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«Що означає Воскресіння Хри-
стове особисто для вас?». Пошук 
відповіді на це, на перший погляд, 
не складне питання, насправді 
може стати складним навіть для 
віруючого із «багатим християн-
ським досвідом». 

Більше того, у святковій пас-
хальній атмосфері не всі шукають 
можливості, щоби приділити біль-
ше часу не святковому, а духов-
ному приготуванню. Тому нерідко 
стається так, що свято Воскресін-
ня Христа може «вкрасти» у нас 
можливість глибше пороздумува-
ти про духовне значення факту 
воскресіння Христа. Але віруюча 
відроджена людина не має пра-
ва відпасти від свого духовного 
утвердження… 

Для того, щоб відповісти на 
поставлене питання, неможливо 
обійтися без Писання. Тому, роз-

глядаючи Новий Завіт в хроноло-
гічній послідовності, на основі тек-
стів, які сповіщають про значення 
цієї події, потрібно виділити чотири 
найважливіші духовні здобутки, які 
були зроблені для всіх віруючих у 
Христа людей через Його славне 
воскресіння із мертвих. 

Перемога над владою 
гріха і смерті

Про це ще в перший день 
сповістили і порожня гробниця, 
і Божий ангел, який, з’явившись 
учням, славно промовив:

«Не жахайтесь! Ви шукаєте 
Розп’ятого Ісуса Назарянина. 
Він воскрес, – нема Його тут! 
Ось місце де Його поховали 
були» (Мр. 16:6). 

В даному випадку, порожня 
гробниця без слів, самим вже 
здійсненним фактом, свідчила про 
Його воскресіння, а ангел лише 

констатував факт того, що ста-
лося. А сталося те, заради чого 
Христос воплотився, пройшов зем-
ний шлях і добровільно пішов на 
хрест, тому що Він «прийшов, щоб 
знайти та спасти, що загинуло!» 
(Лк. 19:10). І тепер, через здобутки 
Своєї тяжкої смерті та славного 
воскресіння – Христос, перемігши 
смерть, славно проголошує: «І був 
Я мертвий, а ось Я Живий на вічні 
віки. І маю ключі Я від смерті й від 
аду» (Об. 1:18). 

Слід зазначити, що ця пере-
мога не була необхідністю для 
Нього Самого тому, що смерть 
і гріх не були загрозою для Бо-
жого Сина. Але ці дві страшні 
реальності були дієвою загрозою 
для всіх нас, хто мав повірити в 
Нього. І якби Христос не помер, і 
не воскрес – смерть і гріх продов-
жували б панувати в житті вірую-

чих у Нього. Наче міцні ланцюги, 
вони б вічно утримували кожного 
грішника від входження в Божу 
Славу. Через це всі грішники були 
б справедливо приречені на ду-
ховну загибель. Але через те, що 
Христос помер і воскрес, кожний, 
хто має спасительну віру в Нього, 
вже не знаходиться під духовним 
пануванням гріха і смерті. 

Виправдання віруючих 
перед Богом 

Про це сповіщає апостол 
Павло, коли зазначає, що Христос 
«був виданий за наші гріхи, і во-
скрес для виправдання нашого» 
(Рим. 4:25). Але що це означає? 
Як воскресіння змогло принести 
виправдання?... 

В часи Павла, слово «ви-
правдання» було звичайним 
юридичним терміном, який 
вказував на зняття провини із 
того, кому раніше пред’являли 
законне звинувачення в суді. Це 
виглядало так: людина, порушу-
ючи закон, потрапляла на лаву 
підсудних, де їй пред’являли її 
ж провину. Якщо звинувачення 
підтверджувалося – вона отриму-
вала за усією суворістю закону. 
Але, якщо виявлялося, що звину-
вачуваний не винен – прямо в залі 
суду його оголошували виправда-
ним і знімали всі обвинувачення. 

Повертаючись до слів Павла, 
слід зазначити, що воскресіння 
Христа принесло виправдання 
не для тих, хто виявився невин-
ним перед Богом-Суддею, а для 
тих, на кому була повна провина. 
Кожний із нас, хто сьогодні вірує 
в Спасителя-Христа, сам собою 
не заслуговував на виправдан-
ня, будучи переповненим своїми 
смертельними гріхами. Воскресін-
ня ж стало кульмінацією благодат-
ної Жертви Божого Сина, завдяки 
Якій всі провини грішників Він 

добровільно взяв на Свої плечі і 
возніс Собою на хрест. Померши 
під тягарем наших гріхів, Христос 
на третій день Воскрес. І разом із 
Його Воскресінням – воскресла 
можливість нашого виправдання 
перед Богом Отцем. 

Це виправдання настільки 
сильне, дієве і прогресивне, що в 
цьому ж Посланні апостол Павло 
радісно вигукує: «Хто оскаржу-
вати буде Божих вибранців? Бог 
Той, що виправдовує. Хто ж той, 
що засуджує? Христос Ісус є Той, 
що вмер, надто й воскрес – Він 
праворуч Бога, і Він заступається 
за нас» (Рим. 8:33-34).

Утвердження віри в Бога 
На це звертає увагу апостол 

Павло у своєму Посланні до 
Коринтян: «Коли ж бо Христос 
не воскрес, то проповідь наша 
даремна, даремна також віра 
ваша!» (1 Кор. 15:14). Теоретично 
припускаючи, що воскресіння Хри-
стове могло б і не статися, Павло 
звіщає про серйозну трагедію віри, 
яка б виникла в тому випадку, якби 
Христос не Воскрес. Павло двічі 
використовує слово «даремна», 
яке в оригіналі буквально означає 
«пуста, порожня». Він знав, що це 
слово, як правило, використовува-
ли в тій ситуації, коли описували 
порожню, не наповнену нічим 
посудину, або, коли говорили про 
слугу, якого відправляли із пусти-
ми руками. 

Таким чином, якби Христос не 
воскрес, то віра у Христа була б 
порожньою релігією, віруючі у Хри-
ста були б найнещаснішими в світі 
людьми, а проповідь про Христа – 
була би пустою тратою часу. І це 
все сталося б у тому випадку, якби 
не відбулася славна подія воскре-
сіння Христового. 
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7 фактів, які підтверджують воскресіння Христа

Пасха – чудовий привід 
поговорити про те, що є голов-
ним для віри християн.

1. Христос говорив про 
своє воскресіння учням

Коли Ісус сказав, що Він 
сам воскресне з мертвих на 
третій день після розп’яття, 
то сказав таке, про що міг 
насмілитися  говорити лише 
божевільний, який сподівався, 
що хто-небудь із учнів буде 

слідувати за Ним, або ж – Той, хто був упевнений, що Він воскресне. Жоден із за-
сновників релігій у світі, які відомі людям, не насмілювався говорити щось подібне.

2. Древні нехристиянські письменники згадували про факт воскресіння 
Христа

Йосип Флавій, єврейський історик і військовий вождь, написав: 
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Надія, яку пропонує нам Пасха у світі Хаосу

У той час, коли ми у скор-
боті від війни, насильства і 
терору, воскресіння нагадує 
нам, що у нас є Бог, який су-
мує з нами і перемагає зло. 

Останнім часом світ зле-
тів із усіх можливих котушок. 
Щодня – повідомлення про 
вибух, наїзд, розстріл, сумні 
новини зі Сходу, нескінченна 
війна на Близькому Сході, це 
тисне на нас і забирає надію. 

Інколи світ здається страшним місцем настільки, що хочеться забарикадуватися 
вдома і ніколи звідти не виходити. 

Уряди зобов’язуються вдвічі посилити роботу по боротьбі з тероризмом. Але 
це все не дає результатів, хочеться чогось більшого. Хочеться, щоби Бог, Який 
контролює простір, час і вічність, зупинив нарешті це безумство. Хочеться, щоб 
Бог, Який переміг Сатану на Голгофі, переміг його ще раз і назавжди, щоб людське 

Продовження цієї статті на сторінці 4



Квітень 2017 № 4 (53)2

Початок на сторінці 1
Та насправді, все це не може бути по-

рожнім тому, що «нині Христос воскрес із 
мертвих – первісток серед покійних» (1 
Кор. 15:20). Віра у Воскреслого Христа і 
проповідь Воскреслого Христа – це повнота 
нашого християнського життя.

Воскресіння віруючих у 
нових тілах

Через апостола Павла Дух Святий спо-
вістив радісну новину, що всі, хто померли і 
упокоїлися в Господі Ісусі Христі, всі вони в 
майбутньому воскреснуть так само, як Во-
скрес Він Сам. Приймаючи цю істину вірою, 
Павло говорить: «і ми віруємо, тому-то й 
говоримо, знавши, що Той, Хто воскресив 
Господа Ісуса, воскресить із Ісусом і нас, і 
поставить із вами» (2 Кор. 4:13-14). Тому, 
якщо віруюча людина і помре, вона все одно 
знову буде піднята у воскресінні так само, як 
воскрес її Спаситель. 

Більше того, воскресіння Христа є не 
тільки гарантією, але й ілюстрацією майбут-

нього воскресіння віруючих. Все, що стало-
ся у Його воскресінні, відбудеться також у 
майбутньому воскресінні кожного віруючого. 

По-перше, віруючі будуть мати нові про-
славлені тіла, які будуть «подібні до славно-
го тіла Його» (Фил. 3:21). Це означає, що ці 
тіла стануть джерелами прославлення Бога, 
маючи чудесний, славний вигляд, подібно 
до того, як Христос просяяв славою перед 
учнями на горі преображення (Мр. 9:3). 

По-друге, нові, воскреслі тіла віруючих, 
на відміну від теперішніх фізичних тіл – бу-
дуть «духовними тілами» (1 Кор. 15:44). Під 
цим розуміється не тільки те, що у них буде 
нова субстанція, але, в першу чергу, й те, 
що ці тіла будуть сповнені, керовані і повні-
стю контрольовані Богом Духом Святим. В 
цьому тілі вже не зможе виникнути ні одне 
гріховне бажання, а тільки те, що буде спри-
яти славі Божій. 

По-третє, це нове тіло буде повністю 
безсмертним і досконалим тілом (Рим. 6:9; 
1 Кор. 15:42). Якщо людина за час свого 

земного життя була огорнута смертністю і 
фізичними вадами, включаючи каліцтво чи 
будь-яку форму інвалідності, то вже в ново-
му тілі не буде такого. Воно буде повністю 
досконалим, як тіло Воскреслого Господа. 

І останнє: це нове тіло віруючих буде 
мати схожі особливості із першим тілом. Це 
означає, що після воскресіння віруючі змо-
жуть упізнавати один одного. Чому ми може-
мо бути впевненими в цьому? Після того, як 
воскрес Христос, Його учні могли впізнати, 
що це Він (Мт. 28:9; Ів. 20:27). Навіть, по-
бачивши Воскреслого Христа через багато 
років після воскресіння, апостол Іван із лег-
кістю міг впізнати свого Учителя (Об. 1:13). 

Яка велика радість і духовна насолода 
в тому, щоб вірити у воскресіння Христове! 
Нехай кожен із нас в ці святкові пасхальні 
дні обов’язково знайде час, щоби в своїх 
молитовних роздумах про Бога ще більше 
утвердитися і побачити Славу Воскреслого 
Христа. І в осяянні цієї Слави зрозуміти й 
оцінити ті здобутки, які придбав Христос для 
вічної радості кожного віруючого в Нього.

Ігор Бодун

Здобутки Христового Воскресіння

Початок на сторінці 1
«В той час жив Ісус, людина мудра, 

якщо його взагалі можна назвати людиною. 
Він звершував дивні діла і став наставником 
тих людей, які охоче сприймали істину. Він 
привабив до себе багатьох юдеїв і греків. 
Його вважали Христом. За наполяганням 
наших впливових осіб, Пилат виніс Йому 
смертний вирок: страту на хресті. Але ті, хто 
раніше любили його, не припиняють робити 
це і до сьогодні. На третій день Він знову 
явився їм живий, як звістили про нього і 
багато інших його чудес. До сьогодні існують 
християни, які іменують себе за Його ймен-
ням». 

3. Тіло Христа не могли вкрасти зара-
ди підтасування

Ось що відповів скептикам екс-прези-
дент Каліфорнійської асоціації адвокатів 
Том Андерсон, на заяву про те, що тіло Хри-
ста могли вкрасти з гробу, а потім заявити, 
що Він воскрес:

«Враховуючи, що ця подія отримала 

такий розголос, було б розумно припустити, 
що знайдеться бодай один історик, один 
очевидець, чи один противник, який би за-
свідчив на всі часи, що бачив тіло Христа… 
Історія мовчить щодо свідчень проти во-
скресіння.»

4. Якби звістка про воскресіння Хри-
ста була просто легендою, її легко спро-
стували б сучасники

Професор юриспруденції Джон Монтго-
мері:

«В 56 році апостол Павло писав, що 
більше ніж 500 чоловік бачили воскреслого 
Христа, і що багато з них були ще живі (1 
Кор. 15:6). Було б абсолютно неправдиво, 
якби ранні християни вигадали таку легенду 
і потім проповідували її серед тих, хто міг 
би легко її спростувати, пред’явивши тіло 
Христа.» 

5. Різні деталі факту воскресіння 
свідчать на користь достовірності цього 
факту

Генрі Моріс, американський логік:

«Теорія свідоцтва полягає у тому, що 
свідчення декількох очевидців, кожен із яких 
висвітлює факти зі своєї точки зору, формує 
потужну доказову базу в тому випадку, коли 
видимі протиріччя в свідченнях усуваються 
в процесі ретельного дослідження. Саме так 
і є з різними описами воскресіння Христа.»

6. За звістку про воскресіння Спаси-
теля апостоли йшли на смерть

Чарльз Колсон, радник президента 
Річарда Ніксона, учасник Уотергейтського 
скандалу: 

«12 людей свідчили, що бачили Христа 
воскреслим і потім протягом 40 років ні разу 
не зріклися, проповідували, що це правда. 
Всіх їх били, мучили, побивали камінням і 
кидали в тюрми. Вони не витримали б цьо-
го, якби це не було правдою. В Уотергейті 
було замішано 12 найвпливовіших облич 
світу, які у своїй брехні не протрималися 
більше трьох тижнів. І ви кажете мені, що 12 
апостолів продовжували брехати протягом 
40 років? Це абсолютно неможливо.»

7. Воскресіння Ісуса стало міцною 
основою віри християн

Адвокат Андерсон писав:
«Уявіть психологічну абсурдність такої 

картини, коли група побитих боягузів захо-
валася від страху в темну кімнату (йдеться 
про втечу учнів Христа після його арешту), 
а через кілька днів перетворюється в згур-
тований рух, якому не страшні жодні пере-
слідування, але потім таку драматичну пе-
реміну намагаються пояснити жалюгідною 
підтасовкою. Це просто втрачає зміст.»

В Євангелії апостол Павло (до речі, 
він став апостолом вже після воскресіння 
Христа, а до того був гонителем християн) 
пише: «Коли ж бо Христос не воскрес, то 
проповідь наша даремна, даремна також 
віра ваша (1 Кор. 15:14).

 Антон Садчиков

7 фактів, які підтверджують воскресіння Христа

Повіриш – побачиш
«Тож віра від слухання, а слухання че-

рез Слово Христове» (Рим. 10:17).
Багато людей нагадують Тому: перш, 

ніж у щось повірити, хочуть бачити реальні 
докази. Ісус Христос змінює такий стиль 
мислення: «Якщо будеш вірувати – поба-
чиш славу Божу» (Ів. 11:40). Маємо повіри-
ти, перш ніж побачити те, що пропонує Бог.

Галілей стверджував, що Земля руха-
ється навколо Сонця; Колумб запропо-
нував відправитися в Індію, пливучи на 
захід, і так була відкрита Америка. Ці люди 
основували свої твердження на наукових 
висновках, але не знаходили підтримки, бо 
вступали у протиріччя з думкою сучасників.

Галілей ніколи не бачив орбіти Землі. 
Колумб не міг зазирнути за горизонт. Їхні 
переконання йшли від віри і контрастували 
із загальноприйнятими поглядами і люд-
ським досвідом.

Багато читачів бачили Америку лише 
на карті, на фото чи відео, але не сумніва-
ються, що вона існує. Ми ніколи не бачили 
Наполеона чи Олександра Македонського, 
але не вважаємо їх видуманими персона-
жами. Чому ж до християнської віри по-
трібно відноситися по-іншому?

Ми віримо свідченню апостолів і оче-
видців воскресіння Ісуса Христа (1 Кор. 
15:3-7). Віримо свідченню Самого Ісуса 
Христа, Який сказав: «Я – дорога, правда і 
життя» (Ів. 14:6).

Прийміть Його у своє серце сьогодні ж!
«Путь» №6, 2016

13 І ото, двоє з них того ж дня йшли в село, 
на ім’я Еммаус, що від Єрусалиму лежало на 
стадій із шістдесят.
14 І розмовляли вони між собою про все те, 
що сталося.
15 І ото, як вони розмовляли, і розпитували 
один одного, підійшов Сам Ісус, і пішов разом 
із ними.
16 Очі ж їхні були стримані, щоб Його не 
пізнали.
17 І спитався Він їх: Що за речі такі, що про 
них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви 
сумні?
18 І озвався один, йому ймення Клеопа, та й 
промовив до Нього: Ти хіба тут у Єрусалимі 
єдиний захожий, що не знає, що сталося в 
нім цими днями?
19 І спитався Він їх: Що таке? А вони розпо-
віли Йому: Про Ісуса Назарянина, що Пророк 
був, могутній у ділі й у слові перед Богом і 
всім народом.
20 Як первосвященики й наша старши-
на Його віддали на суд смертний, і Його 
розп’яли...
21 А ми сподівались були, що Це Той, що має 
Ізраїля визволити. І до того, оце третій 
день вже сьогодні, як усе оте сталося...
22 А дехто з наших жінок, що рано були коло 
гробу, нас здивували:
23 вони тіла Його не знайшли, та й вер-
нулися й оповідали, що бачили й з’явлення 
Анголів, які кажуть, що живий Він...
24 І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли 
так, як казали й жінки; та Його не побачили...
25 Тоді Він сказав їм: О, безумні й запеклого 
серця, щоб повірити всьому, про що сповіща-
ли Пророки!
26 Чи ж Христові не це перетерпіти треба 
було, і ввійти в Свою славу?
27 І Він почав від Мойсея, і від Пророків усіх, і 
виясняв їм зо всього Писання, що про Нього 
було.
28 І наблизились вони до села, куди йшли. А 
Він удавав, ніби хоче йти далі.
29 А вони не пускали Його й намовляли: Зо-
станься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається 
день. І Він увійшов, щоб із ними побути.
30 І ото, коли сів Він із ними до столу, то 
взяв хліб, поблагословив, і, ламаючи, їм 
подавав...
31 Тоді очі відкрилися їм, і пізнали Його. Але 
Він став для них невидимий...
32 І говорили вони один одному: Чи не палало 
нам серце обом, коли промовляв Він до нас 
по дорозі, і коли виясняв нам Писання?...
33 І зараз устали вони, і повернулись до Єру-
салиму, і знайшли там у зборі Одинадцятьох, 
і тих, що з ними були,
34 які розповідали, що Господь дійсно во-
скрес, і з’явився був Симонові.
35 А вони розповіли, що сталось було на 
дорозі, і як пізнали Його в ламанні хліба.

Луки 24:13-35

Жан Кальвін (1509-1564) 
мав талант соціального мис-
лителя, аналітика-стратега і 
реформатора-практика. Його 
яскрава особистість і дари, які 

реалізувались у різних сферах 
духовного і соціального життя 
дали сучасникам підставу нази-
вати Кальвіна «освіченіший за 
всіх європейців». Одним із дока-
зів того слугує спадок реформа-
тора, який налічує 59 томів.

В юності Кальвін, корячись 
волі батька, здобуває юридичну 
освіту в університеті в Орлеа-
ні. Але після смерті батька він 
залишив юриспруденцію і зо-
середив усі сили на отриманні 
богословської освіти. Успішній 
кар’єрі в структурах католиць-
кої ієрархії стали на перешкоді 
реформаторські ідеї. Під час 

навчання він зблизився зі спіль-
нотою гуманістів, серед яких 
панували лютеранські настрої.

У 1533 р. пережив внутріш-
ній розрив із католицтвом і відій-
шов від нього. Як наслідок, над 
ним відразу ж нависла загроза 
загибелі, і йому прийшлося вті-
кати з Парижу. В пошуках схови-
ща Кальвін опинився у Швейца-
рії, спочатку в Базелі, а з 1541 
року у Женеві. Там він багато 
працював, і там склалася його 
богословська система, вийшли 
у світ головні праці, які відіграли 
важливу роль в укріпленні пози-
цій протестантизму в Європі.

Існує думка, що після Томи 
Аквінського в християнському 
богослов’і не було потужного 
теолога до тих пір, поки не 
з’явився Жан Кальвін. Свій 
головний доробок «Настанови 
у християнській вірі» він писав 
упродовж усього свого життя. 
Ясність реформаторської пози-
ції, жорстка логіка, грандіозність 
соціально-релігійної системи, 
цілісність семантичних, аксіоло-
гічних і нормативних конструкцій 
поставили книгу Кальвіна у ряд 
найкращих творів протестант-
ської думки, принесли автору 
визнання і неформальний титул 
«Арістотель Реформації».

Владислав Бачинін

Кальвін – «Арістотель Реформації»



Квітень 2017 № 4 (53) 3

59 МІСТ УКРАЇНИ, ПОНАД 1000 

ЦЕРКОВ І ГРОМАД РАЗОМ МОЛИЛИСЯ 

ПРОТИ АНТИСЕМІТИЗМУ ТА НАЦИЗМУ

Віруючі 13 країн світу 
1 і 2 квітня об’єднали 
голоси в Міжнародній 
молитві проти анти-
семітизму та нацизму. 
Молитва відбулася вже в 
сьомий раз. У цьому році 
вперше її одноголосно 
підтримала  Українська 

Міжцерковна Рада (близько 1000 церков, служінь і місій по 
всій країні), а також християнські місії, спілки та об’єднан-
ня. Про це інформує прес-служба Української Міжцерков-
ної Ради.

Крім України, молилися віруючі з 12 країн світу: Росії, 
Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Китаю, Польщі, Словаччини, 
Литви, Казахстану, Німеччини, Фінляндії та США. Проти 
антисемітизму в єдності виступили баптисти і п’ятидесят-
ники, католики і греко-католики, лютерани, православні, 
месіанські євреї.

Релігійно-інформаційна служба України

ВЕЛИКДЕНЬ У ЗАПОРІЖЖІ ВСІ КОНФЕСІЇ 

СВЯТКУВАТИМУТЬ СПІЛЬНОЮ ХОДОЮ

Церкви регіону будуть 
славити воскреслого 
Ісуса Христа та молити-
ся за закінчення війни 
в Україні. Підготовка 
до свята вже почалася. 
В рамках святкування 
500-річчя Реформації 
в Україні проводиться 

естафетна безстрокова безперервна молитва 24 години на 
добу сім днів на тиждень, в якій беруть участь християни 
різних церков протестантського спрямування. Запорізька 
область прийняла свою молитовну естафету у неділю, 26 
березня, від християн Волинської області.

Крім того, духовні лідери Запоріжжя підтвердили свій 
намір напередодні Пасхи, 8 квітня, облаштувати у за-
недбаному парку імені Пушкіна куточок сімейного відпо-
чинку «Парк біблійного періоду».

16 квітня вони передбачають спільно відзначити Ве-
ликдень у Запоріжжі широкомасштабною ходою головним 
проспектом Соборним від бульвару Шевченка. Збір о 
16.30, початок ходи о 17.00 до площі Фестивальної, де о 
18.00 почнеться спільна молитва, а потім концерт духов-
них співів.

Релігійно-інформаційна служба України

НА СОФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ ПОМОЛИЛИСЯ ЗА МИР 

ТА ПЕРЕМОГУ НАД АГРЕСОРОМ

В Києві 2 квітня від-
булася міжконфесійна 
молитва за мир в Украї-
ні. На Софійський площі 
столиці свої прохання до 
Бога підносили одразу 
представники багатьох 
конфесій України. На 
молитву зібралися чис-

ленні вірні, серед яких були присутні військовослужбовці 
та народні депутати.

Саме ж дійство було організовано у вигляді молебню, 
під час якого представники всіх конфесій прочитали по мо-
литві. Основною темою всіх молитов було прохання  про 
завершення війни. Священнослужителі просили Всевиш-
нього про перемогу, звільнення заручників у Росії, Криму 
та на Донбасі. Лунали прохання про здоров’я для україн-
ських воїнів, міцності державі та її народові. 

Релігійно-інформаційна служба України

ЗА 20 РОКІВ У ЛОНДОНІ ЗАКРИЛОСЯ 500 ЦЕРКОВ І 

ВІДКРИЛИСЯ 423 МЕЧЕТІ

Міжнародний неза-
лежний аналітичний 
центр Gatestone Institut 
опублікував звіт, у яко-
му було сказано, що 
за останні десятиліття 
в Лондоні закрили 500 
християнських церков, а 
на сумних руїнах англій-

ського християнства почали діяти 423 мечеті.
У звіті  було підкреслено, що, починаючи з 2001 року, 

в Лондоні 500 церков усіх конфесій закрили, а їхні будів-
лі перетворилися на приватні будинки. У той час число 
мусульман у столиці Великобританії виросло майже на 
мільйон. Дослідження показує, що в період між 2012 і 2014 
роками число британців, які заявили, що є прихильниками 
християнської церкви, скоротилося з 21% до 17%, на 1,7 
мільйони чоловік. У звіті дослідники з Gatestone Institute 
підкреслили, що із занепадом християнства Британія ста-
ла все більше набувати ісламського обличчя. 

invictory.com

«А Ангол озвався й промовив 
жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, 
що Ісуса розп’ятого це ви шукає-
те» (Мт. 28:50).

Знаєте, буває, перечитуєш 
що-небудь знайоме – читаєш і рап-
том помічаєш те, чого раніше ніколи 
не бачив. Або буває, прочитане сот-
ні разів, на сто перший відкриває 
таке вражаюче нове, таке дивне, 
що невимушено запитуєш себе: 
«Чи не спав я весь цей час?» Нове, 
як правило, кидається в очі, якщо 
читаєш із середини, а не спочатку, 
або якщо той, хто читає вголос, 
раптом зробив паузу не там, де за-
звичай зупинялися ви. І ось – бах! 
Вас просвітило. Хапаєте книгу і 
хочете перевірити самі почуте, чи, 
бува, хто помилково не прочитав 
невірно. Перечитуєте і бачите, що 
так воно і є – все вірно. Сьогодні 
щось схоже сталося зі мною.

Одному Богу відомо, скільки 
разів я читав історію воскресіння 
Христа – мінімум дві дюжини разів 
на Пасху і дві сотні разів між ними. 
Я пояснював цю Історію іншим. Чи-
тав про неї. Роздумував над нею. 
Підкреслював її рядки. Але те, що 
мені відкрилося сьогодні, я раніше 
ніколи не бачив.

То що ж я побачив? Перш, ніж 
розповісти, дозвольте нагадати 
цю історію. Неділя, ще навіть не 
світає і небо темне. Повірте, це 
не мої слова, це слова Івана. «… 
було ще темно…» (Ів. 20:1). Отож, 
передсвітанковий час недільного 
ранку. Темно з п’ятниці. Темно – 
відрікся Петро. Темно – зрадили 
учні. Темно – злякався Пилат. 
Темно – страждав Христос. Темно 
– бенкетував Сатана. Єдине, ледь 
мерехтливе світло, йде від кількох 
жінок, що стоять віддалік хреста – 
стоять і дивляться (Мт. 27:55). Се-
ред них дві Марії, одна мати Якова 
та Івана, друга Марія Магдалина. 
Чому вони там? Щоб покликати 
Його по імені. Щоб їхні голоси були 
останніми, почутими Ним перед 
смертю. Щоб підготувати Його тіло 
до поховання. Вони там, щоб об-
мити Його зранені ноги. Щоб змити 
кров із бороди. Щоб закрити очі. 
Щоб торкнутися до Його обличчя. 
Вони – там. Останні, хто покине 
Голгофу, і перші, хто прийде до 
гробу.

Ще навіть не світало недільного 
ранку, а вони вже залишили свої 
ліжка, виходять на дорогу, де ще 
темніше під схиленими деревами. 
Вони йдуть, щоб виконати важке 
завдання. І ранок обіцяє єдину зу-
стріч, зустріч із мертвим Господом. 
Ви не забули, що дві Марії не зна-
ють про те, що це буде перша Пас-
ха? Вони не можуть обговорювати, 
що сказати, якщо побачать Ісуса. 
Адже вони не мають жодної уяви, 
що у гробі порожньо і навіть не спо-
діваються знайти його спорожнілим. 
Напевно, був момент, коли подібна 
надія могла жевріти в них, але не 
тепер. Дуже пізно для чудес. Неру-
хомі ноги, які колись ходили по воді, 
руки, які лікували – нерухомі. 

Страсна п’ятниця, Його благо-
родні устремління прибили цвяхами 
до твого хреста! Марії прийшли, 
щоб «теплими ароматами пома-
зати» холодне тіло і востаннє по-
прощатися з Тим Єдиним, Хто дав 
зміст їхнім надіям. Але не надія 

зараз веде жінок до гробу угорі. 
То – обов’язок. Або скоріше відда-
ність, яка не вимагає нічого взамін. 
Та і що б тепер міг дати Ісус? Що 
би міг запропонувати мертвий? Дві 
жінки підіймаються вгору не за тим, 
щоб отримати, вони йдуть до гробу, 
щоб віддати. І немає мотивів благо-
родніших. Ось і все.

І до нас теж приходить час, коли 
призначено любити без відповіді. 
Час, який вимагає давати гроші, не 
очікуючи вдячності; прощати тих, 
хто нас не прощає, прийти рано і 
залишатися допізна у той час, коли 
інші не прийдуть. Марії знали, що 
діло має бути зроблене – тіло Ісуса 
потрібно приготувати до поховання. 
Петро не відгукнувся допомогти. 
Андрій не став добровольцем. Ні 
прощених, ні вилікуваних колись 
ніде не було видно. Тому дві Марії 

вирішили все зробити самі.
А от цікаво, що, якби на пів-

дорозі до гробу вони взяли і пере-
думали? Що, якби, подивившись 
одна на одну і стенувши плечима, 
сказали: «І для чого все це?». Що, 
якби вони кинули все, а одна з них, 
заломивши руки, заридала: «Чому 
тільки мені до всього є діло, я і так 
втомилася. Нехай Андрій зробить 
хоча б щось, для різноманітності. 
Нехай Натанаїл проявить себе». 
Була, чи не було у них такої споку-
си, не знаю, але радий, що вони не 
зупинились. Інакше все було б тра-
гічно. Розумієте, ми знаємо те, що 
їм було невідомо. Ми знаємо, що 
Отець наш Небесний спостерігав за 
ними. Марії думали, що вони одні, 
але це ж було не так. Вони думали, 
що їхній похід до гробу залишиться 
непоміченим. Вони помилилися. 
Господь знав. Він бачив, як вони 
піднімалися вгору. Він відмірював 
їхні кроки. Страхи їхніх сердець 
викликали у Нього посмішку, а їхня 
відданість – була зворушливою. 
І, чекаючи на них, Він приготував 
сюрприз.

«Як минула ж субота, на 
світанку дня першого в тижні, 
прийшла Марія Магдалина та інша 
Марія побачити гріб. І великий ось 
ставсь землетрус, бо зійшов із 
неба Ангол Господній, і, приступив-
ши, відвалив від гробу каменя, та й 
сів на ньому. Його ж постать була, 
як та блискавка, а шати його були 
білі, як сніг. І від страху перед ним 
затряслася сторожа, та й стала, 
як мертва» (Мт. 28:1-4).

Чому ангел відкотив камінь? 
Для кого він зробив це? Для Ісуса? 
Я завжди так думав і радів, що ан-
гел відвалив камінь, щоб Ісус міг 
вийти. Але чи для Ісуса потрібно 
було відвалювати камінь? Чи Бог 
потребує допомоги? Чи Той, Хто 
переміг смерть, настільки слабкий, 
що не міг відвалити камінь сам? 

(«Ей ви там, допоможіть хто-небудь 
штовхнути цей камінь, щоб мені 
вийти!») Зовсім ні. У тексті склада-
ється враження, що Ісуса уже не 
було в гробі, коли відвалили камінь. 
Ніде в Євангелії не сказано, що ан-
гел відвалив камінь для Ісуса. Тоді 
для кого це було зроблено?

Послухайте, що каже ангел: 
«Підійдіть, подивіться на місце, де 
знаходився Він» (Мт. 28:6).

Камінь було відвалено – не для 
Ісуса, а для жінок; не для того, щоб 
Ісус міг вийти, а для того, щоб вони 
могли увійти і подивитися всереди-
ну! І тоді одна Марія дивиться на 
іншу і на обличчі її з’являється та 
сама посмішка, що і в той раз, коли 
з кошика діставали рибу і хліб. Ко-
лишня любов оживає. І раптом ви-
являється, що знову можна мріяти. 

«Ідіть же хутко, і скажіть Його 

учням, що воскрес Він із мертвих, 
і ото випереджує вас в Галілеї, 
там Його ви побачите. Ось, вам я 
звістив!» (Мт. 28:7). Двічі говорити 
не потрібно. Вони повертаються і 
пускаються бігти в місто. Темнота 
розтанула. Сонце зійшло. Сина 
Божого немає в гробі. Але це тільки 
початок. Їх чекає ще один сюрприз.

«Аж ось перестрів їх Ісус і 
сказав: Радійте! Вони ж підійшли, 
обняли Його ноги і вклонились 
Йому до землі. Промовляє тоді їм 
Ісус: Не лякайтесь! Ідіть, повідом-
те братів Моїх, нехай вони йдуть 
у Галілею, там побачать Мене!» 
(Мт. 28:9-10). Майстер сюрпризів 
знову дивує. Він ніби каже: «Я не 
можу чекати більше. Вони стільки 
пройшли до Галілеї, щоб побачити 
мене; я неодмінно їх зустріну».

Такі чудеса Господь робить для 
тих, хто переповнений вірою. На-
віть будучи старою, щоб мати дітей, 
Сара народжує. Давида простять 
навіть тоді, коли його провина за-
надто велика для прощення. І якщо 
навіть для обох Марій дорога дуже 
темна, то з’явиться ангел «в оде-
жах, які виблискують», і з’явиться 
Спаситель, і жінки вже не будуть 
колишніми. 

У чому повчання? Всього в 
трьох словах. Не опускайте рук. У 
житті немає надії? Не здавайтесь. 
Дорога довга? Продовжуйте йти. 
Ніч темна? Не бійтесь. Господь 
спостерігає за вами. Звідки вам зна-
ти, можливо, в той самий момент 
Він повеліває ангелу відвалити 
камінь від гробу. Звідки вам знати, 
можливо, допомога уже в дорозі. 
Можливо, той, хто вас образив, 
уже готовий просити прощення. 
Можливо, вже є робота для вас. Не 
здавайтесь. Інакше молитва може 
залишитися без відповіді.

Господь і тепер посилає ангелів. І 
Він знову відвалить камінь від гробу.

 Макс Лукадо

Він знову відвалить камінь від гробу
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Початок на сторінці 1
життя більше не обривалося від вибуху 
бомб.

Пасха – це щорічне нагадування про те, 
що зло ніколи не буде мати останнього сло-
ва в нашому світі, і в цьому році це нагаду-
вання мені потрібне більше, ніж будь-коли. 

Коли життя іде за планом, воскресін-
ня розглядається як щось добре, але не 
обов’язкове. Але коли земля йде з-під ніг, 
ідея воскресіння стає рятувальним кругом, 
за який ми ревно чіпляємося, бо це нагадує 
нам про те, що страждання і сердечні болі 
не будуть мати останнього слова у нашому 
житті. 

Ось декілька думок напередодні Пасхи.
Воскресіння нагадує нам, що Бог ото-

тожнюється з нашими стражданнями
Філіп Янсі писав: «Одна деталь у єван-

гельській розповіді про Пасху завжди ціка-
вила мене. Чому Ісус зберіг сліди розп’яття 
на Своєму тілі?.. З небесної перспективи ці 
шрами представляють найжахливішу подію 
зі всіх, що відбулися за всю історію всесвіту. 
Але навіть ця подія стала спогадом».  Пасха 
є мученицьким нагадуванням про те, що на-
віть найтемніші ночі і найболючіші ситуації 
не зможуть бути більшими за Божу викупну 
силу.

В Страсний тиждень наш світ залиша-
ється розбитим, як і раніше. І я сподіваю-
ся, що напередодні Пасхи ми не станемо 
згладжувати цю розбитість райдужними 

сентиментами про те, як Ісус визволяє, ро-
блячи життя кращим. Ми знаємо, що в один 
прекрасний день Бог виправить всі криві, 
але зараз у світі присутня велика кількість 
зла і несправедливості. Ми не  повинні пе-
ретворювати в банальність біль і горе цього 
світу. Трагедії заслуговують того, щоби суму-
вати. Але надіюся, що вони будуть підштов-
хувати нас до Бога, Який ототожнює Себе з 
нашими стражданнями, а не відштовхувати 
від Нього.

Воскресіння нагадує нам, що у нас є 
Бог, Який розуміє наш біль, і Він буде з нами 
у нашому горі. Воскресіння не гарантує, що 
Бог буде все виправляти по той бік неба, 
зате воно гарантує, що Він буде з нами по-
серед наших страждань.

Воскресіння нагадує нам, що це ще 
не кінець історії

Макс Лукадо називає інтервал між смер-
тю Ісуса і Його воскресінням «суботнім мов-
чанням». Євангеліє детально описує нам 
жах розп’яття Ісуса в п’ятницю і чудо Його 
воскресіння недільного ранку. Але Біблія ні-
чого не говорить про суботу. У книзі «Він все 
ще рухає каміння» Лукадо закликає читачів 
не упускати з виду місце в Ів. 20:1: «Рано 
вранці, коли ще було темно». Темно було 
ще з п’ятниці. Учні не знали, що наступний 
день повністю змінить світ і укріпить їхню 
віру. Їм здавалося, що історія закінчилася. 
Похорон означає кінець. Майбутнє учнів 
здавалося таким же темним, як і ніч. 

Навіть, коли нас затягнуло хвилею тра-
гедій і в наших серцях сум, можемо знайти 
утіху в усвідомленні того, що Ісус творить 
усе нове.

Ми читали кінець цієї події і знаємо, 
чим все закінчилося. Ми знаємо, що наста-
ла неділя, яка дозволяє нам називати цю 
п’ятницю «великою п’ятницею». Ми тепер 
знаємо, що Ісус воскрес, але учні цього тоді 
ще не знали. 

Коли учні прийшли до гробу у неділю, 
вони не чекали знайти воскреслого Господа. 
Вони сприймали смерть так само, як і ми: як 
непереможного ворога. Протягом усієї люд-
ської історії смерть означала кінець. З нею 
єдиною не можна укласти оборудку – навіть 
найсильнішим і найбагатшим людям світу 
цього. Смерть – завжди була вирішальним 
вироком. Ніхто не був застрахований від 
її влади, і ніхто до Ісуса Христа не був до-
статньо сильним, щоби здолати її своєю 
владою. 

Ісус, Боголюдина, народжений від 
скромного теслі і молодої дівчини, зробив 
те, що ніхто в  історії людства ніколи зроби-
ти не міг: Він воскрес із мертвих! Наймогут-
ніша сила у світі зустріла свого суперника 
в особі Ісуса. Розп’ятий Рабин став єдиною 
людиною  в історії людства, достатньо силь-
ною, щоб заперечити владу смерті. Воскре-
сіння довело раз і назавжди, що кінець істо-
рії – насправді зовсім не кінець, якщо в ній 
бере участь Ісус.

Воскресіння дає нам надію
У нашому житті ми будемо зустрічатися 

з несамовитим горем  і руйнівними втрата-
ми. І все ж, воскресіння нагадує нам, що ми 
маємо надію, навіть тоді, коли втрачаємо 
все решту. Це не наївна надія, яка ігнорує 
реальність чи зводить до мінімуму страж-
дання. Це дорогоцінна і глибока надія, яка 
шукає Ісуса повними сліз очима і тягнеться 
до Нього серед обставин, які ніколи не ма-
тимуть змісту в цьому житті. Це віра, яка 
дивиться в майбутнє із впевненістю, що 
Бог одного разу зітре кожну сльозу з наших 
очей, залишивши тільки усвідомлення Його 
благодаті. Воскресіння нагадує нам про те, 
що в один прекрасний день Бог створить 
усе нове. 

Незалежно від того, в радості ми, чи 
посеред втрат, воскресіння нагадує нам про 
те, що Бог через усе це все ж приходить до 
нас. Біблія та істини, які записані в ній, акту-
альні як ніколи саме у наш час. 

 Ребекка Белл

Надія, яку пропонує нам Пасха у світі Хаосу

Воскресіння
Спадають теплі небеса
Землі на груди щедрим світлом…
Вже Україна воскреса
Вишневим цвітом.

Країна тихої журби
І дивовижного терпіння,
Де люди й досі, як раби, –
В них страх прозріння.

А душі стоплені щодня
Не радість ждуть чомусь, – поразки,
Їх власна тінь наздоганя,
Зриває маски.

Вже годі, годі жити нам,
Отак, беззахисно, як подих…
Йде Воскресіння,йде весна –
Прокиньсь, народе!

Ген бачиш – стежка, наче сніг,
Уся покрита білим рястом,
Іди по ній, спокутуй гріх, –
Зустрінеш щастя. 

Сергій Рачинець

П’ятниця
Сьогодні зранку сірий дощ ридав,
Краплини степ на стежці вибивали…
В цей день Ісус життя за нас віддав –
В цей день Христа Ісуса розіп’яли.

Тому сьогодні скрутно похиливсь
Каштан розлогий, квіти геть зів’яли.
Стань на коліна, як Ісус колись –
В цей День Його за тебе розіп’яли.

Сьогодні зранку блискавки гули,
Як сурми, мов про війни сповіщали.
На суд людський, як злодія, вели
Царя, і на Голгофі розіп’яли.

Сьогодні принесім Хвалу Йому,
Щоб і земля, і небо заспівали!
Хай слава вся дістанеться Тому, 
Кого в цей день на Древі розіп’яли.

Лідія Меланіч

Хваліте!
Хваліте Господа з небес!
Хваліть його в висотах дальніх!
Він був померлий – і воскрес!
Він – Бог живий, Він Бог реальний!

Всі Ангели, Його хваліть,
Все воїнство святе небесне!
Він дав надію вічно жить
Нам в Царстві Божому чудеснім!

Хваліте Бога від землі:
Вогонь і град, і сніг, і вітер!
Хваліть Його, усі живі –
Омиті, викуплені діти!

Хай хвалить Всесвіт наш Творця,
Бо Він сказав – і сотворилось!
Хваліть в Піснях свого Отця,
Щоб серце ваше звеселилось!

Хваліть в думках, хваліть в тілах,
Царі земні та всі народи,
В своїх молитвах і ділах –
На вас чекає нагорода!

Хваліте Господа з небес
За те, що любить, терпить, чує…
Хваліте Бога – Він воскрес!
Йому співайте «Аллілуя!»

Лідія Меланіч

В наш час для багатьох Пасха – це 
лише зовнішні атрибути: фарбовані яйця, 
паски та інше. Справжній зміст Пасхи відо-
мий небагатьом. Навіть, говорячи традицій- 
не «Христос воскрес» – люди не замислю-
ються про справжній зміст цих слів. У чому 
ж суть свята Пасхи?

«Бо наша Пасха, Христос, за нас у жер-
тву принесений» (1 Кор. 5:7), – так пояснює 
Пасху апостол Павло у Новому Завіті.

У першому столітті під час святку-
вання староєврейської Пасхи відбулося 

розп’яття і воскресіння Христа. На Пасху 
Ісус зібрав своїх учнів і повідомив, що Він 
є пасхальною жертвою, і має бути вби-
тий, щоби врятувати світ. Пізніше Ісуса 
зраджує Юда, Його судять і жорстоко би-
чують, а потім Його розпинають. Смерть 
Ісуса стала платою за наші гріхи і пов-
ністю задовольнила Божий гнів. Замість 
грішних і винних людей кару за гріх при-
йняв невинний Христос. Завдяки цьому 
ми отримали прощення і любов. Замість 
смерті ми отримали життя і життя вічне. 

Пасха – це подвиг Ісуса заради нашого 
порятунку. Пасха – це смерть і воскресіння, 
щоб дарувати нам прощення і оправдання. 
Пасха – це перемога Божої любові над сві-
том, гріхом і невірством. 

Пасха – це велике свято для всіх, хто 
прийняв Ісуса Христа, як Спасителя і Госпо-
да. 

Друже, Ісус помер і воскрес заради 
тебе. Якщо ти у молитві запросиш Його увій-
ти в твоє життя, то Він воскресне у твоєм 
житті, Пасха стане твоїм святом. Христос 
воскрес! Воістину воскрес!

В’ячеслав Гончаренко

 Пасха у чому зміст?


