасіння,
В житті боротись зброєю добра,
У радості зустріти Воскресіння!
В очищенні возноситься душа…
Палка молитва… Сльози покаяння…
Життя і смерть: невидима межа
Дарує на спасіння сподівання.
Нехай небесна Божа благодать
Додасть відваги, дух наш загартує!
Ніколи ворогам нас не здолать,
Бо у крові спасенний дух нуртує!
Нехай душевні мир і чистота
Нам вказують до Істини дорогу!
Хай воскресіння нашого Христа
Наблизить доленосну перемогу!
Христос воскрес! Воістину воскрес! –
Пасхальна світла звістка всюди лине.
Підносять дзвони радість до небес –
Великий День мандрує по Вкраїні!
Вікторія РУТКОВСЬКА
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ДЕНЬ
ВІЧНОГО ЩАСТЯ
Слово священика
Субота. День спокою... Але та
субота, коли в лоні землі, у могилі, було поховано Ісуса Христа,
була драматичною і напруженою.
Ще зовсім недавно Він виявляв
велику божественну любов, вчив
і направляв усіх на дорогу спасіння, творив чудеса, зцілював, воскрешав і прощав гріхи. Ще вчора Його благоговійно називали
Великим Пророком, Учителем,
Спасителем, Господом, Сином
Божим. А сьогодні Його немає.
Здавалося, що розп’яття, смерть,
поховання – це неправда, марево, страшний сон, який ось-ось
минеться, і учні знову будуть разом зі своїм Учителем.
Та ні! Це правда. Він помер і
похований. З Його смертю ніби

вмерло все живе. Та невже віра
і надія учнів даремні й обмануті?
«Ми думали, що Він Той, Хто визволить Ізраїля…» Так, власне,
Той! І вже визволив, та не тільки
Ізраїль, який не прийняв Його,
відкинув і розіп’яв. Він визволив
увесь світ. І в цьому учні переконалися одразу ж після суботи. А
поки що вони у цей день відпочивали, за приписом. То був час
роздумів, переживань і мук. Розгубленість, відчай і розпач пекельним вогнем мучили серце та
душу. Пам’ять повертала милий і
любий образ Учителя, Його нау
ку, кожне слово. Але це лише посилювало біль: «Ми думали, що
Він Той…»
Потім усі будуть свідчити, що ні

НАДІЮСЬ...

Щовесни, коли після тривалих морозів природа пробуджується до життя, душа кожної людини
також прокидається, ніби воскреcає після тягучих
зимових днів та вечорів. Бо зелена травичка, що
з’являється на осонні біля хати, бруньки на деревах, молоденькі, ніжні запашні листочки, сонечко,
що навесні стає більш лагідне та ласкаве, жодну
людину не залишають байдужою, а оживляють, надихають, оновлюють. Навіть старі дідусі та бабусі
поволі виходять зі своїх засиджених а чи залежаних
місць, вмощуються на призьбі і гріють свої старечі
кістки, радіючи, що дочекалися весни. Не кажучи
вже про тих, хто повірив у біблійну істину, повірив
у Христа і чиї душі тепер воскресають новими надіями, бажаннями, очікуваннями. Бо в цю пору християни відзначають найвеличніше в історії людства
свято – Великдень.
З дитинства пам’ятаю, з яким шанобливим нетерпінням ми, діти, очікували його. (Хоч, думаю, навіть
з дорослих ніхто тоді достеменно не знав, що це
свято означає, адже я ніколи не чула розмов про
воскреслого Христа.) У Вербну неділю, яка передувала Великодній, мама приносила з церкви лозу з
котиками, що знаменувала наближення Великодня.
Весь наступний тиждень проходив по-особливому.
Здавалося, що в ці дні люди стають добрішими.
Якась внутрішня піднесеність та урочистість рухала ними, і навіть буденні клопоти сприймалися
по-іншому, звична, марудна робота виконувалася
з неабияким запалом та енергією. Бо в неділю –
Пасха. Батьки менше гримали на нас через якісь
там пустощі, між самими ними відчувалися більш
теплі, задушевні стосунки. Дітям старалися придбати щось новеньке з одягу чи взуття. І ми жили
приємними передчуттями. Напередодні все в хаті
вимивалося, вичищалося, витрушувалося. Все це
створювало в домівці якусь особливу атмосферу
благоговіння, побожності й святості.
І вже в неділю, повернувшись з церкви, всією
сім’єю сідали за святковий обід. Обмінювалися
пасками та різного штибу писанками-крашанками.
Пісень на Великдень не співали ніяких – їх, напевно, не було. Мені добре пам’ятаються смачні страви, які всі дуже любили і які готувалися лише на
це свято, та просто тепле спілкування з родиною.
Радісна, життєствердна атмосфера свята зберігалася протягом двох-трьох днів. А далі – знову буденність, праця, суєта суєт. Життя…
Без прозаїчної буденщини, на жаль, не буває і
нині. Але в наш час є незрівнянно більше можливостей зберегти ту душевну радість. Після розпаду
радянської імперії, після того, як з наших очей Все-

місто на горі
під час розп’яття, ні в цю страшну суботу їх ні на мить не покидала велика любов до Нього.
Вона світилася іскоркою віри і
надії десь глибоко в душі. Адже
все це так несправедливо... Щось
обов’язково станеться, направиться, зміниться! Справді, мертвий спокій тієї суботи таїв у собі і
готував найбільше чудо – воістину великий день великої радості,
якої до тих пір людство не знало.
І ні камінь, привалений до гробу, ні посилена римська варта,
ні всі сили зла не могли стати на
заваді, зупинити невідворотне.
На межі ночі і нового дня чудо
звершилося. Всемогутня сила
стрясла землю. Камінь з гуркотом відкотився. Світло, яскравіше за блискавку, кинуло воїнів
до землі. Гріб порожній! Смерть
переможена!
Прислухаймося до свого серця.
За всіма очевидними та явними
ознаками рухів і звуків, за всіма
клопотами і працею ми відчуємо в душі якийсь незбагненний
глибокий спокій. Від передчуття
й очікування найбільшого дива,
здається, все, крім часу, завмерло. Та, по суті, час безупинно наближає це диво. День суботній
мине. І після ночі величавим співом «Христос воскрес!» світанок
пробудить усіх до нового – Великого дня, дня щастя, радості
й любові.
Протоієрей Михайлo МЕЛЬНИК,
с.Старі Кривотули,
Івано-Франківська обл.

вишній зняв полуду, ми прозріли. Мені дуже жалко своїх близьких, які, хоч і відзначали Пасху, але,
можливо, так і відійшли в інший світ, не пізнавши
на землі істину і не прийнявши жертви Ісуса Христа, Який і за них на Голгофі віддав Себе на муки та
страждання. Слава Богу за те, що відкрив для нас
завісу двічі: коли висів на хресті, тоді завіса в єрусалимському храмі розірвалася, знаменуючи найважливішу на всі віки подію – спасіння людства через смерть Божого Сина, і завісу новітню, створену
комуністичною ідеологією, коли народ був позбавлений права знати свого Творця, свого Спасителя,
а знав лише незначну дещицю про Нього, яка не
давала ніякої впевненості у спасінні душі, бо ніхто

ніколи не казав, що її, ту душу, потрібно рятувати.
Про живого Спасителя, про те, що Він зробив для
людей на хресті, як вони можуть тим скористатися,
мало хто знав. Багато ж з тих, кому було відомо,
сиділи по тюрмах, бо ворогу людських душ, який
діяв через ту богоборчу радянську філософію, не
хотілося, аби бодай хтось узнав про Божого Сина,
відданого Отцем у жертву для спасіння від пекла.
Дякуючи Господу за відкриття істини мені і багатьом моїм рідним, за дар спасіння, яке ми отримали, пізнавши Ісуса, я маю надію, що та данина,
яку колись дорогі мені люди віддавали Йому і готуючись до Великодня, і вже під час святкування,
те пошанування Його святості було прийняте Всевишнім і Він таки прийшов до них в якусь мить їхнього життя, аби вони прикликали Його святе Ім’я,
щоб опинитися в Його небесних оселях і вже ніколи з Ним не розлучатися. Дуже на це сподіваюсь...
Ярина ГОРІВСЬКА, м.Чернівці

місто на горі
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Всі дорослі родом із дитинства. Її історія теж починалася там.
Спочатку Оля була маленькою дівчинкою, ходила до дитячого садочка, бавилася з дітками на ігровому майданчику і мала свою
улюбл ену ляльку Марусю.
Оля росла слухняною та розумною, і батьки завжди пишалися нею. Засмучувало
їх хіба тільки те, що дівчинка
багато чого боялася. Боялася
темряви, боялася домашнього улюбленця – собачку Кузю,
боялася мотоциклів, а особ
ливо «дядьків у шоломах»,
які на них їздять. Не можна
сказати, що це було надто
тривожним симптомом, адже
страх у певній мірі властивий
усім дітям...
Аж ось Оля вже першокласниця – з новим портфелем, білими бантами та великим гарним букетом для Марії Олександрівни. Здібна до
навчання, добра, товариська,
кмітлива, дівчинка швидко
знайшла собі друзів. Все їй
було в радість, крім одного:
страхи не відпускали, продов
жували переслідувати.
– На вихідні у нашому місті
відкриються атракціони, давай сходимо! – пропонує однокласниця.
– Та ні…Я не хочу. Мені
страшно на них кататися, –
мляво відповідає Оля.
Подібні слова так часто
звучали з її уст, що діти почали називати її СтрахОля.
Дівчинка росла. А з нею і

Не
С трах Оля
страхи. Їй було лячно перед
кожною контрольною, відповіддю біля дошки, перед
кожною поїздкою куди-небудь. Вона боялася випуск
них екзаменів, які, проте,
склала на відмінно, тремтіла
перед вступом до медичного
університету, куди вступила
без особливих зусиль, адже
була розумною та добре підготовленою. Одне слово,
СтрахОля.
Перший навчальний рік в
університеті, нові друзі, цікаві предмети – все, про що
мріяла... Дівчина мала гарні успіхи, була всім задоволена, аж поки не почалася
практика. Там Оля зрозумі-

КРОСВОРД

ла, що вона боїться... боїться бути лікарем. Нею раптом
заволодів панічний страх, що
полонив думки, паралізував
волю і навіть затьмарював
розум. Вона боялася щось
не так зробити, не те сказати, не так записати. Дівчина
занепала духом і твердо вирішила забрати документи з
університету.
Якраз в один із напружених вечорів Олі зателефонувала однокласниця, що також навчалася в тому місті.
У школі вони товаришували, тож вирішили зустрітися,
щоб поспілкуватися, згадати
шкільні роки. Наступного дня
дівчата вже сиділи у затиш-

життя

ній кав’ярні. Оля схвильовано розповідала подрузі свою
невеселу історію. Почуте засмутило Тамілу. Їй захотілось
поділитись з Олею нестримно-трепетною радістю, яка
наповнювала її серце. І вона
розказала, що уже півроку
ходить до церкви, що вони
з друзями часто відвідують
дітей в інтернаті, проводять
благодійні акції, перед Різдвом організовували свято і
ще багато чого цікавого та
захоплюючого. Олю вразила
істотна різниця між радісною
розповіддю подруги та її – наповненою страхом та болем.
– Добре, Олечко, мені
пора, – сказала Таміла, – у
нас сьогодні «молодіжка», не
хочу запізнюватись.
– А… можна, я піду з тобою? – невпевнено запитала Оля.
– Звичайно! Ходімо!
Це був початок чогось надзвичайного. Олі просто не
хотілося повертатись додому. Там було так… спокійно. І зовсім не страшно. Оля
спілкувалась з ровесниками,
разом вони дивились християнський фільм, і він справив
на неї неабияке враження, а
ще – вона, мабуть, вперше в
житті молилась. Попросила
у Господа прощення за свої
гріхи і покликала Його у своє
серце, у своє життя. Того вечора Оля довго не могла заснути, мало не до ранку думала. Про все – про себе,
про Бога, про світ. Думала
так, як ніколи раніше. А коли
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наступного дня почала читати Біблію, яку їй подарували,
то стало геть соромно. Адже,
проживаючи у християнській
країні, вона, успішна, розумна, студентка медичного університету, ніколи раніше її
не читала.
У неділю Таміла запросила Олю на Богослужіння. Звичайно ж, запитань у дівчини
було поки що більше, ніж відповідей, але той дивовижний
спокій, що з’явився в душі,
давав запевнення, що вона
у правильному місці. А також
надихав до пошуків істини,
віри, смислу буття. І вона вже
знала, де все це шукати, – у
Слові Божому.
Відтоді в Олиному житті
так багато всього змінилось! І
практика, і навчання, і взагалі
все вже не здавалось страшним. Її єство наче відродилось, всередині з’явилось
щось животворне, зануртувало цілюще джерело – більше вона не СтрахОля! Буде
навчатись далі та неодмінно
стане лікарем. А також –
обов’язково говоритиме людям, що в нашому нестабільному світі є Величина,
яка ніколи не змінюється.
Це Господь. Він повік-віків
залишається досконалою
Любов’ю, яка проганяє будьякий страх. І хоч Він був помер, та тріумфально воскрес!
Він живий! Воскрес, щоб воскресити й нас!
Ірина ВІТМАН, м.Ніжин

Шановні читачі! Пропонуємо вам пригадати події, пов’язані з воскресінням Ісуса Христа (для цього радимо перечитати останні розділи Євангелій), і розв’язати тематичний кросворд. На переможців чекають призи. Листи надсилайте на E-mail info@mistonagori.com.ua або за адресою:
а/с 24, м. Новодністровськ, Чернівецька обл., 60236.
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ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:

1. Друге ім’я жінки, яка першою побачила
Ісуса після воскресіння. 2. Перше слово Ісуса після воскресіння. 3. Те, що принес
ли жінки до гробу Господнього. 4. Той, хто відвалив від гробу камінь та й сів на
ньому. 5. Кого, згідно зі словами Ангола, шукали жінки між мертвими? 6. Те, що
пояснював Своїм учням Ісус по дорозі в Еммаус. 7. «Хто увірує й охриститься, –
буде… (19), а хто не ввірує – (7)… буде.» 8. Почуття, якого бракувало учням, коли
вони почули, що Ісус живий. 9. Місто, де все відбулось. 10. Те, що супроводжувало
Боже Слово. 11. Який Дух прийняли учні? 12. Учні надіялись, що Ісус визволить…?

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ: 13. Що Ісус наказав проповідувати

учням? 14. Хто сповіщав про прихід і смерть Ісуса? 15. Місце, де
Ісус перебуває понині. 16. Ті, що не бачили і увірували. 17. Що зробив Ісус, як і обіцяв? 18. Скільки апостолів почули про воскресіння?
19.«Хто увірує й охриститься, – буде… (19), а хто не ввірує – (7)…
буде.» 20. Ім’я невіруючого апостола. 21. Що було дано Ісусу на небі
й на землі? 22. Слово, яким закінчуються усі Євангелія. 23. Якого дня
в тижні воскрес Ісус? 24. Учні, що бачили Ісуса після воскресіння.

дзеркало
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Ні ранок суботнього вихідного дня,
ні похмуре сизе небо, що спустилося
на самісіньку землю і огорнуло її своїми обіймами, не викликають бажання повністю розплющити сонні, спов
нені теплоти та млявості очі. Важко
себе перебороти, тому що нічого не
змушує це робити. На тебе не чекають справи (навіть хатня робота вже
виконана), в домі панує мир, серце
оповите спокоєм. Ніщо не здатне в
такі моменти підняти тебе, одягнути
і виштовхнути на вулицю, де немає
жодного живого поруху, лиш шелеп
затяжної мряки... Але ні! Є те, що
має силу не лише підняти тебе, а й
окрилити, змусити твої очі променіти,
а серце битися частіше. Якби не любов... Коли вона палає у грудях, стає
частиною твого єства, рухає тобою,
тоді життя переливається яскравими
фарбами, незбагненною насолодою.
Тоді навіть похмурий сірий ранок наповнює тебе пташиним співом, та таким, що не можеш досхочу наслухатися цієї дивної мелодії.
Але людство постійно занурене у
власні турботи. Не тішить душу весняне квітування, і не наснажує радістю літнє ласкаве сонце. Жага слави й збагачення штовхає народи на
війни, хоч вони нікому не приносять
і краплі насолоди, а лише спустоше-

душi
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Якби
не любов
ність сердець. Прояв сили став єдиним прийнятним фактором. Самого
апогею, здається, сягнула і фізична
пожадливість – плоть диктує своє
«хочу» і ніколи не задовольняється.
Одруження, народження, хрещення
вже не приносять відчуття щастя,
інститут сім’і втратив цінність. Душі
спотворені непрощенням, заздрістю,
захланністю. Їх ніби не існує. Ледь

животіють... Але ж є Той, Хто здатний
розворушити приспані серця, відродити їх до життя, обновити в гармонії. Він якраз і є та Любов – неосяжна й велична.
Будучи досконалим, Бог і людину
створив ідеальною, наділив її муд
рістю, розумом, красою, віддав усе
в її розпорядження, до того ж, навіки
полюбив. І навіть коли в Едемському

саду людина відкинула Бога, а в цент
рі поставила себе, Господь все рівно
продовжував її любити. Але Його чистота і святість не могла наблизити
нас, брудних і нікчемних грішників,
до Нього, а справедливість вимагала
розплати за всякий наш гріх – смертю... Якби не любов. Саме Його любов виконала той страшний вирок, замість нас. Виконала без пафосу, овацій і салютів. Ридало небо, плакала
мати, журилися учні. На хрест було
віддано найбільшу коштовність, небесний скарб – Ісуса Христа, Божого
Сина. Заплативши Своїм життям, Він
переміг гріх і смерть. А Його перемога
належить нам, по благодаті. Вірою ми
стали спроможними долати спокуси,
бути праведними та успадкувати рай.
Якби не любов... То завтра була б
звичайна неділя. А так – найважливіше для людства торжество – Пасха. Для кожного, хто лише забажає,
відритий шлях до іншого життя, життя в Ісусі Христі, в мирі та радості.
Святкуючи цей день, співаючи осанну Царю царів, звіщаючи радість
тріумфу життя над смертю, вітаючись
«Христос воскрес!», пам’ятаймо про
чудо воскресіння Божого Сина, що
подарував нам вічність. Бо Він воістину воскрес!

КОМУ ПОТРІБЕН СИН?

Один багатий чоловік та
його син любили збирати рідкісні твори мистецтва. Їхня
колекція нараховувала десятки картин всесвітньо відомих художників: Пікассо,
Рембрандта, ван Гога... Частенько бувало, що вони сідали разом та милувались своїм цінним надбанням.
Але раптом у їхнє щасливе життя увірвалася війна:
країна втягнулась у військовий конфлікт і сина призвали
на службу. Тед був хоробрим
солдатом і вірним другом. В
одному з боїв, рятуючи інших,
він загинув. Коли батькові
повідомили про цю страшну
звістку, той гірко оплакував
смерть свого єдиного сина.
Старий не виходив зі своєї
кімнати і всі дні мовчки лежав
на ліжку, дивлячись у відчинене вікно.
Десь через місяць-два
після трагедії неочікуваний
гість все-таки змусив його
встати. У дверях стояв високий чоловік, одягнений у
військову форму, з великим
пакетом у руках. Він помітно
хвилювався. Привітавшись,
сказав: «Я солдат, за якого
ваш син віддав своє життя.
Куля потрапила йому в серце саме тоді, коли він переносив мене у безпечне місце. Того дня він врятував
багатьох хлопців. Ми були
друзями, і він часто розповідав про вас та ваше захоплення живописом». Молодий чоловік простягнув
пакет і додав: «Я не дуже
вмілий художник, але коли я
лежав у госпіталі, мені захотілось намалювати портрет
Теда». Солдат замовк (було
видно, що йому важко говорити), повернувся і швидко
вийшов із кімнати.
З трепетом і болем у серці розглядав батько портрет.

Християнська газета
«МІСТО НА ГОРІ»

По щоках мимоволі котилися
сльози. Йому здавалось, що
молодий художник зумів точно відобразити навіть душу
його сина. Подарунок ніби
оросив зболену душу чоловіка краплями живця. І тепер,
дивлячись на дороге йому обличчя, чоловік ледь помітно

том. Аукціоніст стукнув молоточком: «Торги починаються з
цієї картини. Хто запропонує
ціну?» Запанувала тиша. Потім хтось крикнув: «Давайте
далі. Ми хочемо бачити відомі картини». Але аукціоніст
наполягав: «Чи буде хтось
робити ставку? Сто доларів,

кував аукціоніст. Із залу почулося роздратоване: «Віддайте йому за десять доларів
і продовжуйте!» Ведучий торгів не вгавав: «Десять доларів – перша ставка. Хто дасть
двадцять?»
Натовп сердився. Люди не
хотіли портрета сина. «Де-

посміхався. Та журба і смуток
не покинули старого. Він не
хворів, але тихо згасав. Так
невдовзі і помер, з поглядом,
зверненим на сина. Родичів у
них не було, отож все майно,
основну частину якого складала колекція картин, пішло
на аукціон.
Того дня зібралося багато відомих і авторитетних
людей: акторів, художників,
бізнесменів, політичних діячів – усі вони хотіли придбати щось з тієї знаменитої колекції. На платформі для демонстрації розмістили першу
картину. Це був портрет сина,
написаний молодим солда-

двісті?» Залом пронісся обурений гул: «Ми прийшли не
за цією картиною. Хочемо
бачити Рембрандта та ван
Гога. Покажіть нам справжні
витвори мистецтва!» Але той
вперто продовжував: «Син!
Син! Хто візьме сина?» У відповідь було чути лише невдоволення.
Нарешті з заднього ряду
пролунав несміливий голос:
«Я дам за картину десять
доларів». Це був старий садівник власника колекції – чоловік бідний, так що то було
все, що він міг собі дозволити. «Десять доларів. Чи буде
ставка двадцять?» – викли-

сять доларів – раз, десять
доларів – два, десять доларів – три! Продано!» – аукціо
ніст підбив риску. Чоловік,
що сидів на другому ряду,
запально вигукнув: «Переходьте вже до справжньої
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Бувальщина
колекції!» Аукціоніст, однак,
відклав молоток і голосно
об’явив: «Аукціон закінчено».
Від здивування деякі підвелися зі своїх місць, обурено вигукуючи: «Чому? Ви не маєте
права! Що трапилось? А як
же картини?» – «Мушу сказати, – відповів той, – що, згідно з заповітом, для продажу
була виставлена тільки одна
картина – портрет сина. Той,
хто купує це полотно, успадковує все майно. Отже, чоловік, що придбав «Сина»,
отримує і колекцію живопису, і все інше, що належало
господарю».
Вражений почутим, садівник опустився на стілець.
Присутні в залі замовкли –
заява їх шокувала. Згодом
деякі поволі почали вставати зі своїх місць і виходити,
а інші так і продовжували
сидіти, здивовано поглядаючи то на аукціоніста, то на
садівника.
Аукціон закінчився. Але історія продовжується. Вона
триватиме стільки часу, скільки буде існувати планета
Земля... Дві тисячі років тому
Небесний Батько віддав Свого Сина на хрест для того,
щоб ми не померли, але мали
вічне життя. З тих пір, оглядаючи Землю, Він зазирає в
кожну душу, стукає в кожне
серце: «Син. Син. Кому потрібен Син? Хто прийме Сина?
Той, хто обере Сина, отримає все…»
(Автор не відомий)
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