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Христос воскрес! Воістину во-
скрес! Ми чомусь звикли так 

вітати один одного лише один раз в 
рік. Апостольська церква завжди так 
віталась, і причому з вигуками радості: 
«Христос воскрес! Воістину воскрес!»

У своїх промовах апостоли завжди 
включали істину про воскресіння Хри-
ста, що ми бачимо з проповідей, які 
сказані після дня П’ятидесятниці. 

Що надихало їхні проповіді? Факт 
воскресіння Ісуса з мертвих! Перші, хто 
приніс цю радісну вістку, були жінки. 
Вони пішли рано вранці в день воскре-
сіння помазати тіло Христове. Поба-
чивши Ангела, вони сильно злякались, 
але він сказав їм: «А Ангол озвався 
й промовив жінкам: Не лякайтеся, 
бо я знаю, що Ісуса розп’ятого це 
ви шукаєте. Нема Його тут, бо 
воскрес, як сказав. Підійдіть, по-
дивіться на місце, де знаходився 
Він. Ідіть же хутко, і скажіть Його 
учням, що воскрес Він із мертвих, і 
ото випереджує вас в Галілеї, там 
Його ви побачите…» (Мат. 28:5-7).

Так, дорогі читачі, воскресіння Хри-
ста – основа нашого спасіння. Якби 
Христос не воскрес, тоді смерть на 
Голгофі є лише трагічним кінцем не-
вдалої місії Ісуса.

Якось, під час зустрічі, федеральний 
канцлер Конрад Аденауер запитав у ві-
домого проповідника Біллі Грема: «Пан 
Грем, з усіх подій, яка подія на землі 
найважливіша?» І перш, ніж він відпо-
вів, канцлер дав відповідь сам. Він ска-
зав: «Воскресіння Ісуса Христа. Якщо 
Він – живий, тоді є надія для світу. Якщо 
ж Він – мертвий, тоді я не бачу ні най-
меншої надії на нашому горизонті». Він 
сказав також, що свідків цієї події є дуже 
багато, і коли він піде у відставку, то хо-
тів би вивчати і збирати ці свідоцтва.

Так, Христос – живий і Йому під 
силу будь-які труднощі та проблеми, 
які виникають у людства зараз. Перш 
за все, Він може справитись з тирані-
єю, яку одні люди нав’язують іншим. 
Чи задумувались ми над тим, що Його 
сила охоплює весь світ: «Бо Дитя 
народилося нам, даний нам Син, і 
влада на раменах Його…» (Ісаї 9:5). 
Він не відмовився від влади над люд-
ством. Він – вершитель історії. Він був 
і залишається Царем. Тільки от ми змі-
нились… Ми відмовились бачити Його 
володарем світу фізичного, матеріаль-
ного і духовного. Та саме Він керує по-
мислами сердець та володарями світу.

Справжня радість базується на від-
носинах з Богом, а не на зовнішніх об-
ставинах. Які чудові слова Христа: «Це 
Я вам говорив, щоб радість Моя 
була в вас, і щоб повна була ваша 
радість!» (Івана 15:11) Різні ідеї, по-
грози, насмішки, атеїзм та песимістичні 
прогнози – ніщо і ніхто не може відняти 
цієї радості від християнина. 

Туди, де ворогують народи, націо-
нальності, може прийти Христос і при-
нести зцілення. Духовне пробуджен-
ня сьогодні, як це було в минулому, 
може спричинити позитивні соціальні 
зрушення по всьому світові. Отже, во-
скреслий Христос є відповіддю на соці-
альні потреби людей.

Звичайно, ми не можемо своїми си-
лами любити ближнього і налагодити 
стосунки. На християнській етиці влас-
ними зусиллями ми не зможемо збуду-
вати щасливого життя. Потрібна жива 
віра! І розкаяння в гріхах та навернен-
ня до Господа – народження вдруге – 
дає вам небесну силу любити! Навіть 
ворогів.

Добра Новина для винного грішни-
ка починається з Ісуса Христа. Він за-

лишив славу, яку мав до початку часів і 
зійшов на землю, ставши людиною для 
однієї мети: спасти грішне людство. 
Там на Голгофі, Він зайняв наше місце і 
переніс те, що ми заслужили. Вся лють 
Божого гніву проти гріха звалилась на 
Його Сина Ісуса Христа заради нас.

Але це не є саме по собі Доброю 
Новиною – не вистачає головного. Апо-
столи проповідували Христа і причому 
розп’ятого, але вони не закінчували 
цим. Ні, вони проповідували і Христа 
воскреслого.

Євангеліє каже кожній людині, без 
винятку, що він гине у гріхах, але і на-
дає людині можливість спасіння, про-
щення гріхів і вічне життя.

Мій друже, якщо ти в гріховному 
стані, то сьогодні ти можеш спастися. 
Ти пережив моральну невдачу, але ти 
можеш бути прощеним і мати перемогу 
над гріхом. Всі наша природа спотво-
рена гріхом до основи, але Бог перед-
бачив для нас повне викуплення і про-
понує нове життя вірою в Ісуса Христа.

Гарантією, що це все реальність, 
а не людська видумка, є воскресін-
ня Ісуса Христа – це дає впевненість 
тому, хто вірою прийме спасіння, яке 
здійснив для нас Бог, що ніхто і ніщо не 
може нас відлучити від Божої любові. 
Спасіння – вічне. Життя, яке Христос 
пропонує – вічне, як Ісус Сам сказав, 
що тих, хто належить Йому «… ні-
хто їх не вихопить із Моєї руки» 
(Ів. 10:27-29).

Уявімо собі таку картину, що на міс-
це винного злочинця пішла невинна 
людина, щоб взяти на себе його по-
карання. Невинний знав, що той був 
винуватий і якщо йому довести свою 
невинуватість, він має видати свого 
друга. Тому невинний вирішив взяти 
всю провину на себе. Припустимо, що 

злочин був не дуже серйозним, але, 
тим не менше, злочин вимагає пока-
рання і суддя засудив невинного на 
рік ув’язнення. Як на це реагуватиме 
винуватий?  Адже він на волі, а інший 
сидить замість нього. Він заслужив це 
покарання, але той зайняв його місце. 
Можливо, що він відвідав його у в’яз-
ниці і той, який сидить замість нього, 
скаже йому: «Ти знаєш, я зайняв твоє 
місце, ти вільний, не турбуйся за мене, 
я не жалкую, що так вчинив».

Проходить рік, термін закінчився. І 
ось, йдучи по вулиці, він помітив, що 
йому на зустріч йде та людина, яка си-
діла в тюрмі замість нього. Він підбіг 
до нього і з подивом запитує: «Що це 
означає?» - «Це означає, любий дру-
же, що тобі немає чого боятися більше. 
Термін вироку закінчився, ніхто більше 
тебе засудити не може».

Так наш Спаситель поніс весь наш 
гріх на Голгофському хресті і ми, бу-
дучи винними, тепер вільні. Воскре-
сіння Христа є запевненням того, що 
питання нашого гріха навіки вирішене. 
Як можна відмовитися від такого спа-
сіння? Воно не тільки дарується, але 
дається з повною гарантією. І гарантію 
дає той факт, що Христос воскрес!

Ти запитаєш друже: що від мене по-
трібно? Воно дуже дороге, щоб купити, 
тому ти маєш прийняти спасіння як по-
дарунок. А як прийняти? Уважно прочи-
тай слова апостола Павла, це все, що 
від тебе потрібно: «Бо коли ти уста-
ми своїми визнаватимеш Ісуса за 
Господа, і будеш вірувати в своїм 
серці, що Бог воскресив Його з мер-
твих, то спасешся» (Рим. 10:9).

Це все, зроби так і будеш спасен-
ний. Нехай Господь тобі в цьому допо-
може.

Ярл Пейсті
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1 А дня першого в тижні прийшли вони рано 
вранці до гробу, несучи наготовані пахощі,
2 та й застали, що камінь від гробу відвале-
ний був.
3 А ввійшовши, вони не знайшли тіла Госпо-
да Ісуса.
4 І сталось, як безрадні були вони в цім, ось 
два мужі в одежах блискучих з’явились при 
них.
5 А коли налякались вони й посхиляли об-
личчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви 
шукаєте Живого між мертвими?
6 Нема Його тут, бо воскрес! Пригадайте 
собі, як Він вам говорив, коли ще перебував 
в Галілеї».
7 Він казав: «Сину Людському треба бути 
виданому до рук грішних людей, і розп’ято-
му бути, і воскреснути третього дня».
8 І згадали вони ті слова Його!
9 А вернувшись від гробу, про все те спові-
стили Одинадцятьох та всіх інших.
10 То були: Марія Магдалина, і Іванна, і Ма-
рія, мати Яковова, і інші з ними, – і вони роз-
повіли апостолам це.
11 Та слова їхні здалися їм вигадкою, – і не 
повірено їм.
12 Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахи-
лившися, бачить лежать самі тільки покри-
вала... І вернувсь він до себе, і дивувався, 
що сталось...

Лук. 24:1-12

Порожня могила
Для більшості християнських свят при-

таманні якісь особливі символи. Приміром, 
Різдво зазвичай асоціюється із Віфлеєм-
ською зіркою, Трійця позначається полум’я-
ними язиками тощо. Свято Пасхи теж має 
свою символіку. Але це не традиційні роз-
мальовані яйця, зайці чи духмяні паски. 
У Біблії читаємо, що основою цього свята 
стала порожня могила у саду недалеко від 
Голгофського пагорба.

У шістнадцятому розділі Євангелії від 
Марка читаємо про те, що на світанку дня 
першого в тижні декілька жінок прийшли до 
гробу, де був похований Ісус, щоб намасти-
ти Його тіло пахощами. «І говорили одна од-
ній: «Хто відвалить нам каменя від могиль-
них дверей? А зиркнувши, ...побачили там 
юнака, що праворуч сидів, і був одягнений 
в білу одежу, – і жахнулись вони. А він про-
мовляє до них: «Не жахайтесь! Ви шукаєте 
Розп’ятого, Ісуса Назарянина. Він воскрес – 
нема Його тут! Ось місце, де Його похова-
ли були. Але йдіть і скажіть учням Його та 
Петрові: Він іде в Галілею попереду вас, – 
там Його ви побачите, як Він вам говорив» 
(Мр. 16:2-7).

Відвалений камінь і порожня могила – 
ось справжні атрибути Великодня.

Порожня могила голосно свідчить про 
те, що Христа немає серед мертвих, що 
Він воскрес. Після смерті Христа вона була 
свідченням жінкам, які принесли пахощі до 
гробу Христового, і учням, зокрема Івану та 
Петру. А сьогодні, на початку третього тися-
чоліття, вона свідкує нам.

Жінки бажали намастити тіло мертвого 
Христа пахощами. На превеликий жаль, 
служіння багатьох християн сьогодні мож-
на охарактеризувати як служіння мертвому 
Месії. Ми виконуємо певні традиції і обря-
ди тому, що наші попередники робили щось 
подібне. Ми промовляємо слова молитов, 
співаємо пісень, але в серці немає відчуття 
живого Спасителя. 

Сьогодні живий Месія шукає зустрічі з 
нами. Він – Цар і Бог, вартий довіри.

Порожня могила була також свідченням 
для Петра, який відрікся від улюбленого 
Спасителя і вже не знав, чи можливо було 
повернутися до Нього.

Друже, якщо ти скоїв великий гріх, який 
тягарем лежить у тебе на серці, згадай сло-
ва Ангола, який наказав сповістити і Петра 
про воскресіння Христове. На разі ці слова 
лунають і до тебе. Прийди до Ісуса таким, 
яким ти є, з усіма твоїми гріхами і тягарями.

Христос не залишився у гробі. Він живий 
і царює у славі. Він чекає зустрічі із кожним. 
Повір Йому, покайся і живи за Його запові-
дями. Не зволікай і поєднай своє життя з 
воскреслим Ісусом!

О лександр Чмут

Воскресіння, що дає надію
Учні були у відчаї. Той, Хто 

ходив з ними по дорогах Пале-
стини, Хто був добрим і могутнім, 
Хто словом міг утихомирювати 
бурю, зцілювати від хвороб, по-
вертати до життя мертвих, Хто 
обіцяв привести їх до Царства 
Божого, Той тепер лежить мер-
твим. Він помер. 

Ніхто не допоміг Йому. Не-
вже Він не Той, за Кого вони Його 
прийняли? Невже Він обманувся 
Сам і ввів в оману їх, Своїх послі-
довників?..  Може, так і сталося 
б, якби не ця дивна несподіванка.

По закінченні суботи, наступ-
ного дня вранці, жінки спішили до 
гробу, щоб намастити тіло пахо-
щами. Гріб виявився відкритим, а 
тіла там не було. «А дня першо-
го в тижні, рано вранці, як ще 
темно було, прийшла Марія 
Магдалина до гробу, та й ба-
чить, що камінь від гробу від-
валений. Тож біжить вона та 
й прибуває до Симона Петра, 
та до другого учня, що Ісус 
його любив, та й каже до них: 
Взяли Господа з гробу, і ми не 
знаємо, де поклали Його! Тоді 
вийшов Петро й другий учень, 
і до гробу пішли. Вони ж бігли 
обидва укупі, але другий той 
учень попереду біг, хутчіш 
від Петра, і перший до гробу 
прибув. І, нахилившися, ба-
чить – лежить плащаниця... 
Але він не ввійшов. Прибуває 
і Симон Петро, що слідком за 
ним біг, і входить до гробу, і 
плащаницю оглядає, що лежа-
ла, і хустка, що була на Його 

голові, лежить не з плащани-
цею, але осторонь, згорнена, 
в іншому місці... Тоді ж увій-

шов й інший учень, що перший 
до гробу прибув, і побачив, і 
ввірував» (Iван.20:1-9).

Повідомлення Марії Магдали-
ни підбадьорило апостолів. Петро 
і Іван побігли до гробу з відновле-
ною надією. Про що вони думали 
там, у пустому гробі? Чи приходи-
ла їм думка про воскресіння Ісу-
са? Безумовно. Вони допускали, 
що Він воскрес. Якщо тіла немає, 
то до Нього повернулося життя. 
Вони знають такі воскресіння. Їх 
здійснював Христос. Дочка Яіра, 
син вдови з Наїна, Лазар – брат 
Марії і Марти, всі вони воскрес-
ли до земного життя. Правда, 
їхнє життя потім закінчилося. Їх 
воскреслі тіла залишалися та-
кими, як були раніше. Але Хри-
стос колись говорив їм про во-
скресіння до життя вічного.

Яким у такому випадку повин-
но бути Його тіло? Може у Нього 
такий вигляд, який колись вони 
бачили на горі Переображення? 
Це було б чудово! Апостоли пе-

ребували в здогадуванні недов-
го. «Того ж дня дня першого 
в тижні, коли вечір настав, а 
двері, де учні зібрались були, 
були замкнені, бо боялись 
юдеїв, з’явився Ісус, і став по-
середині, та й промовляє до 
них: Мир вам! І, сказавши оце, 
показав Він їм руки та бока. 
А учні зраділи, побачивши Го-
спода» (Iван.20:19-21).

Як тоді, так і під час наступ-
них зустрічей з Ісусом, учні пе-
реконалися, що, хоч сліди від 
цвяхів і списа збереглися на 
тілі Христа, та це вже було інше 
тіло, не підвладне фізичним 
законам. Тепер Ісус міг пройти 
крізь зачинені двері, міг з’яви-
тись нізвідки, а потім зникнути. 
Христос, незбагненним для нас 
способом, одержав іншу тілес-

ність – духовну. Ця сходинка 
буття чекає на всіх нас.

Апостол Павло стверджує, 
що факт воскресіння Христа 
є прикладом воскресіння всіх 
людей. «Коли ж про Христа 
проповідується, що воскрес 
Він із мертвих, як же дехто 
між вами говорять, що не-
має воскресення мертвих?» 
(1Кор.15:12). Далі Павло дає 
чудовий логічний вираз: «Як не-
має ж воскресення мертвих, 
то й Христос не воскрес!» 
(1Кор.15:13). Цей хід – від на-
слідку до причини, показує, що 
воскресіння Христа і воскресіння 
померлих перебувають у нероз-
ривному зв’язку. Христос воскрес 
і тому буде обов’язково загальне 
воскресіння. Це буде цілковита 
перемога Добра, кінцеве торже-
ство Божої правди. Це буде тоді, 
коли Христос вдруге прийде на 
землю і забере нас, щоб ми були 
навіки з Ним.

Воскресіння Христа освітлює 
своїм промінням не тільки май-
буття. Воно означає, що і тепер 
Христос прису тній серед вірних 
Йому людей. Ця присутність до-
ступна кожному, хто з відкритою 
душею йде назустріч Йому. Його 
можна любити, з Ним можна 
розмовляти, як з Другом. У Ньо-
му можна знаходити мир, надію, 
прощення. Коли нас полонить 
страх, сумнів, коли ми пережи-
ваємо біль серця і занепад духа, 
тоді Христос може прийти нам на 
допомогу. Він сказав: «І ось Я з 
вами по всі дні до кінця віку!»

Євген Сиско

Старе минуло, тепер усе нове

Творчість Сергія Порфировича Рачинця 
широко відома в України і за її межами.  Ав-
тор понад сорока поетичних збірок, текстів 
понад двохсот пісень, його твори внесено до 
шкільних підручників.  На батьківщині отри-
мав численні літературні премії і нагороди. 
Двічі він ставав лауреатом Всеамерикансько-
го фестивалю української пісні, нагороджений 
Грамотою Слов’янського центру штату Калі-
форнія, США.

Сергій Рачинець народився 1 січня 1948 
року в с. Іваннє Дубенського району на Рів-
ненщині в селянській родині.  

За фахом Сергій Порфирович учи-
тель-словесник української мови та літера-
тури. 1973 р. закінчив Київський державний 
університет ім. Т. Шевченка. Став професій-
ним журналістом, публікувався в різних часо-
писах, був редактором.

Праця журналіста дозволяла Сергію По-
рфировичу бути скрізь і всюди, зустрічатися з 
багатьма людьми: і з тими, котрі знали Бога, 
і з тими, котрі Його ненавиділи, вели жор-

стоку атеїстичну боротьбу, віддаючи данину 
своїй приналежності до комуністичної партії 
та її безбожницької ідеології. Він теж не був 
винятком і не раз у своїх статтях, в радіопе-
редачах намагався доводити своїм читачам і 
слухачам те, що Бога немає, а Біблія є ніщо 
інше як фольклорний збірник, який відповідає 
запитам малограмотних людей або людей 
похилого віку.

Та у свій час письменника почала дивува-
ти позиція влади щодо тих, котрі були щирими 
християнами. Згідно з Конституцією, існувала 
свобода совісті і віросповідання, а насправді 
бачив іншу картину — дискримінацію вірую-
чих. Таких людей намагалися звільнити з ро-
боти, обминути в черзі на отримання житла. 
Їх залякували, шантажували. Були випадки, 
коли місцеві партійні ідеологи намовляли 
дітей з християнських родин зрікатися своїх 
батьків, осудити їх через засоби масової ін-
формації. За це обіцяли допомогти влашту-
ватися на роботу, вступити до престижного 
навчального закладу тощо. З кожним днем 
у душі Сергія Порфировича виникало щораз 
більше запитань, відповідей на які він не міг 
знайти. 

Потім до нього в руки потрапила деяка 
духовна література і Новий Завіт, після зна-
йомства з якими почалася внутрішня перео-
цінка духовних цінностей. Він усвідомлював, 
що все навколо змінюється: події, факти, об-
ставини, мода, політика, ідеологія. Проте є 
речі і поняття, які мають у своїй основі вічний 
характер. Це Бог, любов, Біблія, добро і, зви-
чайно, людська натура, яка схильна до гріха. 
Після довгих вагань і роздумів, аналізу влас-
них учинків дійшов єдиного висновку — до 
грішників належить і він. Однак, Бог полюбив 
і його, незважаючи ні на що. Життя почало 
різко змінюватися.

Тоді ж Бог допустив у житті Сергія Пор-
фировича тяжке випробування. Він повністю 

втратив зір. За станом здоров’я змушений був 
залишити свою улюблену творчу працю в ре-
дакції. Це стало справжнім ударом. 

У такому стані дуже важко було зробити 
вирішальний крок у своєму житті – повністю 
віддатися Богу і довіритися Йому. Та на по-
чатку 90-х р. письменник остаточно прийняв 
рішення служити Богу і став Його дитям, по-
чав знову писати вірші, правда, вже християн-
ського змісту. Вони пізніше ввійшли до книжки 
«Пробудження». Відтоді одна за одною з’яв-
ляються нові книги як для дорослих, так і для 
дітей. Нині їх понад чотири  десятки. Серед 
них два томи вибраної поезії: «Будую храм», 
«Храм любові», роман про нашого земляка 
Олексу Гарбузюка, художньо-документальна 
повість «Благослови душу», збірник інтимної 
лірики «Спалах на серці», поезія для дітей 
«Сонячна повінь». Десятки його творів вмі-
щені у семи підручниках з християнської ети-
ки для загальноосвітніх шкіл України. На його 
слова різними композиторами, виконавцями 
написано понад 200 пісень, які звучать не 
тільки в Україні, а й на багатьох континентах. 

«І це ще раз свідчить про те, що я на 
правильному шляху, що Бог не залишив. Я 
щаслива людина, – говорить С. Рачинець. –  
Господь покликав мене на дивовижне служін-
ня – нести для людей вістку про Ісуса Христа 
і прославляти Його. У силу своїх можливо-
стей я роблю це. Що може бути більш дорого-
цінним, як у такий безпросвітній час дарувати 
людям надію? Це не мистецтво для мисте-
цтва. Це мистецтво для найголовнішого на 
землі – проповіді Євангелія. 

 Без внутрішнього очищення, а точніше 
відродження, наших душ неможливі зовніш-
ні зміни. Але це можна зробити тільки за до-
помогою Слова Божого, науки Ісуса Христа. 
Інакше Україна ніколи не стане справді міц-
ною і єдиною державою».

Підготувала Олена Якобчук
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Глава Міноборони України: 
Голос Церкви сьогодні 
важливий як ніколи!

Збройні Сили України з великою шаною 
і повагою ставляться до священнослужите-
лів церков і релігійних організацій, які вико-
нують важливу духовну місію в суспільстві. 

Про це йдеться у зверненні в.о. Міні-
стра оборони України Ігоря Тенюха, яке  
10 березня 2014 року направлено головам 
найбільших українських Церков, повідом-
ляє Інститут релігійної свободи.

“Висловлюю слова поваги за ті зусил-
ля, які проявляє Церква з метою підтримки 
Збройних Сил України та всього україн-
ського народу. Особливого значення це на-
буває в теперішній період надзвичайного 
загострення відносин між сусідськими на-
родами, у період збройної агресії, яка здат-
на зламати хиткий мир в регіоні і провести 
поділ у душах людей, що потім може ліку-
ватися десятиліттями”, – зазначає глава 
вітчизняного оборонного відомства.

За словами в.о. Міністра оборони Украї-
ни, внутрішній мир і злагода є передумовою 
мирного життя і сильного суспільства. Це 
стосується насамперед релігійної сфери.

www.irs.in.ua   

Конференція Європейських 
Церков висловила солідарність 

українському народу
Конференція Європейських Церков на-

діслала лист членам Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), у 
якому висловила свою солідарність україн-
ському народові.

«З глибокою стурбованістю про благо-
получчя ваших церков і людей, ми стежимо 
за тривожними подіями в Україні, - йдеть-
ся у документі.- Цим листом ми хотіли б 
підтвердити нашу солідарність з вами і 
підтримати ваш заклик до світу щодо не-
гайного припинення будь-якого втручання, 
яке б поляризувало і викликало подальше 
розділення українського суспільства. Після 
запеклих зіткнень останніх тижнів – конф-
ронтації, в якій було покладено стільки 
життів – ваші люди заслуговують перепо-
чинок від насильства і кровопролиття, і 
право жити в мирі та злагоді в різноманіт-
ному і плюралістичному суспільстві.

Конференція європейських церков 
хоче запевнити, що всі дипломатичні і мирні 
засоби використовуються можновладцями, 
щоб суверенітет і територіальна цілісність 
України збереглися. Деякі з лідерів наших 
церков – членів (Конференції) роблять все 
можливе, щоб закликати свої уряди, Євро-
пейський союз та інші багатосторонні уста-
нови активізувати дипломатичні зусилля 
в цьому напрямку і забезпечити міцність 
демократичного процесу в перехідний пе-
ріод. Ми дуже сподіваємося , що їх робота 
буде приносити свої плоди на благо всієї 
України».

http://risu.org.ua/

Звернення Всеукраїнської Ради 
Церков щодо ситуації в Україні
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій вкотре звернулася до україн-
ців, де ще раз підкреслила свою відданість 
виключно мирному і правовому врегулю-
ванню ситуації в Україні.

«Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій позитивно оцінює факт ста-
білізації внутрішньої ситуації в країні, дій 
чинної влади для її досягнення та ще раз 
закликає усіх громадян нашої Держави від-
кидати надлишкову емоційність і сумлінно 
виконувати свої службові та громадянські 
обов’язки, суворо дотримуючись чинного 
українського законодавства, а службов-
ців усіх видів, додатково – морального 
обов’язку дотримання даної вами присяги. 
Це особливо важливо з огляду на зовнішні 
загрози для територіальної цілісності Укра-
їни в кордонах, визначених чинною Консти-
туцією України». 

В зверненні ВРЦіРО закликає владу та 
населення України до термінового впоряд-
кування, згідно з законами нашої Держави, 
поводження зі зброєю та її володіння. Для 
тих, хто відчуває поклик та готовий захища-
ти Батьківщину, згідно зі своїми релігійними 
і громадськими переконаннями зі зброєю в 
руках, на даний момент є всі законні спо-
соби для реалізації цього благородного по-
кликання.

http://www.irs.in.ua/

Живий!
Дорога. Темно. Зірки. Чет-

веро. Взуті в сандалі. В широ-
кому одязі. Безмовність. Три-
вога. Сад. Дерева. Тепер один. 
Сумніви. Скорбота. «Отче!» Піт 
на чолі. Людина. Боголюдина. 
Впав ницьма. Кров. «Ні!» «Так». 
Ангели спустились. Заспокоєн-
ня.

Кроки. Факели. Голоси. 
Римляни. Сум’яття. Блиск ме-
чів. Поцілунок. Збентеження. 
Зрада. Перелякані учні. Втікай-
мо! Пов’язаний. Наручники. 

Засідання суду. Священики. 
Лампади. Синедріон. Кайяфа. 
Насміхається. Зверхній. Змов-
ник. Босий. Зв’язаний. Але спо-
кійний. Б’ють в обличчя. Б’ють 
ногами. Анна. Роздратований. 
Месія? Суд. Назарянин. Впев-
нений у собі. Запитання. Відпо-
відь. Удар в обличчя!

Петре. «Я?» Співає півень. 
Тричі. Винуватий.

Суд. Засідання. Відхилити. 
Повинен. Змучений. Блідий. 
Свідки. Обман. Протиріччя. 
Мовчить. Подив. «Богохуль-
ник». Гнів. Очікування. Збитий. 
Замащений в грязі. Змучений. 
Охоронці. Запльовують. Зав’я-
зали очі. Висміюють. Град уда-
рів. Факели. День закінчений.

Схід. Єрусалим. Храм. Пас-
ха. Жертвоприношення. Агнець. 
Моляться. Священики. Месія. 
Слухали. Обманщик. В’язень. 
Чекають. Стоять. Перемина-
ються. Стратегічний задум. 
«Пилат!» Пастка. Вбивці. Вихід.

Хвилювання. Майдан. На-
товп. Зростає. Римляни. Пилат. 
Тога намісника. Роздратований. 
Нервує. Офіцери. Туніки. Спи-
си. Тиша. «Які звинувачення?» 

«Богохульство». Байдужий. 
Ігнорує (жінку, сон). Занепоко-
єний. Розмовляє. Зухвалість. 
Біль. Рішучий. «Цар?» «Рай». 
«Істина». «Істина?» Сарказм 

(страх). «Невинний!» Рев на-
товпу. Голоси. «Галилеянина». 
«Галілея?» «До Ірода!»

Початок дня. Йдуть. Па-
лац. Ірод. Корона, мантія, скі-
петр. Товстий. Хитрий. Інтриган. 
Зала, розкіш, тиша. Маніпулю-
ють. Марно. Прикро. Обража-
ють. Глузують. «Цар?» Одяга-

ють в мантію. Ламають комедію. 
Цинічні. Ненавидять. «До Пила-
та!»

Ведуть. Хвилювання в на-
роді. В’язень. Натовп стихає. 
В Пилата. «Невинуватий!» На-
товп. «Варраву!» Ісус – біля сті-
ни босий, зв’язаний. Спина. На-

гайка. Удар з плеча. Свист бича. 
Рве тіло. До кісток. Стогін. Рвуть 
тіло. Ритм: мовчить – удар, мов-
чить – удар, мовчить – удар! 
Терновий вінок. Понівечений. 
Зав’язують очі. Насмішки. На-
руга. Вінценосець. Ляпас. Пра-
витель. Нестерпний біль. Очі. 
Ісус. Рішення. Влада. Свободу? 

Погрози. Роззяви. Кричать. Ма-
лодушний. Чаша. Вода. Невпе-
внений. Компроміс. Кров. Вина.

Солдати. Злочинці-засу-
джені. Хрест. Плече. Тягар. 
Хрест. Дуже тяжкий. Сонце. Хи-
тається під тягарем. Схилився 
під вантажем. Втома. Обличчя. 
Ридання. Нарікання. Паломни-
ки. Жінки. Сум’яття. Бруківка. 
Знеможений. Задихається. Си-
мон. Жаль. Голгофа.

Череповище. Голгофа. Хре-
сти. Страта. Смерть. Південь. 
Сльози. Роззяви. Причитання. 
Вино. Голий. Побитий. Набряки 
від побоїв. Хрест. Табличка. На 
землі. Цвяхи. Забивають. При-
битий. Спотворений. Спрага. 
Жахлива. Милість. Жахливий 
біль. Піднятий хрест. Встанов-
лений хрест. Страчений. Пові-
шений. Спазми. Важко дихає. 
Сарказм. Сльози. Глузування. 
Прощення. Гральні кості. Кида-
ють жереб. Темнота.

Абсурдність. Смерть. 
Життя. Біль. Спокій.
Осудження. Обітниці.
Ніде. Десь.
Його. Нас. 
«Отче!» Розбійник. Рай. 

Стогін. Плач. Приголомшені. 
«Ось мати твоя». Співчуття. 
Темнота. «Мій Бог!» Наляка-
ні. Жертовний Агнець. Дикість. 
Оцет. «Отче!» Тиша. Зідхання. 
Смерть. Визволення. 

Здригнулась земля. Кладо-
вище. Могила. Померлі. Таєм-
ниця. Завіса. Спис. Кров. Вода. 
Пахощі. Полотнище. Гробниця. 
Страх. Очікування. Відчай. Ка-
мінь.

Марія. Біжить. Невже? Пе-
тро. Іван. Віра. Прозріння. Іс-
тина. Людство. Живий. Живий. 
Живий.

Макс Лукадо

ТРАГЕДІЯ ПИЛАТА

Акт підписання вироку Хри-
сту відкрив очі Пилату на суть 
його влади. Історія Пилата закін-
чується сценою миття рук. Цим 
володар фактично визнає своє 
безсилля щось змінити всупереч 
Верховної влади.

«І, як побачив Пилат, що 
нічого не вдіє, а неспокій ще 
більший стається, набрав 
він води, та й перед народом 
умив свої руки й сказав: Я не-
винний у крові Його! Самі ви 
побачите...» (Матвія 27:24).

Земна влада через своє без-
силля, часто замість того, щоб 
вирішувати проблеми, намага-

ється перекласти відповідаль-
ність на інших. Ще одна риса 
псевдо-влади – коли очільників 
більше хвилює не суть справи, 
а власний імідж. Історія Пилата 
показує нам внутрішні пробле-
ми, суперечності світської вла-
ди, які можна бачити і сьогодні, 
2000 років по тому.

Уникнення відповідальності 
або перекладання її на інших 
осіб. Це говорить про слабкість 
і боягузтво тих, хто це робить. 
Пилат, миючи руки, показує 
власну безпорадність. Він не в 
силі постояти за вірне рішення.

Звільнення від вини різно-

манітними способами. Відпові-
дальність не можна перекласти 
на іншого. Не можна й звільни-
тися від вини, омиваючи руки. 
Хоча Пилат хотів зберегти свій 
статус благородного правителя 
за допомогою зовнішньої цере-
монії – все це було марно. 

Скільки людей, відчуваючи 
муки сумління, шукають звіль-
нення від вини способами, які 
не допомагають. Хтось відвідує 
храми, хтось вносить великі по-
жертвування, хтось звершує ве-
ликі справи для церкви. Але все 
це не більше, ніж омиття рук, 
нездатне змити вину. Омовіння 
потребує душа.

Світська влада часто ви-
являє себе, як ілюзія. Вона не-
довговічна, мінлива та нестійка, 
хоча на початку може бути по-
роджена більшістю. Наприклад, 
проти Месії пішло багато людей:

«Повстають царі земні, 
і збираються старші доку-
пи на Господа та на Христа 
Його. Бо справді зібралися 
в місці оцім проти Отро-
ка Святого Твого Ісуса, що 
Його намастив Ти, Ірод та 
Понтій Пилат із поганами 
та з народом Ізраїлевим…» 
(Дії Апостолів 4:26,27).

Ні омовіння рук, ні докази 
вини євреїв, які зрадили Христа, 
не звільнили Пилата від його 
вини. Видимість влади Пила-
та закінчилась досить швидко 

після цього рішення. Через три 
роки, в 36 році, в нього знову ви-
ник конфлікт з єврейськими релі-
гійними лідерами. Ті звернулися 
до Римського намісника в Сирії, 
після чого імператор відкликав 
Пилата в Рим, де він через де-
який час здійснив самогубство. 
Влада ж його в’язня – Ісуса Хри-
ста – продовжується і сьогодні. 
Отже, земна влада не тільки 
короткотривала, ілюзійна, не-
реалістична, вона ще й досить 
безвідповідальна.

Стоячи перед Пилатом, Ісус 
показав справжню Небесну вла-
ду в її практичному вираженні 
на землі. Ця влада не пригнічує 
інших, не конкурує, не прагне 
стати ще вище. Вона просто 
є. Стоячи перед Пилатом, Ісус 
жодного разу його не принизив, 
ні разу не поставив його в нез-
ручне становище, не вивищився 
перед ним. Навпаки, Він постій-
но намагався йому допомогти, 
пояснюючи цьому представнику 
римської влади, що таке істинна 
влада. До речі, ця влада доступ-
на усім Божим дітям, усім, хто 
щиро поклоняється Христу, хто 
зробив себе провідником Божої 
влади.

Яку владу знаєте Ви? Владу 
любові та істини чи владу сили 
та грошей? Шукаєте Ви Небес-
ної влади чи досягаєте влади 
земної?

Олексій Коломійцев
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Замовлення № 42

Великодня молитва
До Тебе, Воскреслий, здіймаємо руки 
І просим в молитвах: зійди на наш край. 
Прийди до сердець, що в тенетах розпуки, 
Повій Святим Духом і щастя нам дай.

Як учням зневіреним, кожній людині 
Новину чудову у дім принеси. 
Дай віру, надію і в день воскресіння 
Святі почуття у душі воскреси.

Дай зцілення хворим, розбитим – надію, 
В камінних серцях спалахне хай вогонь, 
Й небесне проміння нам душі зігріє 
Теплом на Голгофі пробитих долонь.

Твоє Воскресіння і нашим хай буде, 
Щоб жертвенна смерть не намарне була, 
Щоб дихали легко та радісно груди 
І спрагла земля від дощів ожила.

До Тебе, Воскреслий, здіймаємо руки 
І просимо щиро: зціли Ти наш край. 
Уже над Вкраїною падають круки... 
О, Боже, прости нам і щастя подай!

Юрій Вавринюк

Світлий День Воскресіння
Світлий День Воскресіння
«Смертю смерть подолав…»
Все це так незбагненно,
І життя дарував
Він сьогодні для мене,
І живу я, росту
В Цьому світі розлогім,
І радію Христу
У любові до Нього.
Він живий, Він воскрес,
Бо любов невмируща.
Я візьму Його хрест
І нестиму в грядуще,
Щоби світ не погас,
Як зоря на світання,
Щоб останній цей час
Був для нас не останній,
Розквітли поля
Врожаєм небувалим,
Щоби доля моя
Згодом піснею стала…
О Ісус, Ти страждав 
На Голгофі так довго,
Смертю смерть подолав
Ради щастя мойого.
Благодатним дощем
Я відмию сумління – 
Хай світлішає ще
Світлий день Воскресіння.

Сергій Рачинець

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос Воскрес! Нема Його в могилі,
Там тільки місце, де Господь лежав.
Він цього ранку в потузі і в силі
Воскрес і смерть Він смертю подолав.

Христос Воскрес! Дивіться, гріб порожній,
Сьогодні сталось чудо із чудес.
Із неба ангол прилетів Господній
Й приніс всім вістку, що Христос воскрес.

Такого ранку не було ніколи,
Такого чуда світ наш ще не мав...
Мій друже, йди зо своїм смутком й болем
До Того, Хто сьогодні з мертвих встав.

Воскреслий Спас й тобі життя дарує,
Ти тільки серце все Йому відкрий;
Коли там гріх та смерть іще панує...
Воскреслий дасть тобі і радість, і спокій.

Христос Воскрес! Прислухайся до того,
То станеться ще чудо із чудес.
І ти воскреснеш до життя святого,
Як і Спаситель із мертвих воскрес.

Михайло Подворняк

 Що було б, якби Христос не воскрес?

Біля 2000 років тому, в 
далекій стародавній Пале-
стині, Ісус Христос помер на 
Голгофському хресті. Його 
бездиханне тіло зняли, за-
горнули в плащаницю і по-
клали в печеру, приваливши 
великим каменем. Учні Хри-
ста, розбиті і розчаровані, зі-
брались разом в домі «через 
страх Юдеїв», бо не знали, 
як тепер може скластися їхнє 
життя. Раптом прибігає група 
жінок, піднесених і схвильо-
ваних. Ледве переступивши 
поріг дому і перевівши ди-
хання, вони вигукнули гучним 
голосом: Христос Воскрес!

«Коли ж бо Христос 
не воскрес, то проповідь 
наша даремна, даремна та-
кож віра ваша! Ми знайш-
лися б тоді неправдивими 
свідками Божими, бо про 
Бога ми свідчили, що во-
скресив Він Христа, Яко-
го Він не воскресив, якщо 
не воскресають померлі» 
(1 Коринтян 15:14-15, 20).

У цьому уривку апо-
стол Павло робить нере-
альне припущення: «Коли 
ж бо Христос не воскрес», 
то що було б з нами? Він го-
ворить, що, якщо б Христос 
не воскрес, то апостоли 
були б лжесвідками, а та-
кож деякі пророки Старого 
Заповіту, які стверджували 

про життя і смерть Месії.
За 700 років до народ-

ження Христа пророк Ісая 
описав у 53 розділі своєї кни-
ги про те, як народиться Хри-
стос, як буде жити, як помре 
і що Він воскресне з мертвих. 
Цей опис настільки деталь-
ний, що раніше деякі критики 
думали, що це була пізніша 
вставка християн. Допоки в 
1947 році була знайдена ста-
родавня бібліотека в районі 
Мертвого моря і Кумранські 
свитки. Серед них знайшли 
і книгу пророка Ісаї. Коли по-
чали її досліджувати, то, на 
превеликий подив критиків, 
знайшли в ній той 53 розділ 
з тим самим змістом, який ми 
маємо тепер в Біблії.

Також у Старому За-
повіті знаходимо біля 300 
пророцтв про Ісуса Христа 
та Його воскресіння. Напри-
клад, в книзі пророка Заха-
рія: «І будуть дивитись на 
Мене, Кого прокололи, і бу-
дуть за Ним голосити, як 
голоситься за одинцем, 
і гірко заплачуть за Ним, 
як плачуть за первенцем» 
(Захарія 12:10).

Не тільки пророки свід-
чили про Месію, але і Сам 
Ісус говорив про Свою 
смерть і воскресіння з мер-
твих: «Побажавши ж піти 
до Єрусалиму, Ісус взяв 

осібно Дванадцятьох, і на 
дорозі їм сповістив: Оце 
в Єрусалим ми йдемо, і 
первосвященикам і книж-
никам виданий буде Син 
Людський, і засудять на 
смерть Його... І поганам 
Його вони видадуть на 
наругу та на катування, 
і на розп’яття, але тре-
тього дня Він воскресне!» 
(Матвія 20: 17-19).

За день до смерті Ісус 
знову попереджає учнів про 
Свою смерть і майбутнє во-
скресіння. І якщо учні при-
забули про Його слова, то 
вороги – ні. Книжники та фа-
рисеї прийшли до римського 
прокуратора Пилата і попро-
сили, щоб він опечатав гріб 
та поставив сторожу. Вони 
розповіли йому, що при житті 
Ісус говорив, що воскресне.

Також і самі Ангели свід-
чили про воскресіння Христа: 
«А дня першого в тижні 
прийшли вони рано вранці 
до гробу, несучи нагото-
вані пахощі, та й застали, 
що камінь від гробу від-
валений був. А ввійшов-
ши, вони не знайшли тіла 
Господа Ісуса. І сталось, 
як безрадні були вони в 
цім, ось два мужі в одежах 
блискучих з’явились при 
них. А коли налякались 
вони й посхиляли облич-
чя додолу, ті сказали до 
них: Чого ви шукаєте Жи-
вого між мертвими? Нема 
Його тут, бо воскрес!» 
(Луки 24:1-6).

Після Свого воскресін-
ня Ісус явився жінкам, потім 
Своїм учням, Петру, Якову, 
Хомі, 12 апостолам, а потім – 
500 людям одночасно. Про 
це згадує апостол Павло у 
своїх посланнях. Стародавні 
історики (Тацит, Пліній, Йо-
сип Флавій) також свідчать 
про воскресіння: вони не 
були християнами, але їм до-
велось записати у своїх літо-
писах про воскресіння, бо це 
був загальновідомий факт.

І ось, якщо б Христос 
не воскрес, тоді всі ці свідки 
стали би лжесвідками. Далі 
апостол говорить, що якщо 
Христос не воскрес, то і про-
повідь є марною. Тобто, не 
було б ні християнства, ні 
церкви, ні Біблії, ні пропові-
дей і мільйонів книг про Хри-
ста. Не було б каяття і навер-
нення грішників. 

Ще апостол говорить, що 

була би марною і наша віра... 
Для чого вірити, у що вірити, 
якщо Той, Хто називав Себе 
Сином Божим – мертвий? Та 
основою нашої віри є воскре-
сіння Ісуса Христа і надія на 
вічність з Богом. 

Якщо б Христос зали-
шився у гробі, то не було б 
сенсу життя: їж, пий, весели-
ся, бо завтра помреш. І лю-
дина нічим би не відрізняла-
ся від тварин. Та навернення 
грішників до Бога у всьому 
світі та зміна їх поведінки 
свідчать про сенс життя: про 
воскресіння Спасителя.

Один індус-християнин, 
розповідаючи своє свідо-
цтво, сказав: «Моє життя 
було великою ямою і я знахо-
дився на дні. І ось, повз неї 
проходив Магомет, глянув на 
мене і сказав: «Якщо б ти ви-
конував моє вчення, ти б ні-
коли не потрапив би до ями», 
і пішов далі. Потім проходив 
Будда, він глянув і сказав: 
«Якщо ти будеш виконувати 
моє вчення, то, можливо, в 
наступному житті ти зможеш 
вибратися», і також пішов 
далі. Потім підійшов Христос. 
Він не сказав нічого, а просто 
подав руку і витягнув мене».

Якщо б Христос не во-
скрес, то християнство, мож-
ливо, стало б релігією самов-
досконалення, подібно до 
багатьох релігій світу. Лідери 
світових релігій також вели 
моральне життя, навчали як 
правильно жити та думати, 
здійснювали дива, зцілюва-
ли. Але всі вони померли, і 
нам відомі їх могили. 

Христос – воскрес! Він 
єдиний, Хто помер замість 
грішників усього світу і Він 
єдиний – Хто воскрес і во-
скресіння Якого має так бага-
то свідків. Право, етика, ме-
дицина, освіта, наука, – усе 
це, що маємо навколо себе 
і до чого звикли, породжене 
християнством. Християн-
ство ж «виросло» з воскре-
сіння Сина Божого.

Христос – живий! Бага-
то людей і досі надіються на 
себе. І все – марно. А вихід 
так близько – в довірі свого 
життя Спасителю Христу.

«Промовляє до нього 
Ісус: Я дорога, і правда, і 
життя. До Отця не прихо-
дить ніхто, якщо не через 
Мене» (Івана 14:6).

Олександр Кумраєв


