
Кожного дня ми приймаємо масу рі-
шень: у що вдягнутися; голитися чи 

ні; йти на роботу чи лишитись в ліжку, і т.д. 
Є питання і складніші: куди піти вчитися; 
відкривати свою справу чи ні; на кому одру-
жуватися (за кого вийти заміж); пити чи не 
пити; зраджувати чи залишитися вірним. 
Безумовно, прийняття рішень впливає на 
наш життєвий шлях.

На фоні барвистої мозаїки злободенних 
питань випливає питання життя і смерті, а 
саме: яке я маю відношення до Ісуса Хри-
ста? Від відповіді на це питання вирішується 
вічна участь.

Біля двох тисяч років тому це питання 
було задано натовпу, який прийшов до суд-
ної палати римського прокуратора Юдеї і 
Самарії Понтія Пилата. Ісус Христос був на 
місці підсудного. Лідери різних релігійних 
груп сфальшували проти Нього справу, бо 
відчували, що народ іде за Ним, а вони за-
лишаються ні з чим.

Пилат не хотів засудити Ісуса, про Якого 
чув багато доброго, і ось згадав давній на-
родний звичай – на свято Пасхи відпускати 
одного в’язня. Він вирішив скористатися ви-
падком і запитав народ: «Кого хочете, щоб 
я відпустив вам, Ісуса Варавву чи Ісуса, 
що зветься Христос?» (Мат. 27:17).

Народ опинився в незручному станови-
щі: потрібно було робити вибір між Ісусом 
Христом і Вараввою, який був вбивцею. Ос-
таннє слово було за ними. Не прийняти жод-
ного рішення вони не могли: або Христос, 
або Варавва.

Вибір – вчинок свідомий. Людина ретель-
но зважує і продумує. Звичайно, на вибір 
впливає багато що: суспільна думка, мода, 
не писані і писані закони, виховання, освіта, 
минулий досвід, але крапку над «і» ставимо 
ми. Останнє слово надається нам – Варавва 
чи Ісус Христос?

Ісус Христос
Хто такий Ісус Христос? Перш, ніж зро-

бити вибір, ми маємо знати, за якого «кан-
дидата» голосуємо, яка його платформа. 
Особистість Ісуса Христа представлена на 
сторінках Біблії. Перш всього, Ісус Христос – 
Творець всесвіту. «Бо то Ним створено 
все на небі й на землі, видиме й невиди-
ме, чи то престоли, чи то господства, 
чи то влади, чи то начальства, усе че-
рез Нього й для Нього створено! А Він 
є перший від усього, і все Ним стоїть 
(Кол. 1:16-17). 

Друже, ти запитуєш: «Для чого я живу?» 
В кінцевому підсумку, ти створений для жит-
тя з Богом, і з Ним тобі прийдеться зустріти-
ся. Так що приготуйся до цієї зустрічі.

Бог втілився і прийшов у світ для того, 
щоб спасти нас від гріхів. Він поєднав в Собі 
всі атрибути (якості) Бога і людини, але без 
гріха. У Новому Завіті Ісус Христос назва-
ний Богом багато разів (Івана 1:18, 20:18; 
Рим. 9:5; 1Тим. 3:16; Тит 2:13; Євр. 1:8; 2 
Петр. 1:1). Син Божий зійшов у світ, втілив-
ся і став Боголюдиною. Зверніть увагу, не 
супер-людиною, про яку пишуть фантасти, 
і не обожненою людиною, якою б хотіли ба-
чити філософи, а саме Боголюдиною, про 
Якого Біблія каже: «Безсумнівно, велика 
це таємниця благочестя: Хто в тілі 

з’явився, Той оправданий Духом, Анго-
лам показався, проповіданий був між на-
родами, увірувано в Нього в світі, Він у 
славі вознісся!» (1 Тим. 3:16).

Бувши Боголюдиною, Ісус Христос може 
поспівчувати нам у нашому нелегкому житті. 
«Тому мусів бути Він у всьому подібний 
братам, щоб стати милостивим та 
вірним Первосвящеником у Божих спра-
вах, для вблагання за гріхи людей. Бо в 
чому був Сам постраждав, випробову-
ваний, у тому Він може й випробовува-
ним помогти» (Євр. 2:17-18).

Він був, є і буде (Івана 17:5, 24). Матерія 
тимчасова, а Бог вічний. «Я Альфа й Оме-
га, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і 
Хто був, і Хто має прийти, Вседержи-
тель» (Об. 1:8).

Він присутній скрізь: в кожному місті і 
селі, у всьому всесвіті. Тому ми можемо 
звертатися до Бога в молитві в будь-який 
час і на кожному місті.

Йому відомо абсолютно все. Ми в Нього, 
немов на долоні. Христос знав кожну дріб-
ницю в житті самарянки, в якої було кілька 
чоловіків. Від нього неможливо приховати 
нічого.

«Дана Мені всяка влада на небі й на 
землі» (Мат. 28:18). Йому підкорена вся 
влада: земна небесна і підземна.

Біблія каже, що Ісус «…спасе Він людей 
Своїх від їхніх гріхів» (Мат. 1:21). Людство 
гине в гріхах. Воно намагається зрозуміти, в 
чому причина злочинності. Спеціалісти мо-
жуть застосовувати гіпотезу про вроджену 
зіпсутість людини. Але Біблія говорила про 
цю зіпсутість протягом тисячоліть! Людина 
грішна і має потребу в прощенні і очищенні 
від гріхів. 

Прощення
З біблійної точки зору, бути спасенним – 

означає бути виправданим вищою владою 
у всесвіті – Богом. Користь у спасінні для 
людини величезна. Підсумовується воно од-
ним словом – виправдання.

Виправдання означає зміну відношен-
ня Бога до нас. Замість того, щоб звину-
ватити нас і покарати за гріхи, Він прощає 
і виправдовує наш гріх раз і назавжди.

Бути прощеним – означає, бути звіль-
неним від покарання. Покарання за гріх 
– смерть: духовна, моральна, біологічна і 
вічна (Рим. 6:23, 5:12-14). Ісус поніс пока-
рання за наші гріхи. Кожен, віруючий в Ньо-
го, звільняється від покарання за свій гріх.

Прощена людина отримує всі права чле-
на родини Господа Бога. Ми можемо зверта-
тися до Бога в молитві, спілкуватися з Ним. 
В результаті цього до людини приходить 
сердечний спокій і мир. «І мир Божий, що 
вищий від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі» 
(Фил. 4:7). Мир з Богом відобразиться на ва-
ших стосунках в сім’ї, суспільстві, на роботі. 

З прощенням очищується сумління. Ба-
гато хто страждає від безсоння, тому що 
їхнє сумління нечисте. Публій Сір якось ска-
зав: «Сумління карає інколи навіть там, де 
закон цього не робить». Біблія каже: «Кров 
Христа… очистить наше сумління від 
мертвих учинків» (Євр. 9:14). 

Дивлячись на тих, кого Бог змінив, вра-
жаєшся тією переміною: п’яниці стають до-
брими сім’янинами; прогульники – сумлін-
ними робітниками; наркомани «зіскакують з 
голки»; невірні в шлюбі - тепер вірні і віддані. 
Прощені «наповнені плодів праведности 
через Ісуса Христа» (Фил. 1:11). З’явля-
ється впевненість у спасінні (Рим. 5:9) і сила 
жити чистим святим життям, здібність відби-
вати стріли спокус.

Людству потрібен саме такий Спаси-
тель. Люди чекають Спасителя, а Він стоїть 
біля дверей їхніх сердець і бажає увійти в 
їхнє життя. Христос запитує тебе, дорогий 
друже, кого вибереш ти: Ісуса Христа чи 
Варавву? Як народ у час суду має зробити 
вибір між Христом і Вараввою, так і ти маєш 
визначитись.

Варавва
Варавва у перекладі означає «син бать-

ка», у протиставленні Ісусу Христу, Який є 
Сином Божим. Христос сказав тим, хто вів 
гріховний, лицемірний стиль життя: «Ваш 
батько диявол, і пожадливості батька 
свого ви виконувати хочете. Він був ду-
шогуб споконвіку, і в правді не встояв, 
бо правди нема в нім» (Ів. 8:44). Варавва 

був представником саме такого стилю жит-
тя. Він був вбивцею, вожаком збройного 
угрупування. 

Варавва представляє гріховний стиль 
життя у всій повноті. Гріх розтліває людину 
духовно, морально і фізично. Сім’ї розпа-
даються. Пияцтво досягає катастрофічних 
меж. У якості заручників викрадаються не-
винні люди. Вимагання (рекетирство) накри-
ває хвилею наш світ.

Покарання за гріх суворе. Біблія каже: 
«Бо гнів Божий з’являється з неба на 
всяку безбожність і неправду людей» 
(Рим. 1:18). Полум’я Божого гніву націлене 
на грішника, і покарання – лише питання 
часу. Наслідки гріховного стилю життя не-
передбачувані. Варавва був приреченим на 
смерть і розп’яття. Загибель очікує всіх при-
бічників гріха. «Заплата за гріх – смерть» 
(Рим. 6:23), – констатує Євангеліє.

В обличчі Варавви представлені оман-
ливі надії. Проблеми у світі дійсно титанічні, 
і гріховні пута, в яких опинилось людство, 
важкі. 

Вибір 
… Перед народом стояли Ісус Христос і 

Варавва. Люди мали вирішити, кого вони ви-
бирають. Кожен мав прийняти таке рішення.

Біблія говорить: «Виберіть собі сьогод-
ні, кому будете служити» (Іс. Нав. 24:15).
Не відкладайте рішення у довгий ящик. Зав-
тра має бути пізно. Бог гарантує лише даний 
момент.

Вибирати – значить все ретельно про-
думати, зважити. Віра в Ісуса Христа – не 
сліпе, фанатичне слідування. Зваживши 
все, людина робить відповідний висновок. 
Погляньте на Ісуса і Варавву і зробіть пра-
вильний вибір. Неможливо жити в двох сві-
тах! Або ви довірите своє життя Христу, або 
залишитесь в гріхах і загинете.

Біблія говорить, що того рокового для 
них дня вони вибрали Варавву, а Христу ви-
несли вирок – розп’яття. Ісус зайняв місце 
Варавви. Він помер замість нього, за його 
гріхи, і за твої, милий друже, для того, щоб 
звільнити тебе від пут гріха і простити всі 
твої гріхи. Він пропонує тобі спасіння зараз. 
Кого вибереш ти? Останнє слово надано 
тобі.

Якщо ти хочеш позбавитися від гріхів і 
почати нове життя – вибери Христа. Перш 
всього, покайся. «Покайтеся ж та навер-
ніться, щоб Він змилувався над вашими 
гріхами» (Дії. 3:19).

Покаятися – означає визнати свою вину 
перед Богом, сповідатися перед Ним в мо-
литві, залишити гріховний стиль життя.

Потім потрібно звернутися до Христа, 
довіритися Йому в спасінні. «Покайтеся, і 
віруйте в Євангелію» (Мар. 1:15), тобто, в 
добру вість спасіння Христа.

І, на кінець, потрібно слідувати вченню 
Христа – жити за Його словом…

Спасіння, запропоноване в Христі Ісусі, 
багато хто свідомо відкидає і… гинуть. Дру-
зі, вам потрібно вирішити, кого ви виберете: 
Христа чи Варавву, спасіння чи смерть. Я 
закликаю вас вибрати Ісуса Христа – Спа-
сителя людства.

Віктор Гамм 
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Вірність та віра Тараса
Коли Шевченко опинився у засланні, то 

першим проханням, зверненим до тих дру-
зів в Україні, які не відцуралися «поета-зло-
чинця», було переслати Біблію і твір Фоми 
Кемпійського «Про наслідування Христа». Ці 
книги слугували поетові справжньою і єди-
ною втіхою в його «незамкненій в’язниці».  
«Жахлива безнадія, така жахлива, що тіль-
ки одна християнська філософія спроможна 
боротися з нею… Єдина моя втіха тепер – 
святе Євангеліє. Я читаю його щодня, що-
години…», – так писав Шевченко з Орської 
фортеці до своєї названої сестри княжни 
Варвари Рєпніної.

Слід зазначити, що поет звернувся до 
Бога й Святого Письма не у засланні, коли 
зазнав тяжких страждань. Вже від 1843 року 
чи не в усіх його творах зустрічаються по-
няття «братства», «братолюбія», «правди», 
«волі», «любови», в тому розумінні, в якому 
вживаються в Слові Божому. 

В автобіографічній повісті «Художник», в 
якій Тарас Григорович описує часи свого сту-
дентського життя, в одному місці зазначаєть-
ся: «Тепер у мене на квартирі жодної книж-
ки, опріч Біблії немає». Спогади сучасників 
Шевченка засвідчують, що він знав Єванге-
ліє майже напам’ять. 

Таким же глибоко релігійним було й 
оточення поета: його найближчі друзі – ки-
рило-мефодіївські братчики. Ця описана 
Пантелеймоном Кулішем євангелійська де-
мократія київської молоді 40-х років 19 сто-
ліття і привела Тараса Григоровича та його 
товаришів до тієї політичної програми, за яку 
вони, а особливо Шевченко, так дорого за-
платили. Євангельське братство, на їх дум-
ку, мало стати підґрунтям не лише для нової 
великої сім’ї української, але й для об’єднан-
ня всіх слов’ян в одну родину на християн-
сько-республіканських засадах.

Вістря своїх натхненних поезій звертав 
Тарас проти тих, хто «Оглухли, не чують, 
кайданами міняються, правдою торгу-
ють, і Господа зневажають, – людей за-
прягають в тяжкії ярма…»

Водночас Шевченко звертався з повни-
ми глибокої віри словами до Бога: «Ми ві-
руєм Твоїй силі і Слову живому: встане 
правда, встане воля і Тобі одному покло-
няться всі язики…»

Глибока віра в те, що наступить на зем-
лі царство Божої правди, червоною ниткою 
проходить через усі твори Кобзаря. Він мо-
лився Богу, «Щоб усі слов’яни стали до-
брими братами і синами сонця правди».

Віра без діл – мертва перед Господом. А 
ще гіршою є «віра», яку люди лише лицемір-
но показують назовні, прикриваючи нею най-
ниціші інстинкти. Духовною сліпотою є така 
«віра», коли люди наївно шукають порятунку 
в молитві та в формальному виконанні об-
рядів після вчинених злочинів та заподіяних 

ближньому кривд. Така «віра» була ненавис-
ною для Шевченка – для щирої душі невтом-
ного борця за правду:

«… Жаль мені і жаль великий
На «просвіщенних» християн:
І звір того не зробить дикий,
Що ви, б’ючи поклони,
З братами дієте…»
Зі спогадів Тарасових друзів відомо, 

якою доброю людиною він був. Оповідали 
зворушливий випадок з життя Тараса Гри-
горовича, коли, ризикуючи власним життям, 
він кинувся в охоплений полум’ям будинок, 
рятуючи дитину, покинуту у вогні переляка-
ною матір’ю.

Незадовго до смерті, знесилений і хво-
рий, склав і власним коштом видав «Буква-
ря» для українських дітей, де велику частину 
приділив релігії, умістивши там молитви, за-
повіді Господні та Символ Віри.

Бувало, поет часами впадав у зневір’я, 
будучи покинутим і забутим людьми. Іно-
ді, під гнітючим впливом пануючої навкруги 
неправди й неволі, – кидав докори Богові 
та впадав у релігійні сумніви. Проте, неупе-
реджений дослідник творчості Кобзаря не 
буде приймати й оцінювати тимчасові на-
строї пригніченої душі як постійні, виношені 
й продумані переконання. Згадаймо слова 
апостола Фоми: «Вірую, Господи, допоможи 
моєму невір’ю». 

Наука Христова вимагає від своїх по-

слідовників не лише любові до ближнього, 
а й до своїх ворогів – подвигу всепрощен-
ня. Ув’язнений у Петропавловській цитаде-
лі, поет просив своїх товаришів пробачити 
зрадникові-провокаторові, що видав їх:

«А його забудьте, други,
 І не проклинайте!...»
Закликав також Тарас покоритися Го-

сподній волі:
«То воля Господа!.. Годіть,
Смирітеся, моліться Богу
І згадуйте один другого;
Свою Україну любіть.
Любіть її во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть!
Не раз Шевченко відчував на собі руку 

Божу:
«Якби не Бог поміг мені,
То душа б живая
Во тьмі ада потонула,
Проклялась на світі!
Ти, Господи, помагаєш
По землі ходити,
Ти радуєш мою душу
І серце врятуєш…»
На недосяжну висоту християнського 

всепрощення піднімається герой Тарасової 
поеми «Між скалами неначе злодій». Най-
мит-кріпак, котрого підступно видала власна 
дружина як утікача лютому панові, повернув-
шись із примусової служби, якою його було 
покарано, і побачивши розпусне життя жін-
ки-зрадниці, 

«Підняв руки калічені
До Святого Бога,
Заридав, як та дитина
І – простив небогу…
… Отак, люде, научайтесь
Ворогам прощати,
Як сей неук…»
Святкуючи двохсотліття від дня народ-

ження великого українського Пророка, варто 
вкотре пригадати і осмислити у світлі про-
блем сьогодення його християнський запо-
віт:

«Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь...»               
Як бачимо, поет наголошує: не поклоня-

тися нікому, окрім Бога. Так навчає Біблія. 
Тому сумно бачити, як самого Шевченка 
певна частина українців зробила «ідолом», 
кумиром для поклоніння. А він просив лише 
споминати його «незлим, тихим словом», як 
звичайну людину…

Підготувала Рита Квач

В  пошуках  щастя…
Людині притаманно поспішати та намага-

тися отримати все і відразу. Зірвати заборо-
нений плід, прискорити соціальні переміни, 
побудувати Царство Боже на землі. Можна 
назвати цей поспіх наслідком часу швидкіс-
ного Інтернету та поширеного мобільного 
зв’язку. Але, насправді, придивившись, ми 
бачимо, що увесь цей нездоровий поспіх по-
ходить від самої людини, від її природи.  Ми 
постійно прагнемо досягнути більшого, ніж 
маємо зараз.

Хіба Бог не бажає нам кращого? Адже 
Він нас так любить! Він бажає нам лише 
добра! Чому б Йому не зробити нас неймо-
вірно щасливими, подарувавши все відразу: 
хорошу родину, вірних друзів, престижну ро-
боту, гарний будинок та чудове здоров’я? 

В усіх цих запитаннях немає злого заду-
му, але є незрілість та наївність. Бог набага-
то мудріший і любов Його до нас не сліпа. 
Вона вміщає більше, ніж ми зараз розуміємо. 
Бог шанує нашу свободу, особистість. Він не 
може зробити щось супроти нашої волі, або 
якщо ми не є готовими до змін. Отже, з Бо-
жої точки зору, нам необхідно пройти важкий 
шлях, і важкість його в тому, що ми постійно 

маємо обирати між злом і добром, між хоро-
шим та кращим… На те нам дана свобода 
вибору. 

Звичайно, Бог робить нам дарунки, але, 
щиро кажучи, ми часто зловживаємо Його 
добротою і не цінуємо Його дарами. Рай – 
це не те, що Бог приготував нам як сюрп-
риз, це те, що ми маємо ОБРАТИ. Це те, що 
нам відомо як перспектива, майбутнє. Наше 
справжнє відношення до раю (вічного жит-
тя з Богом) ми маємо вибудувати на протя-
зі всього життя. Про рай та пекло кожного 
з нас попередили завчасно, чи не так? Це 
зобов’язує нас до відповідальності. І вже ми 
ніколи не зможемо сказати, що не знали…

Життя – це не просто очікування Небес-
ного Царства і не легковажне «необхідно все 
спробувати», поки живий. Життя – це скорі-
ше школа (в хорошому сенсі). Ми вивчаємо 
важливі уроки, постійно роблячи вибір. 

Отже, вічне блаженство визначається не 
тим, що Бог зробить наперекір волі людини, 
а людською відповіддю на Божу пропозицію 
ВІЧНОГО ЖИТТЯ. На пізнання цього люди-
ні потрібне все життя і ніяк не менше… Ось 
чому важливим є кожен день, кожна дія, 

кожне рішення – з них складається наше 
«так» або «ні», яке ми говоримо Богу та віч-
ному життю з Ним.

Петро, один із перших учнів Ісуса, завж-
ди поспішав, першим рвався в бій та пер-
шим відкликався на заклик Учителя:

«Куди, Господи, ідеш Ти?» Ісус відповів: 
«Куди Я йду, туди ти тепер іти за Мною не 
можеш, але потім ти підеш за Мною».

«Чому, Господи, іти за Тобою тепер я не 
можу? За Тебе я душу свою покладу!»

Ісус відповідає: «За Мене покладеш ти 
душу свою? Поправді, поправді кажу Я тобі: 
Півень не заспіває, як ти тричі зречешся 
Мене…» (Івана 13:36-38).

Саме йому Ісус сказав про неможливість 
отримати все відразу. Все прийде у свій час, 
по мірі духовного зросту учнів. 

Замість того, щоб обтяжуватись стра-
хами перед майбутнім, перейматися тер-
мінами та датами, варто запитати себе: 
що маю робити сьогодні? В чому маю 
змінитися я, переживаючи зараз трудно-
щі? Що очікує від мене Бог саме зараз? 
Як я готую своє серце до вічності? Життя, 
яке вибудоване з перспективою вічності, 
є світлим, багатим на любов та має сенс. 
Чи не є це передчуттям раю?

Михайло Черенков

Звідки страждання та біль?
Поглянувши на природу, ми бачимо іде-

альний задум нашого Творця. У фізичних 
законах, у природних явищах, в різноманіт-
ності рослин та тварин, в будові свого тіла, 
в народженні дитини, – у всьому цьому ми 
бачимо відблиск краси та досконалості. 
Але, одночасно, навколо нас – війни, хворо-
би та жорстокість. 

Біблія говорить, що Бог є любов. Якщо 
Бог є добрим, чому світ переповнений 
стражданнями? Чому дитина мучиться від 
болю, люди стають наркоманами та безхат-
ченками, існують багаті та бідні?

Згідно книги Буття (1-3 розділи), Бог 
створив досконалий світ. «І побачив Бог 
усе, що вчинив. І ото, – вельми добре воно!» 
(Буття 1:31). Але гріхопадіння Адама та Єви 
привело до появи гріха і смерті, отже страж-
дань та несправедливості. «… проклята че-
рез тебе земля…» (Буття 3:17).

Ми маємо розуміти, що наш світ – зруй-
нований та нищиться день від дня саме че-
рез панування гріха і його наслідків. Усі ми 
є грішниками, оскільки є нащадками Адама 
та Єви. Своєю поведінкою ми підтверджує-
мо Біблійні слова. Ми показуємо свій бунт 
проти Бога та нашого Творця, коли вирішує-
мо чинити по-своєму та йти своєю дорогою, 
а не Божою.

Добра новина в тому, що Ісус Христос 
прийшов на землю до грішників та поніс по-
карання за наші гріхи. Його розп’яли на хре-
сті і Він переміг смерть Своїм Воскресінням, 
відкривши нам шлях до раю. Він пообіцяв 
тим, хто в Нього повірять, майбутнє вічне 
життя, де вже не буде смерті, сліз, страж-
дань. Ідеальний світ буде відновлений: 

«…Оце оселя Бога з людьми, і Він жити-
ме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам 
Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей 
їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не буде, бо перше 
минулося!» (Об.21:3,4).

Томмі Мітчел
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1 Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і 
над ким відкривалось рамено Господнє?
2 Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов 
корінь з сухої землі, не мав Він принади й не 
мав пишноти; і ми Його бачили, та краси не 
було, щоб Його пожадати!
3 Він погорджений був, Його люди покинули, 
страдник, знайомий з хоробами, і від Якого 
обличчя ховали, погорджений, і ми не ціну-
вали Його...
4 Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі 
поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби 
Бог Його вдарив поразами й мучив...
5 А Він був ранений за наші гріхи, за наші 
провини Він мучений був, – кара на Ньому 
була за наш мир, Його ж ранами нас уздо-
ровлено!
6 Усі ми блудили, немов ті овечки, розпоро-
шились кожен на власну дорогу, – і на Нього 
Господь поклав гріх усіх нас!
7 Він гноблений був та понижуваний, але уст 
Своїх не відкривав. Як ягня був проваджений 
Він на заколення, й як овечка перед стрижі-
ями своїми мовчить, так і Він не відкривав 
Своїх уст...
8 Від утиску й суду Він забраний був, і хто 
збагне Його рід? Бо з краю живих Він відірва-
ний був, за провини Мого народу на смерть 
Його дано...
9 І з злочинцями визначили Йому гроба Його, 
та Його поховали в багатого, хоч провини Він 
не учинив, і не було в Його устах омани...
10 Та зволив Господь, щоб побити Його, щоб 
муки завдано Йому. Якщо ж душу Свою по-
кладе Він як жертву за гріх, то побачить на-
сіння, і житиме довгії дні, і замір Господній 
рукою Його буде мати поводження!
11 Він через муки Своєї душі буде бачити 
плід, та й насититься. Справедливий, Мій 
Отрок, оправдає пізнанням Своїм багатьох, 
і їхні гріхи понесе.
12 Тому то дам уділ Йому між великими, і з 
потужними буде ділити здобич за те, що на 
смерть віддав душу Свою, і з злочинцями 
був порахований, хоч гріх багатьох Сам но-
сив і заступавсь за злочинців!
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Ну… майже
Майже. Жахливе слово в будь-якій мові.
«Майже» відноситься до однієї компанії 

з «приблизно», «наступного разу», «якщо б 
тільки» і «біля». В цього слова присмак нама-
гань, яких спіткала невдача, і невміло вико-
ристаних можливостей. «Майже» – це лише 
вдячність в наказі, це гра в дублюючому скла-
ді, це лавка запасних, це друге місце в зма-
ганні, це підгоріла випічка.

Майже – це те, що вислизнуло: розпро-
даж, що тільки що завершився; ризиковане 
підприємство, що майже окупилося. Майже…

Скількох людей ви знаєте, чиї претензії на 
славу зосереджені на «майже»?

- Я вам коли-небудь розповідав, як мене 
майже вибрали Підприємцем року?

- Кажуть, що він майже потрапив у вищу 
лігу.

- Я піймав сома, який більший за мене! 
Ну… майже більший…

Скільки живуть люди, стільки ж існує 
«майже». Люди, які майже виграли бій, майже 
покорили вершину, майже зробили відкриття.

Одне з найвідоміших «майже» в Біблії – у 
Пилата. Так, він втратив те, що було набагато 
значнішим, ніж велика риба чи присуджений 
приз.

Він ледве не здійснив найвеличніший в 
історії акт милосердя. Він майже звільнив 
Сина Божого, майже зупинився на рішенні ви-
правдати Христа, майже! У нього була влада. 
В нього була можливість вибору. Він носив 
каблучку з печаткою. Право звільнити Сина 
Божого була в його руках… і він зробив це… 
майже.

Майже! Як часто ці п’ять жахливих букв 
опиняються в епітафіях відчаю?

«У нього майже вийшло…» «Вона майже 
погодилась залишитись з ним». «Вони майже 
домовились почати все спочатку». «Ми май-
же виконали цю роботу». «Він майже став 
християнином».

Що робить майже таким могутнім словом? 
Чому між: «він майже» і «він зробив» існує та-
кий великий розрив?

У випадку з Пилатом нам не потрібно хо-
дити далеко, щоб найти відповідь. В двадцять 
третьому розділі Євангелії Луки є точне пояс-
нення даного випадку. Давайте послухаємо: 

«Він же втретє промовив до них: «Яке 
ж зло вчинив Він? Я нічого, що на смерть 
заслуговувало б, на Нім не знайшов. 

Отже, я покараю Його  й  відпущу.
А вони сильним криком свого домагалися, 

та вимагали розп’ясти Його. І взяв гору крик 
їхній та первосвящеників».

Ви праві, лікарю Лука. Їхні крики перева-
жали. І, в результаті, торжествувала Пила-
това гордість. Тріумфувала Пилатова спрага 
влади. Страх Пилата отримав верх.

Але ви не знаєте, їхні голоси були не єди-
ними. Було, принаймні, три інших голоси, які 
Пилат не міг не чути. 

Він не міг не чути голос Ісуса… П’ять ра-

зів Пилат відкладав рішення, сподіваючись 
вплинути на чернь і батогом, і пряником. Але 
Ісуса знову і знову відправляли до нього. Пи-
лат залишався з Ним віч-на-віч і тричі роз-
мовляв наодинці з цим Назарянином, Який 
приваблював до Себе, прийшов у світ свідчи-
ти про правду. «Що є правда?» – риторично 
запитував Пилат (а що, якщо запитання було 
щирим?) Ісус мовчав, але Його мовчання 
було голоснішим за вимоги натовпу. Однак 
Пилат не почув.

Не почув він голосу дружини. Вона 
благала його «нічого не робити цьому 
Праведнику! Я сьогодні в сні багато по-
страждала через Нього». Будь хто мав 
би зачекати і поцікавитися про причину 
такого сну, який змусив знатну даму наз-
вати праведником особу з маленького мі-
стечка в Галілеї. Але Пилат не почув.

Він міг дослухатися до власного голосу. 
Без сумніву, він умів бачити те, що ховаєть-
ся за фасадом: «Ви нікчемні людиська, Анна 
і Кайяфа, киньте свою напускну відданість; 
знаю я, в чому ваші інтереси». Напевно, сум-
ління твердило Пилату: «Цей чоловік не зро-
бив нічого злого. Можливо, трохи містики, але 
це не причина, щоб Його повісити».

Нещасний Пилат. Він міг би почути і інші 
слова, але не чув, вірніше чув, але «майже».

Чув не до кінця. Голоси Зла отримали пе-
ремогу.

Дійсно, голос Зла часто торжествує. Впі-
знаєте його вмовляння? «Одного разу нічого 
не буде». «Вона ніколи не дізнається». «Інші 
роблять речі і гірші». «Послухай, не будь хан-
жею».

Риторика його міркувань не має кінця. 
Батько неправди тихо наспівує і вмовляє. Як 
мандрівний коробейник, він обіцяє місяць з 
неба і визволення від нещасть. «Приходьте, 
не соромтесь. Спробуйте мій напій задово-
лень і заспівайте мою пісню почуттів. В кінці 
кінців, хто знає майбутнє?»

Між тим, Бог ніколи не вступає в словесну 
перепалку з батьком неправди. Істині не по-
трібні крики. Бог досконалий, існує вічно і спо-
кійно свідчить. Жодних трюків, жодної показу-
хи, жодних спокус, простий відкритий доказ.

Пилат пізнав важкий шлях тому, що пози-
ція «майже» є самогубною. Переможуть інші 
голоси. Їхня приманка дуже спокуслива. Їхній 
заклик дуже привабливий. До того ж, Пилат 
дізнався, що не має пекла темнішого, за пе-
кло докорів сумління. Мий руки хоч тисячу 
разів, – це не звільняє тебе від провини втра-
ченої можливості. Простити себе за те, що ти 
міг би зробити, – це одне. Намагатися прости-
ти себе за те, що ти міг би зробити, але не 
зробив, – це інше.

Ісус знав це з самого початку. Для нашого 
власного блага Він вимагав і вимагає абсо-
лютного послуху. В Його промовах ніколи не 
було місця для «майже». Ви або з Ним, або 
проти Нього. З Ісусом «приблизно» має стати 
«точно». «Інколи» має стати «завжди». «Якщо 
б тільки» має стати «не дивлячись на». «В на-
ступний раз» має стати «на цей раз».

В Ісуса ніколи не було місця для «майже» 
і тепер немає.

Можливо, «майже» має значення в грі 
«підковки», але, що торкається Месії, «май-
же», все одно, що «ніколи».

Макс Лукадо

Ні, тільки не я
У датського письменника Якобсена є цікава новела з назвою 

«Чума в Бергамо». Бергамо – маленьке італійське місто поблизу Ра-
венни на схилі гори. До нього веде вузька гірська стежина. Звичайне 
невелике містечко…

Якобсен розповідає про те, як в Бергамо спалахнула чума. Жах-
лива! День і ніч дзвонили похоронні дзвони. Люди кликали до Бога, 
в храмах цілодобово горіли свічки, але все це було неефективним: 
епідемія тільки посилювалась. І тоді люди втратили інтерес до того 
,що відбувається. Вони стали кричати: «Бога немає!» Потім викотили 
з броварень бочки і почали пиячити. Очманілі від вина, люди впали в 
розпусту і розбрат. В місті почалася вакханалія. Оргії і відчай. Бенкет 
під час чуми. І так продовжувалось з дня на день. Інколи, прямо під 
час безумного танцю, хтось падав мертвим з почорнілим від хвороби 
обличчям. Його так і залишали лежати. Брутальні веселощі продов-
жувались: «Будемо їсти і пити, бо завтра помремо».

Але одного разу люди насторожились: їм почулася мелодія хо-
ралу. Потім вони побачили низку людей, які піднімалися по гірській 
стежці і співали: «Господи, помилуй! Господи помилуй!» Попереду 
всіх йшов молодий монах, який ніс чорний дерев’яний хрест. Проце-
сія пройшла через міські ворота. Жителі Бергамо почали з них смія-
тися: «Ви, ідіоти! Ніякого Бога тут немає! Припиніть своє безумство! 
Йдіть з нами, будемо їсти і пити, бо завтра помремо». Але монах, 
який очолював ходу, незворушно продовжував свій шлях.

Процесія увійшла в широко відкриті двері закинутої церкви. З 
ними увірвався натовп приречених на смерть людей, який моторош-
но реготав і збуджено ревів. М’ясник, один з них, у кривавому фарту-
ху, видерся на вівтар, підняв золоту чашу для причастя і прокричав: 
«Пиячте! В нас Бога немає!». В той час за кафедру став збліднілий 
монах і попросив тиші. Коли в церкві наступила тиша, він почав свою 
промову: «Я хочу вам щось розповісти. Син Божий вмирав на хресті, 
до якого Його прибили цвяхами, і натовп теж знущався над Ним. І 

тоді Син Божий подумав: «Я повинен помирати заради людей, які 
абсолютно байдужі до Моєї смерті?!». І він  вирішив: «Ні, тільки не Я! 
Тільки не Я!» Божественною силою Він вирвав цвяхи зі Cвого тіла, 
зістрибнув з хреста, і так вирвав Cвій одяг з рук воїнів, що ігрові кості, 
якими вони кидали жереба, покотилися з гори Голгофи. Потім Він 
одягнувся і вознісся на небо, наостанок сказавши: «Ні, тільки не Я!» 
Хрест залишився порожнім. Тому тепер немає ніякого визволення 
від гріхів, немає милості Бога до людей і немає спасіння. Тепер для 
вас всіх лише смерть і вічне пекло!»

Монах так дивно проповідував, що тиша стала приголомшли-
вою… Тоді м’ясник зістрибнув з вівтаря і став внизу під кафедрою. 
Чаша випала з його рук. «Немає більше спасіння, немає милості! Ми 
назавжди загинули!» – ці страшні слова відлунням, відгукнулися в 
його голові. Раптом він зробив кілька кроків вперед і, простягнувши 
монахові руки, закричав захриплим голосом: «Ей ти! А ну поверни 
нашого Спасителя назад на хрест!»

… Звичайно ж, монах розповів історію про Спасителя невірно. 
Ні, Син Божий не сказав: «Тільки не Я!» Він пішов на хрест, не див-
лячись на те, що люди постійно стверджують, що робота, розваги і 
пожадливості цього світу їм набагато важливіші за спасіння власної 
душі.

Там, на Голгофському хресті, повинен був страждати ти! За всі 
свої сварки, ненависть, злі наміри, обман, гордість, заздрість та інше 
є лише одна заплата – смерть! Але на хресті замість нас за наші 
гріхи постраждав Святий і Непорочний Бог – Ісус Христос: «Він же 
зранений був через наші беззаконня і терпів біль через наші гріхи…» 
(Ісаї 53:5).

Тому кожен, хто ще не прийняв Христа, зараз проснися і спасай-
ся від майбутнього гніву. «Хто вірить у Сина, той має вічне життя, а 
хто в Сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебу-
ває на ньому» (Івана 3:36).

Олена Юдаєва
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Головою Верховної Ради 
України обрано 

протестанта Турчинова
Головою Верховної Ради України  

і виконувачем обов’язків президента 
країни обрано заступника голови най-
більшої опозиційної фракції «Батьків-
щина» баптистського проповідника 
Олександр а Турчинова: за нього про-
голосували 288 депутатів з 333 при-
сутніх у сесійній залі.

«Перед країною стоять великі ви-
клики, потрібно приймати рішення, які 
допоможуть стабілізувати ситуацію в 
економіці та зняти напругу в суспіль-
стві, – це основні завдання, які потріб-
но виконувати негайно», – сказав Тур-
чинов.

Він також повідомив, що може піти 
у відставку з поста, якщо це буде по-
трібно для досягнення компромісу в 
ході переговорів в складі коаліційного 
уряду.

Олександр Турчинов є доктором 
економічних наук. Автор кількох книг. 

http://mirvam.org/

На Євромайдані 
священнослужителі вшанували 

героїв «Небесної сотні»
На Майдані Незалежності свя-

щеннослужителі України 22 лютого, 
провели скорботну молитву за проте-
стувальниками, які загинули від куль 
спецпризначенців у Києві. Загиблих 
вони називали героями «Небесної 
сотні».

До учасників багатолюдного мо-
лебню, зокрема, звернулися пред-
ставники УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, 
юдейської громади та протестанти. На 
спільній молитві цього разу був при-
сутній також протоєрей УПЦ (МП).

Священнослужителі зазначали, що 
завдяки жертовності загиблих ми от-
римали свободу.

http://risu.org.ua/

Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій  

категорично засудила будь-які 
спроби сепаратизму

Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій категорично засу-
джує будь-яку дискусію щодо можли-
вого розділення України та будь-які 
спроби сепаратизму, що несуть загро-
зу єдності та територіальній цілісності 
України.

Про це йдеться у прийнятому 22 
лютого зверненні ВРЦіРО за підписом 
Керуючого справами Української Пра-
вославної Церкви митрополита Бори-
спільського і Броварського Антонія за 
дорученням Головуючого у ВРЦіРО.

«Територіальна цілісність Украї-
ни, незалежність, яка дарована нам 
Богом, є цінністю для нашого народу, 
а тому допустити її розділення ми не 
маємо права, бо це гріх перед Богом 
та майбутніми поколіннями нашого на-
роду.

В нинішніх умовах суспільно-полі-
тичної напруги будь-яка дискусія на 
цю тему є небезпечною, не слугує при-
миренню й веде до ескалації конфлік-
ту, переносячи його в регіони.

Ми також засуджуємо провоку-
вання протистоянь та ворожнечу між 
жителями різних регіонів України, 
представниками різних національних 
меншин та віросповідань.   

Звертаємось до жителів всіх регіо-
нів України словами Кобзаря: «Обні-
міться брати мої! Молю вас, благаю!», – 
йдеться у Зверненні ВРЦіРО.



ДВЕРІ  РАЮ

Останні часи земного життя Ісуса Хри-
ста… Невже залишилась якась надія на пра-
ведність, мир та радість в цьому житті, якщо 
розп’ятий Той, Хто казав про Себе, що Він 
«від Бога вийшов» (Івана 8:42)? Ось звучать 
Його слова, звернені до розбійника: «По-
правді кажу тобі: ти будеш зі Мною сьогодні в 
раю!» Луки (23:43). Можливо, їх значення не 
було зрозумілим навіть найближчим учням, 
які стояли біля хреста. Навіть і ми, сучасні 
читачі Євангелій, не до кінця їх розуміємо. З 
однієї сторони, простота цих слів дає втіху 
та запевняє нас у безмежному Божому про-
щенні. Тим же, хто шукає глибини, завжди 
було цікаво, де було б вірним поставити дві 
крапки – до слова «сьогодні» чи після нього. 
Це – щоб зрозуміти, чи відразу після смерті 
людина потрапляє в рай, чи ні. (Деякі пере-
кладачі ставлять іншу пунктуацію, міняючи 
місцями слова. І виходить: «Правду говорю 
тобі сьогодні: ти будеш зі Мною в раю!»)

Далеко ж не всі замислюються над тим, 
що саме слово «рай» в устах Того, Хто висить 
на Голгофському хресті, звучить так само 
дивно, як радість під час похорону. Адже на-
скільки далекими від думок про рай були учні 
біля Розп’ятого на хресті. Разом з Його жит-
тям гаснули їх надії… Гора Голгофа – місце 

страти. Хрест – місце, де зло цього світу вия-
вило усе, на що було здатне. Творіння вбило 
свого Творця, темрява спробувала поглину-
ти світло…

Але на хресті Творець світу також пока-
зав усю Свою силу. Доходячи до межі – вбив-
ши Бога – зло видихається, тобто, втрачає 
усе. Втрачає усю свою могутність та силу 
перед Тим, Хто «не вчинив гріха,… коли 
був лихословлений, Він не лихословив вза-
ємно, а коли Він страждав, не погрожував, 
але передав Тому, Хто судить справедливо» 
(1 Петра 2: 22,23).

Та для учнів має пройти ще три дні, щоб 
те, що вони почули про рай, набуло сенсу, 
і відчай змінився надією. «Якщо смерть в 
п’ятницю поставила запитання, то Пасхаль-
на неділя дала відповідь на всі запитання» 
(С.Джонс). Тільки воскресіння Хреста допо-
могло учням побачити сенс Його смерті на 
хресті. 

Євреї чекали, що воскресіння з мертвих, 
кінцеве звільнення від гріхів та зцілення від 
хвороб станеться лише в майбутньому Цар-
стві Божому. Але, всупереч всьому, майбут-
нє увірвалося в хід історії та стало частиною 
теперішнього. Учні побачили, що насправді 
поразка Христа не є поразкою, а перемогою. 

І якщо б не було Голгофської смерті, то не 
було б і воскресіння. Отже, хрест став міс-
цем об’єднання землі та неба, став дверима 
раю, джерелом надії та радості. 

«І через Христа Він поєднав у Собі 
все – і земне, і небесне. Бог досяг миру 
через кров, пролиту Христом на хресті» 
(Кол. 1:20).

Цю вістку можна сприйняти лише сер-
цем… Адже, коли ми оточені труднощами та 
стражданнями, щось підказує нам, що це ще 
не кінець. Є щось, що більше за цю суєту та 
дрібні образи. Те, що втішить та дасть надію. 
Коли розум нам вказує на абсурдність та су-
перечливість життя, щось підказує нам, що 
існує певний сенс у тому, що трапляється з 
нами. В такі моменти дуже важливо розпоча-
ти пошуки відповіді, пошуки Світла. 

Майже кожна людина у важкій ситуації, в 
стражданнях ще має маленьку надію. Надію, 
що в майбутньому відбудуться хороші для 
неї зміни. «Одного разу я стану кращим… зі 
зміною обставин зникнуть мої проблеми… 
зникне біль душі… і, в кінці кінців, всі мене 
зрозуміють і справді полюблять». Але слова 
«одного разу», вказуючи на майбутні часи, 
відволікають нас від чогось головного – від 
теперішнього, від реального часу. Скоріше 
за все, наші мрії залишаться мріями, якщо 
тільки ми не розпочнемо шукати відповідь 
вже сьогодні. Адже, пам’ятаєте, що Голгофа 
і ті три дні до воскресіння стали справжньою 
мукою для тих, хто не постарався зрозуміти 
пророчі слова Христа про Його воскресіння 
або про Царство Боже?

«Поправді кажу тобі: ти будеш зі Мною 
сьогодні в раю!» Луки (23:43). Необхідно 
справді почути ці слова та повірити Йому! Не 
будьмо глухими, не втікаймо від проблем у 
світ ілюзій. Будьмо мужніми, щоб зустрітися 
зі злом віч-на-віч та довіритись Христу. Це 
шлях хреста, шлях не легкий, та єдино вір-
ний. Йдучи цим шляхом, переконуєшся, що 
«Він здатний вічно спасати тих, хто через 
Нього наблизиться до Бога» (Євреїв 7:25). 
Отже, посеред духовної темряви ми можемо 
надбати обіцяний рай і хрест стане для нас 
дверима до радості, праведності та миру.

Сергій Корякін

С Т Р А Т А
Є один центральний символ, завдяки 

якому ми пам’ятаємо Ісуса. Сьогодні цей об-
раз, покритий золотом носять на ланцюжку 
на шиї безліч жінок та чоловіків… Звичайно, 
хрест був способом страти. Хрест, універсаль-
ний образ в християнстві,  пропонує докази 
того, що Богові не байдужі наші страждання 
і біль. Бо Він Сам помер від них. Хрест постає 
унікальним символом серед усіх релігій сві-
ту. Багато з них мають своїх богів, але тільки 
одна релігія має Бога, Який потурбувався про 
нас настільки, щоб стати людиною і помер-
ти. Ця страта тягнулась кілька годин на очах 
глузуючого натовпу.  Обіцянки, які давав Ісус, 
напевно мали здаватися особливо порож-
німи для людей тих часів. Це цар? Цар – по-
сміховисько з терновою короною. Ще більш 
сумнівно – цей чоловік Бог? Навіть для Його 
учнів, які ходили з Ним три роки, в це було 
надто важко повірити. Вони загубилися  в на-
товпі, боячись, що їх впізнають і ототожнять з 
цим царем-самозванцем.

Смерть Ісуса є наріжним каменем христи-

янської віри, найважливішим фактом Його 
приходу. Впродовж Свого служіння Він дав 
цілу низку натяків та пророцтв. Пророцтв, які 
стали зрозумілими тільки після того, як все 
звершилось.

 Апостол Павло називав хрест «каменем 
спотикання» для віри, історія це довела. Запи-
тання євреїв:  як Бог, Який не зміг дивитися, 
як Авраам приносив би в жертву свого сина, 
дозволив померти Своєму власному Сину? 
Коран вчить, що Бог значно лагідніший, щоб 
дозволити Ісусу піти на хрест, замінив Його 
зловмисником. 

Всім цим запереченням бракує основного 
моменту Євангелії: Бог не перебував десь там 
під час страти, а Бог перебував у Христі, при-
миряючи з Собою весь світ. На хресті Сам Бог 
прийняв страшний біль цього світу.

Для когось хрест – це поразка. А для ко-
гось – «Я люблю вас!»  Вся любов, за всі пері-
оди історії, була зосереджена в тій одинокій 
фігурі на хресті, в Тому, Хто сказав, що в будь-
який момент міг би покликати легіони ангелів 
врятувати Його, але вибрав не робити цього – 
тільки через нас.  На Голгофі Бог прийняв Свої 
непорушні умови справедливості. Будь-які 

обговорення того, як біль і страждання впису-
ються в Божу схему, врешті-решт ведуть назад 
до хреста.

В день Воскресіння учні дізналися, що не-
має такої темряви, яка була б завелика для 
Бога. Вони зрозуміли, що значить судити про 
теперішнє через майбутнє. Запалені  Пасхаль-
ною надією, ці колишні боягузи пішли і зміни-
ли світ. 

Християнство містить в собі парадокси, які 
би без життя та смерті Ісуса не мали б сенсу. 
Наприклад, хоча бідність і страждання є «по-
ганими речами», в той же час їх можна наз-
вати «благословенними». Ісус продемонстру-
вав, що біль може бути трансформуючою. Він 
дав нам зразок, який бажає відтворити в нас.

Серед усіх дивовижних подій в історії 
людства, Бог вибрав найгірше, що могло 
трапитись – страшну страту Свого невинного 
Сина – і перетворив це на остаточну перемо-
гу над злом та смертю. Незбагненні страж-
дання на хресті мали значення абсолютного 
викуплення; саме Його ранами ми зцілилися 
(Ісаї 53:5), в Його слабкості ми маємо силу.

 Філіп Янсі
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 Псалом 53
Боже! Спаси, суди мене Ти 
по Своїй волі!
Молюсь, Господи, внуши їм 
Уст моїх глаголи!
Бо на душу мою встали 
Сильнії чужії,
Не зрять Бога над собою,
Не знають, що діють.
А Бог мені помагає,
Мене заступає,
І їм правдою Своєю 
Вертає їх злая.
Помолюся Господеві 
Серцем одиноким,
І на злих моїх погляну 
Незлим моїм оком.

Тарас Шевченко

Тривожний час
Тривожний час – минувся б він хучій…
Десь постріли лунають серед тиші,
А матері сивіють уночі,
У безнадії діточок колишуть.

Невже кінець – і людство відійде,
Погасне світ навіки серед ночі?
Ще день новий над обрієм гряде
І сонцем задивляється ув очі.

О мій Господь, за все мене прости,
Розвій журбу безпомічну і сіру,
Дай сили нам і мудрості іти
Тобі навстріч, не загубивши віру.

Убережи народ мій від гріха – 
Не братовбивства треба, а любові.
Моя молитва хай не затиха,
Не обізветься раптом на півслові.

Сергій Рачинець
****

А Він мовчав... Мовчання гучно било 
Набатом в груди... Руки мив Пілат... 
Важке мовчання, довге, аж несила 
Дивитись в вічі. Цвяхи правив кат...

Ще вчора храм лящав під батогами, 
Від владних слів луна з кутків ішла. 
Тепер мовчить Отой, що зводить храми 
За кілька днів, борець супроти зла...

Ще вчора Він повчав, як треба жити, 
І говорив, де варто б і змовчать. 
Ще вчора йшли до Нього вбогі й ситі 
Послухати про Божу благодать.

Тепер мовчить. Невже і справді винен? 
За що ж Йому така ганебна честь? 
Шаліє зло, кричить юрба неспинна... 
Пішов без слів, поніс мовчання хрест.

«Замовк, нарешті», – втішено зітхнули. 
Не знали, бідні, в ту жахливу мить, 
Що Він ще заговорить. Серце чуле, 
Як пташка, на той голос полетить.

Він заговорить. Кам’яна могила 
Від голосу здригнеться. Вмовкне світ. 
У безнадії затріпочуть крила. 
Слова прорвуться через товщу літ.

У ці слова вслухаються століття, 
Вони проходять лабіринти душ. 
Їх слухають серця, гріхом розбиті. 
Говорить Він, смиренний неба Муж...

Юрій Вавринюк
Тьмяніє світ

Тьмяніє світ - безрадісна природа.
Хто винен в тім? - Задумайся, народе.
Ще тільки сад, що біло так розквітнув,
Моїй душі дарує щедро світло,
І Сам Господь по милості й любові
Дарує світло у Святому Слові...
Тьмяніє світ, та ще не пізно буде
Прийти в молитві до Ісуса, люди...

Сергій Рачинець


