Духовно-просвітницьке видання

У

Євангелії від Матвія 3:13-17
читаємо опис цієї події: «Тоді
приходить Ісус з Галилеї на Йордан
до Івана, щоб хреститися від нього.
Іван же стримував Його, кажучи: Це
мені потрібно від Тебе хреститися,
а Ти йдеш до мене? Відповідаючи,
Ісус мовив йому: Залиш тепер,
бо так належить нам виконати
всю правду. Тоді допустив Його.
Охрестившись, Ісус зараз же
вийшов з води. І ось відчинилося
Йому небо, побачив Духа Божого,
що сходив, як голуб, та наближався
до Нього. І ось голос лунає з неба:
Це є Син Мій улюблений, якого Я
вподобав».
У Євангелії від Матвія часто
зустрічаємо слова Христа про те,
що Царство Небесне наблизилось.
Ісус говорив про речі, яких так давно
очікував єврейський народ. Саме
тому Іван Хреститель, розпочинаючи
своє
служіння,
говорив
про
наближення Царства, за кілька
місяців до початку служіння самого
Христа. Коли ж Ісус з’являється, то
Іван вказує на Нього як на Царя того
Царства.
Прийшовши на землю, Христос
прийшов як Цар, але Він прийшов
царювати не так як царюють земні
царі. Саме тому народ, який оточував
Його, так і не зрозумів такого
Царства. Люди очікували якихось
надзвичайних ефектів. Можливо,
вони собі уявляли царя, який мав би
в’їхати в Єрусалим на білому коні.
Замість цього, вони почули слова
про Агнця. Через кілька років Пилат
виставить Христа перед народом і
скаже: «Це Цар ваш!»
Євангелія від Івана 19:14-15 ці
події описує так: «Була п’ятниця
Пасхи, близько шостої години.
Каже юдеям: Ось ваш цар. Вони
зчинили галас: Візьми, візьми та
розіпни Його. Запитує їх Пилат:
Вашого царя розіп’ясти? Відповіли
Не
маємо
первосвященики:
царя, окрім кесаря!» Таким було
відношення людей до Царя Ісуса
Христа. Вони очікували царства,
вони очікували царя, який мав
би відповідати їх уявленням про
царство та про царя. Ось чому Ісус
Христос був незвичайним Царем і в
Нього була незвичайна коронація.
Коли Ісус висів на хресті, над Його
головою висіла табличка з надписом:
«Ісус Назарянин, Цар Юдейський».
Ісус Христос був Царем, проте не всі
люди прийняли Його Царство, не всі
захотіли мати справу з Царем, Який
одночасно був і Агнцем.
Отже, хрещення як коронація
Царя. У ньому є чотири дії,
чотири акти: свідоцтво Івана, який
представляє Царя; посвячення,
або слова у відповідь самого
Ісуса
Христа;
підтвердження
Духа
Святого;
благословення
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Шановні читачі! Пропоную вам здійснити разом з євангелістом Матвієм невеличку подорож земним
життям Ісуса Христа, розглянувши детальніше одну із найважливіших сторінок Його життя - Хрещення.
Необхідно роздумувати над тим, що в цій події є важливого для самого Ісуса Христа, для тих, хто Його
оточував, для нас сьогодні та для нашої душі.

Вищестоящого Бога-Отця. Наявні всі
ознаки типової коронації, офіційного
представлення, яке, разом з тим,
дуже сильно відрізняється від
людських уявлень.
По-перше – свідоцтво Івана
Хрестителя.
На
коронаціях
присутній глашатай – особа, яка
представляє царя або правителя
народові. Ця роль була покладена
на Івана Хрестителя, який вийшов
і оголосив: «Ось Агнець Божий, що
на себе бере гріх світу!» (Ів. 1:29).
Кожен законний цар ставиться на
царство. Тільки незаконні царі самі
стають на царювання. Законний цар
мав того, хто ставив його на царство.
Під час коронації Саула, першого
ізраїльського царя, та Давида
таким представником був пророк
Самуїл, який мав авторитет від Бога
поставити людину на царство.
Так само й Іван Хреститель, будучи
пророком, мав повноваження від
Бога - представити народові Божого
Сина як Царя. У його представленні
є два дуже незвичайних свідчення.
Зазвичай,
коли
представляють
нового директора компанії чи
нового президента перелічують усі
здобутки та досягнення цієї людини.
Коли Іван Хреститель представляє
Ісуса Христа, він говорить про Нього
зовсім по-іншому.
Перш за все, Іван свідчить, що
Христос – без гріха. Він прийшов,
щоб взяти на Себе його і наш гріх.
Ісус Христос вперше з’являється
на людях і зразу ж про Нього два
свідоцтва, що Він чистий, без гріха;
ціль Його приходу на землю - взяти
на Себе гріхи світу: «Ось Агнець
Божий, що на себе бере гріх світу!.
Це Той, про Кого я казав, що за
мною іде Чоловік, Який був ще до

мене, бо Він був раніше від мене»
(Ів. 1:29-30). Іван описує Христа
як Ягня, Який прийшов в смиренні
і покірності. Переважно царів
описують не так: їх порівнюють
з левами, імператори на своїх
тронах робили лев’ячі голови, щоб
підкреслити могутність, впливовість,
підкреслити тиск, який їх трон
здійснює на підданих. Чому Іван,
вказуючи на Цього Царя каже:
«Ось Агнець»? Мова йде про Ягня,
призначене на заколення. Він
відмовляється давати хрещення
Христу, мовляв: «Це мені потрібно
від Тебе хреститися, а Ти йдеш до
мене?»
Наступним актом цієї коронації
Месії - Царя є Його відповідь:
«Ісус мовив йому: Залиш тепер,
бо так належить нам виконати
всю правду. Тоді допустив Його»
(Мт. 3:15). Ісус, не заперечуючи
Іванового твердження про Свою
безгріховність, підкреслює другу
дуже важливу сторону хрещення:
Він
повинен
ідентифікувати
Себе як Богочоловіка за всіма
стандартами та канонами того
часу, з’єднати Себе з людством,
для того, щоб підкреслити, що Він
є представником людства. Власне
тому Ісусу треба було не просто
як Богові, а як Богочоловікові,
Досконалому Чоловікові хреститися.
Це був видимий знак, через який Він
показав усім, що Він не просто Бог,
а Богочоловік, Він показав Своєму
Отцю, Духу Святому, дияволові,
бісам, людям, які були навколо,
показав усім, ніби промовляючи:
«Я готовий, Я став на сторону цих
людей, Я став їх представником для
того, щоб прийти до тієї точки, до
Голгофського хреста і звільнити їх

від гріха, звільнити їх від дії смерті».
У
своїй
відповіді
Іванові
Хрестителю
Ісус
говорить,
що «годиться нам виповнити
усю правду». В цих словах Він
підкреслює, що для того, щоб спасти
людину, неможливо просто зробити
фокус. Часом люди задають таке
питання: «Для чого Христу треба
було страждати? Невже Бог не
міг просто так списати всі гріхи
людини, чи просто забути? Просто
почати спочатку?» За гріхи людства
повинна бути сплачена ціна і Він
готовий її сплатити. Отож, Христос
говорить, що Він стає офіційним
представником людства для того,
щоб померти за нього, щоб взяти на
Себе його гріх. Багато людей вірять
в поступове покращення людини,
вони не приймають заступницької
жертви Христа, а разом і не можуть
прийняти спасіння. Тому так важливо
ще раз повернутися до цього
уривку Писання, який говорить про
хрещення Ісуса Христа та побачити
в ньому той факт, що Агнець бере на
Себе наш з вами гріх, гріх світу. Ісус
виконує всяку правду, бо цей гріх
Хтось має взяти, за цей гріх Хтось
має померти. «Бо того, Хто не
знав гріха, Він зробив за нас гріхом,
щоб ми стали Божою праведністю
в Ньому!» (2Кор. 5:21).
Ісус став поряд з людьми. Тоді,
коли Ісус не зупинився, хоч Іван
Його зупиняв, Він зробив цей крок увійшов у воду і прийняв хрещення.
Він не посоромився нас з вами.
Сьогодні я хочу запитати нас: «Чи не
соромимось ми Його?»
Крім
представлення
Івана,
крім відповіді Ісуса Христа, в цій
коронації є ще одна дуже важлива
діюча Особа – це Святий Дух:

«Охрестившись, Ісус зараз же
вийшов з води. І ось відчинилося
Йому небо, побачив Духа Божого,
що сходив, як голуб, та наближався
до Нього» (Мт. 3:16).
Бог вирішив проявити Себе
повністю, не тільки Божий Син
сказав: «Я стану на сторону цих
грішних людей», але і проявилась
дія Святого Духа.
Ще раз поглянемо на ті два чуда,
які відбулися в момент хрещення
Ісуса: по-перше, Христос ототожнює
Себе з людством; по-друге, показує,
що найправильніше життя на
цій землі полягає в тому, щоб ми
підкорили себе волі Небесного
Батька. Ісус Христос міг діяти за
власною волею, але Він так не
поступав, навіть тоді, коли Йому
було дуже боляче: «І Сам відійшов
від них, як докинути каменем,
припав на коліна й молився, кажучи:
Батьку, коли хочеш, зроби, щоб
минула Мене чаша ця; одначе хай
буде не Моя воля, але Твоя» (Лк.
22:41-42).
Він прийшов, щоб підкоритися волі
Небесного Отця. Багато християн, на
жаль, не наслідують приклад Ісуса
Христа. Згадаймо коли нам важко,
коли ми стоїмо перед вибором,
коли приймаємо важливі рішення у
нашому житті, згадаймо наскільки
актуальним є для нас оце: «Хай буде
не Моя воля, але Твоя!». І звернімо
увагу на іншу сторону шальок,
де лежать наші бажання… В такі
хвилини варто згадувати про Ісуса
Христа, в Якого лежало на шальках
повне розуміння абсолютної покори
Богу, Святому Духу, усвідомлення
всього болю, жорстокості, тиску, які
роздирали душу і тіло, муки, з якими
Йому потрібно було зустрітися, але
один факт змусив Його це зробити:
«Хай буде не Моя воля, але Твоя».
Нам залишилось подивитися на
останній заключний акт коронації
- благословення Бога – Отця. «І
ось голос лунає з неба: Це є Син
мій улюблений, якого Я вподобав»
(Мт. 3:17).
Ця подія приголомшила людей
тим, що вся Божественна Трійця в
цю мить зібралась в єдності на землі.
Вона виразила себе одночасно,
одразу.
Кілька практичних уроків, які
ми можемо і повинні винести з
цієї чудової історії Хрещення: не
соромитись Ісуса Христа; перебувати
в з’єднанні з Ним; підкоритись Його
волі; підпорядкувати своє життя
Богу.
Шукайте Бога, шукайте того, щоб
через Його Слово ви могли почути
такі слова: «Це Я вподобав, тут Моє
благословення!»
О. Коломійцев
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Сьогодні ми живемо у благодатний час:
книгарні пропонують широкий вибір Біблій (у різних
перекладах) та іншу християнську літературу;

ВІД РІЗДВА І ДАЛІ
Нагорода за Покору
Маленький коледж боровся з фінансовою скрутою.
Корпуси коледжу були запущені, платня - бідна. Одного дня
незнайомець завітав у двір коледжу і запитав чоловіка, який
білив стіни корпусу, де можна знайти директора. «Думаю, що
ви можете побачити його вдома опівночі», - відповів той.
Незнайомець прийшов у призначений час і побачив
директора, того самого робітника, що вдень білив стіни
корпусу.
Через тиждень на адресу коледжу прийшов лист та чек на
50000 доларів. Незнайомець був вражений щирою простотою,
готовністю жертвувати власними силами та часом
заради школи. Урок зрозумілий: Бог завжди нагороджує
покірних – тих, хто, не зважаючи на свій статус чи високий
чин у суспільстві, готовий здійснювати необхідну працю.
Ісус Христос «умалив Cамого Себе», «упокорив Себе, бувши
слухняним аж до самої смерті» і віддав Своє життя за нас
(Фил. 2:3-11).
Не забуваймо слова: «Бо кожний, хто підноситься,
буде понижений, а хто понижується, буде піднесений»
(Луки 14:11). Ось така нагорода за покірність.

Особлива духовна радість обіймає кожного з нас, бо ці дні незвичайні і найвеличніші. Щирим і сповненим
радості привітанням: «Христос народився! – Славімо Його!» розпочались традиційні різдвяні зустрічі.

За час Різдвяних свят ми збагачуємось
пізнанням Господа Ісуса Христа, нам більше й
більше відкривається ціль Різдва Христового. Ми
виходимо з Віфлеємських ясел, де народилось
Боже Дитя - Ісус. Ми наче проходимо разом із
Ним дорогами Його земного життя. Віддавши з
пастухами поклін Народженому, підходимо до
мудреців зі Сходу. Вони дають Йому дари: золото,
ладан, миро. І нам дещо соромно за себе. Ми висловлюємо свої занепокоєння: «Любий наш Спасе,
ми - небагаті, дарів коштовних не можем дати; тож,
в подарунок несем від себе віру та щиру любов
до Тебе!» Несподівано жахаємось від Іродового
багатотисячного дітовбивства, яке вчинив він руками
та мечами військових, водночас розуміючи, що Бог
тримав весь час під Своїм контролем: Він, неначе
розпростер крила Святого Духа, супроводжував
Свого Сина в Єгипет, беріг там, а згодом, переселив
Його в Назарет. Євангелист Матвій подає таку думку,
що Бог приховав Свого Сина не лише від Ірода, але
й від його сина Архелая (Мт. 2:19-23). А Лука пише,
що там, у Назареті, «Дитина росла та зміцнялася
духом, набираючись мудрості, і благодать Божа
була на Ній» (Лк. 2 : 40).

Воля неба – це закон для вірних,
Відданих і скромних християн.

Наші спогади з Різдвяної події переходять в
іншу подію – Хрещення Ісуса Христа в Йордані. До

Бог використовує покірних,
На землі звершає так Свій план.
Справжнє служіння – це любов у робочому одязі.

початку Свого служіння Ісус готується 30 років...
Бог виводить на місійне служіння Предтечу - Івана
Хрестителя, який проходить усю землю Йорданську,
проповідуючи хрещення покаяння для прощення
гріхів. Він проповідує про прихід Месії та готує людей
до зустрічі з Ним. Наступним відрізком земного

1 На п'ятнадцятім році панування імператора Тиверія, коли
Юдеєю володів Понтійський Пилат, а Ірод був тетрархом
Галилеї, його брат Пилип - тетрархом Ітуреї та Трахонітської
округи, а Лисаній - тетрархом Авілинії,
2 за первосвящеників Анни й Каяфи, було Боже слово в
пустелі до Івана, сина Захарії.
3 Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи
хрещення покаяння для прощення гріхів,
4 як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: Голос того,
хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте
стежки Його!
5 Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний
пагорб понизиться! Нехай криві стежки стануть прямими, а
вибоїсті - гладкими дорогами;
6 і кожна людина побачить Боже спасіння!
7 Іван казав людям, які приходили хреститися до нього: Роде
гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву?
8 Тож принесіть плоди, гідні покаяння, і не намагайтеся
казати собі: Маємо батька Авраама! Бо кажу вам, що Бог
може із цього каміння підняти дітей Авраамові.
9 Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев; кожне
дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають
у вогонь!
10 Запитували його люди, кажучи: Що ж маємо робити?
11 У відповідь сказав їм: Хто має дві сорочки, нехай дасть
тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить!
12 Прийшли й митники хреститися і запитують його: Учителю, а що нам робити?
13 А він сказав їм: Нічого більше від того, що встановлене
вам, не вимагайте!
14 Питали його й воїни, кажучи: А ми що маємо робити?
І він їм відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і
задовольняйтеся своєю платнею.
15 Коли народ чекав і всі роздумували в своїх серцях про Івана, чи він не Христос,
16 Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде
дужчий від мене, Якому я не гідний розв'язати ремінців Його
взуття; Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем.
17 У Його руці лопата, щоб очистити Свій тік і зібрати
пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим.
18 Багато ще й іншого, потішаючи, благовістив народові.
19 А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за Іродіяду, дружину
його брата і за все зло, яке зробив Ірод,
20 до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в’язниці.
21 Сталося ж, коли хрестився весь народ і коли Ісус також,
хрестившись, молився, - розкрилися небеса,
22 І Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на
Нього, і почувся голос із неба: Ти Мій Улюблений Син, у Тобі
Моє вподобання.
Луки 3:1-22

життя Ісуса Христа євангелисти Матвій, Марко й
Лука визначили Його сорокаденне перебування в
пустині. Там відбувся історичний поєдинок: диявол
намагався знівелювати місію Ісуса Христа, однак
зазнав нищівної поразки. Ісус не дозволив сатані
відвести Себе від цілі, задля якої Він прийшов. І
та перемога стала початком відліку Його земного
служіння.
Згодом Ісус Христос виголошує ключові слова:
«Збулися часи, - і Боже Царство наблизилось.
Покайтеся, і ввіруйте в Євангелію!» (Мр. 1:15).
Навіть ця коротенька проповідь Ісуса містить
глибокий зміст.
По-перше, Ісус цими словами сказав, що збулися
часи і прийшов час, призначений Богом, для
приходу Месії, Котрого так всі чекали, починаючи зі
старозавітних часів. Отже, Божий план звершився.
По-друге, наблизилося Царство Боже. Вчення
про Царство Боже – це суть благовістя Ісуса Христа.

Окрім цього, тут йдеться, що Ісус як Цар, син Божий
і Син Людський, розгорне земну діяльність як
Верховний Владика, керуватиме Своїм творінням.
По-третє, як каже Ісус, для людей настав час
прийняти правильне рішення. Це означає, що люди
цілковито повинні віддати себе Богові. Адже тільки ті,

церкви, радіо, телебачення, інтернет–джерела
проповідують Євангелію. Та, на жаль, дуже часто
людей захоплюють інші речі.
Нехай благословить усіх нас Бог, особливо у
святкові дні, глибше роздумувати про суть Різдва,
про ціль Богоявлення, збагачуватись пізнанням
Божої волі та безмірної Його любові, розуміти, що
покаяння, до якого кличе Ісус Христос – воно на вічне добро кожній людині.

хто увірують у Євангелію успадкують Царство Боже.

Д. Воєвода

Де діє Бог – куди дивитися,
щоб побачити Його?
Одна людина посміла кинути виклик Богові.
«Боже, запали кущ, як Ти зробив це для Мойсея,
і я буду слідувати за Тобою. Зруйнуй мури, як Ти
зробив це в Єрихоні для Ісуса Навина, і я буду
воювати для Тебе. Накажи затихнути вируючим
хвилям, як було на Галилейському морі, і я буду
слухати Тебе».
Та чоловік влаштовувався то поруч з яким не
будь кущем то поруч з мурами, то на березі моря і
чекав, коли Бог заговорить.

Бог мури, але не з цегли, а з гріхів людських. І
вгамував Він шторм, але не моря, а душі людської.
І чекав Бог відповіді тієї людини. І чекав… І
чекав… І чекав…
Але чоловік все дивився на кущі, а не на серця,
на каміння, а не на життя, на море, а не на душі. І
вирішив він, що Бог нічого не зробив. В решті-решт
чоловік подивився в небо і запитав: «Боже, невже
Ти втратив Свою силу?» А Бог подивився вниз на
людину і промовив: «А ти втратив свій слух?»

І почув Бог людину. І відповів Господь. І послав
Він вогонь, але не на кущ, а на Церкву. І зруйнував

Макс Лукадо

Комплексний обід
Одного разу чоловік похилого віку на ім’я Павло
потрапив до великого міста. Він зустрівся зі своїм
другом, той дав йому кошти на дорогу додому і
вони попрощалися. До потяга залишався час і дідусь
Павло вирішив пообідати.
Заходить він в кафе, а дівчина за прилавком каже
йому:
– А ви дідусю, краще виходьте, ви погано вдягнуті. І дивиться на його ноги. А на ногах Павла – валянки. Коли виїжджав зі свого села, тиснули морози, а приїхав до міста – прийшла відлига, з валянків
на підлогу постікали калюжі бруду. Пальто в дідуся
теж не нове, поношене, і валізка вже мала поганий
вигляд. Дівчина, напевно, вирішила, що це якийсь
волоцюга. І Павло змушений був залишити приміщення. Подався далі…
Приходить в кафе, яке більше нагадує їдальню,
йому кажуть:

Поставив біля ніжки стола валізку, взяв піднос,
отримав на нього комплексний обід – перше, друге
і компот. Поставив обід на свій стіл, тільки зібрався поїсти – забув ложку з вилкою! Пішов за ними,
повертається – а за його столом сидить якийсь незнайомець і їсть його перше. Ось тобі і комплексний
обід. Сів Павло навпроти і, без жодного слова, почав їсти своє друге. З’їв, розклав по кишенях хліб,
компот з тим чоловіком поділили порівну.
Тут чоловік встає і йде до виходу. Павло випадково поглянув під стіл, а валізки-то немає! Той скнара
поцупив. З’їв половину його обіду, та ще й валізу
вкрав. Встав Павло із-за столу, побіг за злодієм, раптом дивиться – стоїть його валіза. Тільки біля другого столу. І обід на ньому неторканий. Переплутав! А
чоловіка цього вже і слід простиг. Тут в Павла навіть
голова заболіла – адже який смиренний чоловік попався, жодного слова не сказав, коли Павло половину його обіду з’їв.

– В нас тут комплексні обіди!
– Ну що ж, – відповідає старий – це добре.

Підготував А. Якобчук

Через порив душі від високого і
прекрасного — до християнства
Ім’я: Клайв Стейплз Льюїс. Роки життя: 29.11.1898–22.11.1963. Місце народження: Белфаст. Сімейний стан: неодружений.
Творча спадщина: “Хроніки Нарнії”, “Листи Баламута”, “Біль”, “За межами безмовної планети”, “Любов”, “Просто християнство”,
“Чудо”.
Небо... Зорі... Шелест листя... Чи можна все це пояснити науковою
теорією? Звичайно, ні – якою коректною вона б не була. Усе це дивовижно
створено Богом. Воно не піддається ніякому поясненню. Але людина,
зустрічаючись з дивом, розгублюється або намагається раціонально його
пояснити. Вона намагається вмістити безмежний світ у “вишуканий
компедіум” наукових теорій, в якому можна спокійно і комфортно
провести життя, жодного разу не відчувши подих свіжого вітру
чи радісний спів пташок. Але ж крім розуму, в людини є ще й
душа, яка інколи, без будь-яких логічних обґрунтувань, відчуває
і сприймає те, що на розум і близько не приходило. Саме
це намагався донести до людей відомий християнський
письменник Клайв Стейплз Льюїс.

Оксфордського університету, Клайва призвали до військової служби. Через
два роки він повернувся, закінчив навчання і став викладачем англійської
мови у цьому ж університеті. Деякі студенти декілька разів прослуховували
курс його лекцій, а аудиторії, як правило, були переповнені.

Перед очима своїх читачів, він відкрив світ, сповнений
радості. Народився К.С.Льюїс 1898 року в Белфасті в сім’ї
держслужбовця. У віці 10 років він втратив матір, а емоційно
неврівноважений батько віддав сина на навчання до приватної
англійської школи. Описуючи своє життя в ті роки, Льюїс поділяє його на
зовнішній (розумовий) і внутрішній (душевний) рівень: на зовнішньому
рівні він був замкнутим підлітком, а на внутрішньому — жив відчуттям,
яке називав радістю. За визначенням письменника — це порив душі до
чогось невизначеного, але високого і прекрасного. Це особливе відчуття він
неодноразово переживав у дитинстві. Цей порив багато в чому визначив
його життя і філософські пошуки. У 1917 році, одразу після вступу до

Творчість Льюїса значно вплинула на розвиток англійської
та світової літератури. Його твори — справжні атласи людської
душі.

У цей час в житті Льюїса відбулася важлива зміна: нарешті він
знайшов задоволення своїх прагнень у Бозі — став християнином.
Християнство для Клайва — не тиха пристань, а утвердження
сенсу і цілі людського життя. Це відкрите визнання тих принципів,
які люди називають мораллю. Льюїса запрошували виступати з
лекціями-проповідями про християнство. Вечорами йому давали
радіоефір для бесід про християнську віру.

Любий друже! Можливо, ти так, як колись і Клайв Льюїс, шукаєш у своєму
житті пояснення краси oточуючого тебе світу, сенсу життя. Знай: є Той, Хто
готовий тобі допомогти, Хто любить і чекає на тебе. Це Бог.
Підготувала Уляна Мочарська
Джерело: http://rubka.org.ua/0807/080705.htm
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Різдво, яке принесло радість!
Одружилися вони у травні 1939
року... Безмежно кохаючи один одного, будували грандіозні плани на майбутнє. Та одного вересневого ранку
все це різко обірвалося, коли вулицями
Варшави пройшли танки зі свастикою,
а прекрасними скверами та парками
старовинного польського міста пробігли важкі солдатські черевики, знищуючи все на своєму шляху.
Знищуючи і руйнуючи їх щастя ...
Знищуючи і руйнуючи їх таке щире,
ще нерозквітле кохання...

про нездійснені мрії в житті та бажання,
від усього…
Крізь мариво затуманеної свідомості, замість солдатів – визволителів
йому привиділись ангели, що прийшли,
щоб перенести його із цього жахливого життя в інше – вічне. І незабаром
він опинився у кращому місці, але не у
вічності.
Його розмістили у військовому
шпиталі, де й почалася боротьба за
життя.
Три місяці лікарі та медсестри боролися за його життя. Іноді

з кожним новим днем виснажливої праці, з кожною новою краплею знущань і
мук, надія поволі згасала.
Аби хоч якось підтримувати зв’язок, вони подумки розмовляли один з
одним. Щоночі вони бачили один одного у снах.
Та згодом, тільки пекучий біль,
відчуття гіркої розлуки і нездійснених
мрій про родинний затишок зосталися
з ними, то безнадійно вмираючи тоді,
коли вже життя здавалося нестерпним,
то повільно воскресаючи тоді, коли
з›являлися нові сили чи промінчик надії.
А війна продовжувалася ...
Життя в концтаборі ставало дедалі нестерпнішим, воно втрачало
будь-який сенс. На їхніх очах раптово
обривались чиїсь життя. Будь-яка надія

їм здавалося, що він не виживе.
В той час його дружина
переховувалася у підвалі
однієї німецької родини в
Австрії. Коли німці почули
про наступ визволителів,
вирішили знищити усі сліди,
включаючи свідків, з допомогою кулеметних черг.
Але убитими виявилися не
всі! Пані Розинську було
важко поранено. Після втечі есесівців,
прийшли місцеві жителі і почали підбирати тих, хто був ще живим.
Її, знеможену і безсилу, поранену
тілом і розбиту душею, підібрала ця
сім'я і приволокла додому. Ніч могла
приховати їх прихід додому з пораненою гостею, але того, що міг принести
їм новий день, ніхто не знав. Тоді й вирішили переховувати її у підвалі, до кращих часів, допоки не закінчиться війна.
Оскільки рана була глибокою, їй
потрібна була медична допомога. Але
як же це зробити, щоб не накликати
на себе біду? До всіх переживань про
її здоров›я додалося ще й те, що пані
Розинська боялася темряви та залишатися на самоті. З тих пір коли в концтаборі вона побачила як самоскид, битком набитий дітьми-підлітками, під'їхав
до крематорію і бездушно висипав їх в
розжарену піч, ось уже кілька місяців
не може вгамувати свою змордовану
та знеможену свідомість.
Такі речі неможливо стерти з

на те, щоб уціліти в цих умовах була
безглуздою, вона просто розчинялася
від кожного чергового крику есесівця.
Втекти?! Хіба для того, щоб тільки наблизити свою смерть, адже будь-яка
спроба втечі завершувалася поверненням сміливця назад у табір на довгі знущання, а потім – привселюдний
розстріл. Продовжувати жити?! Як, для
чого? Щоб працювати до повного виснаження для блага окупантів, і закінчити життя за розпорядженням грубого
ката?
Будучи в різних місцях, обоє пройшли через одне і те ж «пекло». Реальність безжально демонструвало їм
жахливі картини прощання з життям:
чи коротким пострілом, чи довгими нестерпними знущаннями, або смертю в
крематоріях, несамовитими криками
вмираючих, які ще довго звучали у вухах. А їхнє життя тривало... У жахливих
стражданнях та виснажливій праці, у
страшних хворобах тифу, лихоманки і
запалення легень. Але вони, усупереч
своїм бажанням, виживали.
І ось одного разу настав день звільнення...
Для пана Розинського це був день,
коли він тривалий час боровся з тифом.
Він уже декілька днів марив, що за тодішніми законами концтабору, передвіщало швидке закінчення страждань короткий постріл. Ця смерть назавжди
звільнила б його від важких фізичних
мук, душевних страждань, роздумів

пам'яті...
Єдиним порятунком від паралізуючого страху темряви в таборі була її
напарниця, з якою вони спали на одних
нарах. Тільки, притиснувшись міцно до
неї, пані Розинська могла в темряві зімкнути очі, просячи Бога про силу знову
їх відкрити. Її подруга по нещастю була
для неї джерелом тепла й укриттям від
жахів, що переслідували її з того жахливого моменту біля крематорію.
У підвалі, де вона переховувалася
від есесівців, було темно, сиро, холодно. Від такої атмосфери навідували не
найоптимістичніші думки. Єдиним порятунком від жаху темряви була завжди запалена свічка. При світлі свічки,
вона хоча б на короткий час сну, могла
звільнити свою свідомість від роздираючого її жахливого крику жертв крематорію.
Минали дні…
Люди, які дали прихисток пані Розинській, щиро співчували та опікувались нею. Рани від пострілу поволі гоїлися. Війна ще досі тривала, хоч дехто
говорив про її швидке закінчення. Час
від часу в її, все ще розбитій душі, починали прокидатися картини далекого
минулого, картини такого короткого сімейного щастя. Але як і де вона могла
відшукати свого коханого? Де можна
було б про це дізнатися? Та й чи живий
він взагалі?
А жорстока війна підходила до свого закінчення... Вона дописувала свої

Незабаром у Польщі почалася окупація. Вже за перших днів окупації вони
потрапили в полон і їх розлучили: він – у
чоловічій концтабір, вона – в жіночий.
Спочатку вони втішались, що це тимчасово, що війна не триватиме довго. Але

вже останні сторінки!
Для подружжя Розинських життєві
сторінки також розгортались по-різному.
Вона була в Австрії, він – потрапив
знову до Польщі, пройшовши через
важкі життєві випробування. Намагаючись відшукати своїх рідних, він
дізнався, що багато з них загинули від
жорстокої руки німців, а ті, хто вижили,
назавжди стали інвалідами. Із сім'ї його
дружини він нікого не зміг відшукати.
Будь-які довідки про концтабір, у якому спершу була поміщена його дружина, приводили його в глухий кут.
Та він не здавався, в глибині душі
він вірив, що одного разу вони знову
зустрінуться. Через двадцять років,
він переїхав до Австралії, де на той час
мешкало багато вихідців з Польщі та
оточуючих країн, усі ті, яких війна немилосердно розкидала по світу. Там
він по-справжньому зустрівся з Ісусом,
Якого знав з дитинства, але тільки поверхнево, не по-справжньому. Там в
Австралії, він одного разу потрапив до
церкви, де було багато поляків і, почавши відвідувати її, він незабаром зрозумів, що без Ісуса він більше не зможе
жити.
Пошуки дружини не припинялися і
там.
Йому навіть пощастило відшукати
жінку, яка під час війни була в одному
і тому ж концтаборі та особисто знала
пані Розинську. Вона
також
розповіла
йому про жорстокі
есесівські розправи.
З її розповідей ставало зрозуміло, що
тільки деякі вціліли
тоді, коли автоматні черги вкладали
рядами людські тіла
на дихаючу кров›ю
землю.
Пан Розинський
слухав її розповіді
і подумки намагався уявити собі свою
крихітну, маленького зросту, худеньку дівчинку, яка була його дружиною
лише декілька місяців. Чи зуміла вона
перебороти ту важку виснажливу працю, чи змогла вона знести жахи розстрілів і крематоріїв, чи мала вона силу
пережити хвороби тифу та малярії? Чи
могла вона бути в тому числі тих небагатьох, яких місцеві жителі витягли
з-під куп людських тіл? Чи могла вона
бути серед числа тих вцілілих?
З кожним днем його надії згасали… А кожен новий рік заново ставив
своє жорстоке тавро: «Пішла! Назавжди!» Його реальність була невідривно
пов›язана з жахливим минулим, що
залишило свій жорстокий слід в долях
багатьох людей; минулим, яке болісно
стискало серце від почуття безнадійної
втрати.
Через десять років він переїхав до
Америки і продовжував пошуки своєї
дружини. Він сподівався, що серед нових людей він зможе відшукати тих,
хто бажали поховати своє жахливе минуле, пов'язане з війною, але ще здатні
хоч якось воскресити те, що було в той
час воєнного лихоліття. Він сподівався,
що хтось зможе відкрити вуаль минулого, що таїло хоч якусь інформацію
про його дружину.
Але проходили роки і все залишалося безрезультатним. Час ставив таке
ж жорстоке тавро, з кожним новим роком воно ще сильніше і болючіше чеканило: «Пішла! Назавжди!»
Ці слова довго і болісно висіли

в повітрі...
Щоразу від яких на очі набігала
сльоза
Це важкі часи розлуки ...
Пані Розинська довгий час проживала в дачному будиночку людей, які
врятували її від смерті, виходили після
важкого поранення і дбали про неї.
Вона довго не могла позбутися страхів,
що переслідували її. Здавалося, вони ніколи не зможуть залишити її понівечену
жахливими картинами свідомість. Війна відібрала у неї все: коханого, рідних,
дім і все, що було в ньому, залишивши
її з невеличкою валізою, в якій зберігалася згорнута в трубочку їх весільна
світлина, її дівочий капелюшок і невеличке покривальце, яке вона пошила,
прикрасивши мозаїчною вишивкою із
зображенням двох ангелів.
Колись вона мріяла, що цим покривальцем вони разом будуть вкривати свого первістка, оберігаючи від
холоду, плекаючи своїми дбайливими
батьківськими і материнськими руками. Проходячи через всі випробування
концтабору, вона намагалася ніде не
залишати свою дорогоцінну ношу. Вона
міцно притискала її до себе, тоді як над
її головою свистіли кулі. Вона падала
разом з нею, зранена кулею, намертво
затиснувши її в руках. Так і підібрали її
люди, які допомогли їй вижити. Вона
берегла своє багатство з величезною
силою, сподіваючись, що одного разу
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Християнству загрожує
зникнення з біблійних земель
Британська організація «Інститут з вивчення
громадянського суспільства» (Institute for the
Study of Civil Society) опублікувала доповідь
під назвою «Християнофобія», яка присвячена
утискам християн у Бірмі, Китаї, Єгипті, Індії, Ірані,
Нігерії та Пакистані – повідомляє Християнський
Мегапортал invictory.org з посиланням на Сhristian
Рost.
«Прогнози для Ближнього Сходу невтішні:
існує серйозний ризик того, що християнство
зникне зі споконвічно біблійних земель. Ентоні
О’Махоні з коледжу Хейтроп, що у Лондоні, навела дані досліджень, де повідомляється, що за
останнє століття регіон покинули або було вбито
до 2/3 християн», - підкреслюється в доповіді.

Американські соціологи
оновили статистику по релігіям
світу
Французький православний інтернет - сайт
Оrthodoxie.com з посиланням на видавництво
«Світ релігій» («Le Mondedes religions»)
повідомляє про результати досліджень розвитку
сучасної релігійності в світі.
Християни – найчисельніша релігійна група
світу – приблизно третя частина населення
Землі (32%). Друга за чисельністю громада –
мусульмани (23%).
Pew Forum уточнює дані про християн (загалом
2,2 млрд. чоловік): 50% - католики, 37% протестанти різних конфесій, 12% - православні,
1% - різні деномінації, що умовно також
називаються християнськими (мормони, свідки
Ієгови та ін.), але по суті, вже не є такими, хоча і
появилися на основі християнських традицій.

Загублене біблійне коліно
повертається в Ізраїль
«Ціле єврейське село, яке вважає себе
нащадками племені біблійних часів, повернулося
в Ізраїль після 5-ти тисяч років вигнання» повідомляє pravda. ru.
Представники групи називають себе «Бней Менаше», проживають на північному сході Індії,
та вважають, що походять від євреїв, вигнаних з
Ізраїлю, які пішли в Індію ще в VIII столітті до н.е.

вони знову будуть разом і здійсниться
їхнє найпотаємніше бажання...
Та збігали роки, і разом з ними повільно вмирала надія відшукати один
одного. Через деякий час вона повернулася до Польщі і, розшукавши своїх далеких родичів, залишилася там
жити. Вона продовжувала жити спогадами, стражданнями. Її серце було
вщент розбитим, із року в рік їй ставало дедалі важче. Невже доля, керована
немилосердною війною, назавжди розлучила їх, розбила їх таке короткочасне
щастя, занапастила їх потаємні мрії?
Крізь усі роки вона врешті-решт
змирилася із втратою коханого чоловіка через жахливу війну, заглушила
надії на зустріч, але вірила, що ніколи
не зможе стерти зі своєї пам'яті тих солодких миттєвостей подружнього життя. Ці спогади оживляли її, давали силу
й наснагу іти далі.
У середині сімдесятих років вона
разом зі своїми родичами переїхала
до Америки і оселилася неподалік від
Нью-Йорка, в місті Бронкс. У цьому районі мешкали багато вихідців зі східної
Європи, багато тих, що пройшли через
страшний час війни і концтаборів. Вона
навіть змогла відшукати жінку, з якою
жила в одному бараку, яку, так само
як і її, підібрала австрійська родина і
зберегла від неминучої смерті, холоду
і голоду.
Початок. Закінчення на сторінці 4

Не дивлячись на довгий відрив від рідної
культури, вони, так як і в минулому, сповідують
іудаїзм і виконують усі обряди. В 2005 році головний равин Ізраїлю визнав їх загубленим коліном
Ізраїлевим.
Біля 1700 бней-менашей вже репатріювались
в Ізраїль раніше, але процес був призупинений
в 2007 році після того, як уряд країни почав
вимагати від них доказів приналежності до
єврейського народу. Однак недавно влада
погодилась дати дозвіл на в’їзд решті 7200
представникам громади.
«Після тисяч років очікувань наша мрія
здійснилася!» - сказала одна жінка, яка
переселилася в Ізраїль разом з чоловіком та
восьмирічною донькою.

1025-річчя Хрещення
Київської Русі Святкуватимуть
на державному рівні
Президент Віктор Янукович доручив Кабінету
Міністрів активізувати роботу центральних та
місцевих органів виконавчої влади з підготовки
та відзначення в Україні 1025-річчя хрещення
Київської Русі.
Про це йдеться в Указі Президента України
від 21 січня 2013 року № 34/2003, повідомляє
Інститут релігійної свободи.
З метою ефективної організації святкування, що
заплановане на липень 2013 року, уряд повинен
забезпечити перегляд складу оргкомітету та
плану організаційних заходів.
Глава держави пропонує передбачити додаткові
заходи щодо збереження об'єктів культурної
спадщини, пов'язаних із християнством, а також
широке залучення громадськості до реалізації
плану урочистих заходів.
“Заходи з нагоди 1025-річчя хрещення Київської
Русі сприятимуть консолідації українського
народу, піднесенню його історичної свідомості.
Це святкування Глава держави планує на
найвищому рівні ” – наголосив він.
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Різдво, яке принесло
радість!
Закінчення. Початок на сторінці 3
В Америці вона зайнялася улюбленим рукоділлям і час від часу продавала свої особливі покривальця, які
дуже нагадували місцевим жителям
гобелен. А те найперше, найдорожче,
призначене для особливого випадку,
дбайливо зберігалося в її шафі як коштовність. Мрії не здійснились, та спогади і через десятки років перед очима
оживали.
А життя продовжувалось...
Одного разу, провідуючи свою подругу, яка жила в центрі старого Бронкса, пані Розинській довелося зайти в
найближчу церкву.
Зайшовши до церкви, вона була
здивована побаченим. На одній зі стін
висіла її робота. Пані Розинська запитала нову знайому, де їй вдалося придбати такий гобелен і та відповіла, що
купила його з рук однієї жінки. Потім
вона підійшла до того невеликого покривальця, на якому також майстерно
були зображені два ангели і, піднявши
один з кутів, сказала:
– Це мій виріб. Бачите, ось в цьому
кутку вишиті дві букви «М» і «Р», що означає «Маргарита Розинська». Колись
давним-давно я зробила моє перше
покривальце або гобелен, як ви це називаєте, а через декілька років у цій
місцевості продала їх досить багато.
– Невже? – здивувалася молода
жінка – Це ж здорово! Нам з чоловіком
дуже сподобався цей гобелен, і ми подумали, що він буде гарною окрасою
нашої церкви.
Пані Розинська тільки зітхнула, але
історію походження того першого виробу не розповідала їй. Та й кому ж це
цікаво? Це було її особисте: біль, втрата, історія, це її давні, але незабуті рани,
далекі, але такі живі спогади.
Коли розговорилися, виявилося,
що вони є сусідами. Це подружжя недавно переїхало сюди з південного
штату Луїзіани. Чоловік був пастором
цієї новоствореної церкви.
Розпрощавшись, пообіцяли іноді
зустрічатися. У той вечір, прийшовши
додому, пані Розинська довго не могла заснути. Її думки повертали її в той
далекий час, у старовинне польське
місто, де вона провела своє дитинство,
де народжувалися її дівочі мрії, кохання і де, на жаль, воно так жорстоко
обірвалось.
Пан Розинський відвідав ту ж церкву на Святвечір. Як тільки зайшов,
одразу його погляд спинився на картині, яка була йому до болю рідною. Він
присів на лавку і, опустивши голову,
заплакав.

Він ніколи не зміг забути того короткого щасливого часу подружнього життя. Воно було для нього таким
трепетним, таким назавжди живим в
його серці, воно було тим, що допомагало йому прокидатися кожного ранку,
продовжувати жити. Той короткий час,
проведений разом зі своєю коханою,
був для нього запорукою щастя, з яким
він прожив своє життя, так більше ніколи не одружившись.
Він все життя чекав зустрічі...
Якщо не на землі, то у вічності...
Але в той вечір йому здалося, що
сили покидають його. Він слухав молодого пастора, який говорив про надію, що прийшла в світ з народженням
Спасителя; про щастя, яке подарували
ангели своїм приходом пастухам, і
його серце ридало. Де ж його щастя,

де ж його надія? Чому ж так жорстоко
все вийшло? Чому війна, увірвавшись в
людське життя всього лише на кілька
років, залишила свій слід назавжди?
Чому ж світ такий жорстокий? Чому ж
стільки страждань?
Щастя? Надія? Чи були вони в його
житті? Його думки вихором кружляли
в його голові, перемішуючись зі словами пастора, терзаючи його змучену
душу. Він намагався зосередитися на
проповіді, однак думки відносили його
в минуле.
– Своїм народженням Христос приніс у світ надію – вловив він думку пастора, – хоча багатьом було важко її помітити. Їхнє життя було пригніченим від
римського насильства, тяжкої праці та
знущань. Народжене Немовля дарувало світло, але його треба було побачити, Він міг подарувати щастя, але його
треба було захотіти прийняти, Він міг
подарувати надію, але цим скористалися лиш дехто. Ця надія жива і зараз,
радість Різдва передається з покоління
в покоління, вона вічна!

Для того, щоб отримувати газету щомісячно (безкоштовно),
телефонуйте або звертайтеся на адресу редакції.

Пан Розинський слухав ці слова, а
його очі були прикуті до картини, що
висіла на стіні. Два ангели... Колись давно такі самісінькі його кохана вишила
для них, для їхнього майбутнього первістка.
– Невже ця картина моєї коханої? тяжка думка непокоїла його.
Вона була настільки наполегливою
і невідступною, що пан Розинський навіть не помітив, коли відвідувачі почали
один за одним покидати приміщення
церкви. Він сидів, не рухаючись, на
своєму місці і не зводив очей з картини.
Незабаром до нього підійшов пастор і,
привітавши його з Різдвом, сказав:
– Я можу вам чимось допомогти?
Може вас щось цікавить?
– Вибачте мене, – мнучи тремтячими пальцями свій капелюх, сказав пан
Розинський, – ваша проповідь і оздоблення церкви повернули мене в далеке минуле, що роз’ятрило стару рану,
яка досі не загоїлася.
– Тим не менше, – співчутливо про-

довжив пастор
пастор, – чим я міг би вам до
допомогти?
– Можна мені подивитися вашу
картину?
– Звичайно, звичайно! - запропонував пастор, здивувавшись.
До горла підкотився клубок, спазми скували його голос, а тіло наливалося свинцем і ставало важким і некерованим. Він не зводив очей з побаченої
картини і не відпускав зі своїх пальців її
кінчик, боячись, що побачене може вислизнути від нього назавжди. Він не міг
це втратити зараз, але, водночас, він
більше не міг вмістити в своєму розумі
тільки що побачене і пережите. Сили
покидали його. Він повільно опустився на підлогу, боячись втратити свідомість. А очі все також не відривалися
від зображення двох ангелів, які були
зроблені руками його коханої. Та раптом вони почали губитися в темряві, у
вухах загуло і йому хотілося крикнути:
– Ні! Не зникайте! Не йдіть! Залишайтеся зі мною!
Але сили покидали його, повільно

занурюючи його світ у темряву.
Отямившись за кілька хвилин,
стомлено відкривши очі і, намагаючись
пригадати де він і що з ним трапилося,
озирнувся. Поруч з ним стояли пастор і
молода жінка зі склянкою води.
– Що з вами? – стурбовано запитала вона. – Ох, як ви нас налякали! Як ви
себе почуваєте?
– Не турбуйтеся за мене… Зі мною
все гаразд.
Він підвівся з підлоги і, присівши поруч на лавку, продовжив:
– Подаруйте мені цю картину. Вона
виготовлена моєю дружиною, яку я
втратив назавжди під час війни.
Тут очі пастора і його дружини заблищали іскорками щастя. Їх посмішки
були такими широкими і щасливими,
що старий навіть розгубився. Пастор
обійняв чоловіка і тихо сказав:
– Я думаю, що ми можемо для вас
зробити більше, ніж ви просите. Я дуже
сподіваюся, що ми можемо вам подарувати те, про що ви навіть не мріяли.
Він їхав в машині і думав про те, хто
зараз стане перед ним. Пастор мовчав,
а цікавість старого зростала. Він усіляко намагався уявити собі, хто б це міг
бути. Може це хтось із її родичів, хто
якимось чином зміг зберегти це рукоділля.
Очі постійно блищали від сліз, які
невидимим потоком текли по щоках,
разом з ридаючим серцем, яке стискалося від спазмів.
Через короткий час двері відкрила
вона, його мила, його найдорожча…
Його душили сльози, що гарячим
струменем котилися по щоках, а очі
з такою прихованою і трепетною любов›ю дивилися на неї. Потім він узяв її
руку в свою і ніжно підніс до губ. Сльози котилися по щоках, падали на її руки,
обпікаючи її щирою і такою давньою
любов’ю, яка не не зникла, яку він проніс через лихоліття війни і концтаборів,
з якою він лягав і прокидався щоранку.
Їхнє кохання тривало все життя.
Вони пронесли його крізь роки самотності. Воно й тепер іскрилося на їх помережаних важкими роками і нестатками обличчях. Довгі роки розлуки не
змінили їх, а тільки загартували! І, знову
зустрівши один одного, вони дозволили своєму коханню по-новому розквітнути, а його буйне цвітіння було насолодою для багатьох.
Для них життя тепер не просто тривало...
Воно було насолодою!
Це було найпрекрасніше Різдво у
їхньму житті, адже через майже п’ятдесят років, вони зустрілися, як вперше.
Через майже півстоліття вони знайшли
один одного.
Це Різдво принесло їм величезну
радість!
Л. Павлюк

Притча про Покору
Два їздці були раз: митар
І вельможний фарисей;
До мети взялися бігти.
Хто допаде? Той чи сей?
Ця мета – життя у небі.
Щоб до неї дочвалать,
Фарисей запряг два коні:
«Чеснота» одного звать Піст, молитва, дари вбогим.
Хто був другий кінь? Ти ба!
Гордість, злобная обмова
І гидка самохвальба.
Шарпнули оті два коні:
Цей сюди, а той он - там,
Розірвали віз надвоє,
Проваливсь їздець і сам.
Тим часом убогий митар
Шкапу «Смирність» як запряг,
То помалу, але певно
До мети свій віз дотяг.
Іван Франко

У срібло та кришталь мороз зодяг природу,
Січнева заметіль, сніги та холоди.
Та затишно душі від думки, що в негоду
Святвечором Йордан тече до нас сюди.
Ось Книгою Життя змальовується диво Господь Ісус Христос спускається до вод,
У річці бо Йордан побожно та сміливо
Предтеча Іоанн хрестив увесь народ.
Іде Господь Ісус, щоб об’явитись люду,
Як Агнець без вини,
Як Славний Божий Син,

Чий жереб буде Хрест –
То за людей спокута,
Гріх світу розіпне на древі хреснім Він.
Відкрились небеса, і раптом над Йорданом,
Як голуб, Дух Святий з’являється, летить
До Господа Христа, хрестивсь від Іоанна,
І Божий з неба глас, немов завіт звучить:
Ти Син Мій Улюблений,
Що Я вподобав Тебе!
Отак Сам Бог Отець Месію нам являє,
І Словом Божим, що спасіння дар несе,
Він із Собою світ навічно примиряє,
У забуття піде неправедне усе.
З’явився люду Бог у Вищій Божій Суті,
В Єдиній Трійці Пресвятій. Любов і Мир!
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа,
Як Божі діти, знов роджаємось з тих пір.
Т. Маршалова

