Духовно-просвітницьке видання

І

станеться, коли запитають вас сини:
«Що то за служба ваша?» – то відкажете:
«Це жертва – Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли
побивав Єгипет, а доми наші зберіг» (Вих.
12:26, 27).
Коли ми відзначаємо одне із християнських
свят, то завжди намагаємося роздумувати
над подією, яку згадуємо, над особами,
які безпосередньо брали в ній участь, а
найголовніше – ми намагаємось винести з
цього урок.
На жаль, з плином часу, ця подія втрачає свою
духовну цінність, актуальність, і святкування
перетворюється у звичайне формальне свято
народних традицій, у свято для тіла. Томуто Господь, застерігаючи Свій народ від
подібних помилок, не тільки дав повеління
про святкування Пасхи, але й наказав, щоб із
покоління в покоління передавалася істинна
його суть. Щоб нові покоління, які будуть
жити в Обіцяній землі, знали і цінували усе те,
що робив Господь за життя їхніх батьків. А для
цього їм потрібно було при святкуванні Пасхи
щороку своїми сім ̛ ями переживати трепетні
хвилини усвідомлення Божого гніву і Божої
ласки, хвилини вдячності й радості, хвилини
правдивих переживань епохального моменту
у житті Ізраїлю.
Старозаповітна Пасха була прообразом
Новозаповітньої Пасхи. Тож, коли ми
святкуємо новозаповітну Пасху, нам теж слід
пороздумувати над змістом цього свята, над
значенням його для кожного з нас і визначити,
як все ж таки потрібно святкувати це велике й
славне свято, щоб не знецінити його значення
і не звести це святкування до бездуховної
традиційності.
У чому ж суть Пасхи?
По – перше, Пасха – це порятунок від смерті.
Староєврейське слово, яке використане для
визначення старозаповітнього свята, означає
«перескакувати». Коли Господь карав Єгипет,
то кров на домах ізраїльтян була знаком і кара
обминала доми ізраїльтян. І лише тому вони
були врятовані від смерті. Новозаповітна
Пасха – це теж порятунок від смерті. Після

гріхопадіння Адама весь людський рід
опинився під прокляттям гріха. Кожен, хто
приходив у цей світ, був грішним. Писання
говорить: «... бо всі згрішили і позбавлені Божої
слави» (Рим. 3:23). Таким чином, весь людський
рід опинився під гнівом Божим і всі стали дітьми гніву. І заплата за гріх одна - це смерть
(Рим. 6 23). А так як Ісус Христос взяв на Себе
кару всіх людей, то Він відкупив від вічної
смерті усіх тих, хто вірою приймає цю жертву.
Ісус Христос є нашою Пасхою, «...бо наша Пасха – Христос, за нас у жертву принесений» (1
Кор. 5 :7).
По – друге, Пасха – це звільнення з рабства.
Як старозаповітна Пасха була звільненням
від Єгипетського рабства ізраїльтян, так і
новозаповітна Пасха є звільненням з рабства
гріха, рабства сатани. Сам Ісус Христос сказав,
що «кожен, хто чинить гріх, той раб гріха»
(Ів. 8:34). І Він прийшов, щоб «проповідувати полоненим визволення» і «відпустити на
волю помучених» (Лк. 4:18). Своєю смертю й
воскресінням Христос здійснив це визволення
з рабства гріха і смерті.
В чому захована сила Пасхи?
Сила старозаповітної Пасхи була у крові
ягняти, якою кропили одвірки тих домів, де
святкували Пасху. І кожен, хто був у домі
з покропленими кров’ю одвірками, той
перебував під захистом. Де не було крові,
там відбувалося покарання, там панувала
смерть. Кров Ісуса – це сила новозаповітної
Пасхи. Кров Христа – це гарантія спасіння. І
кожен, хто підійшов під кров Христову, той
отримує спасіння та перебуває під її захистом.
Сила Христової крові проявляється і досі. Ця
Кров і сьогодні очищує від усіх гріхів і вона є
захистом від справедливого гніву Божого на
всякий гріх.
Пасха має і свої наслідки
Внаслідок визволення рабів-євреїв з
єгипетського рабства, біля підніжжя Синаю,
утворюється нова спільнота – ізраїльський
народ з теократичним правлінням. Там Бог
сказав: «Ви станете Мені Царством священиків
та народом святим» (Вих. 19:6). На п’ятдесятий
день після новозаповітної Пасхи утворюється
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особлива спільнота – Церква Ісуса Христа. Це
«вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої» (1 Петра 2:9). Народжується Церква – Наречена Господа Ісуса.
Яке значення Пасхи?
Старозаповітна Пасха для всіх поколінь
ізраїлевих синів означала перемогу над
Єгиптом, їхнє цілковите звільнення і їхнє
досягнення Обіцяної землі.
Новозаповітна Пасха означає перемогу і
тріумф Ісуса Христа над смертю, адом і всіма
ворожими силами темряви. Ми теж в Ісусі
Христі причетні до цієї перемоги. «А Богові
дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом
перемогу нам дав» – так з радістю пише апостол
Павло до коринтян (1 Кор. 15:57).
Новозаповітна Пасха є гарантією нашого
оправдання і нашого спасіння. « Коли ж бо
Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх гріхах, тоді то загинули й ті, що в
Христі упокоїлись» (1 Кор.15:17, 18).
Новозаповітна Пасха є гарантією нашого
воскресіння. Христос є «Первістком серед
покійних», Який воскрес із мертвих. І «як в
Адамі вмирають усі, так само в Христі всі
оживуть»(1 Кор. 15:22). Тому, коли Христос
воскрес, то воскреснем і ми.
Умови святкування Пасхи
Господь дав конкретне повеління про те, як
потрібно святкувати Пасху. «Опрісноки будуть
їстися сім тих день, і не побачиться в тебе
квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім
краї твоїм» (Вих. 13:7). Отже, до святкування
потрібно було ретельно готуватися, щоб не
знаходилося у домі нічого квасного, що було
прообразом гріха.
Щодо святкування новозаповітної Пасхи,
Слово Боже дає теж чіткі повеління: «Тому
святкуймо не в давній розчині, ані в розчині

злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди» (1 Кор. 5:8). Тому потрібно
переглянути своє життя у світлі Слова Божого,
очиститись від усякого гріха й нечистоти
та з чистим серцем святкувати Воскресіння
Господнє.
Варто серйозно задуматися про наше
святкування
Воскресіння
Ісуса.
Чи
усвідомлюємо ми значимість цієї події для
всього людства і для кожного з нас зокрема?
Чи по-справжньому ми оцінили ціну нашого
відкуплення з рабства гріха й смерті? Як
Христове Воскресіння вплинуло на наше
особисте життя? Чи померли ми з Христом
і чи воскресли з Ним для нового життя? А
може, турботи про приготування наших домів
до свята відволікли нас від найголовнішого нашого духовного приготування? Чи до кінця
зрозуміли ми і чи розповідаємо ближнім про
істинну суть цього свята?
Нехай у ці святкові дні несеться від чистого
серця хвала нашому Господеві за спасіння та
відкуплення, здійснене Ним на Голгофському
хресті у смертельних муках. Бо Ісус Христос
помер за наші гріхи і воскрес для нашого
оправдання!
Тож, нехай Господь поблагословить
кожного із нас у ці святкові дні мати такі
благоговійні роздуми про усі події, які
відбувались у Гефсиманії, на Голгофі та й
того недільного ранку, коли смерть і ад були
переможені. Нехай Бог дасть нам мудрості як
потрібно святкувати це велике і славне свято,
щоб не знецінити його значення і не звести це
святкування до бездуховної традиційності.
Христос воскрес і ми воскреснем!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
О. Боднар
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1 Як минула субота, Марія Магдалина, Марія, Мати Якова, і Соломія купили пахощів,
щоб піти й намастити Його.

Смерть на Хресті

2 І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці.
3 І говорили вони між собою: Хто відвалить нам камінь від входу в гробницю?
4 Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий.
5 Увійшовши до гробниці, вони побачили
зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися!
6 А він їм каже: Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого?
Він воскрес – нема Його тут! Ось місце, де
поховали Його!
7 Ідіть та скажіть Його учням і Петрові, що
Він випередить вас у Галилеї. Там ви Його
побачите, як сказав вам!
8 І вийшовши, вони побігли від гробниці,
бо їх охопили тремтіння і жах; та нікому нічого не сказали, бо боялися.
9 А як воскрес Він уранці, першого дня
тижня, то з’явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів.
10 Пішовши, вона сповістила тим, що з
Ним були. – Вони плакали й ридали.
11 а дізнавшись, що Він живий і що вона
бачила Його, не повірили.
12 Після цього Він з’явився в іншому вигляді двом перехожим, що йшли до села.
13 А ті вже сповістили іншим, але і їм не
повірили.
14 Нарешті Він з’явився одинадцятьом,
коли вони були за столом. Він докоряв їм
за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили Його воскреслого.
Марка 16:1-14

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
“Та нині Христос воскрес із мертвих,первісток серед покійних” (1 Кор. 15:20)
Більшість релігій світу поклоняються великим, але мертвим лідерам чи філософам.
Християнство ж проповідує віру в Живого,
Воскреслого Спасителя.
Один місіонер пояснював це так: «Подорожуючи, я потрапив на роздоріжжя. Шукаючи провідника, знаходжу двох чоловіків: один – мертвий, інший – живий. Якого
з них я питатиму про напрямок, живого чи
мертвого?» Слухачі відповіли: «Живого.»
«Тоді, – продовжував місіонер, – чому ви
стали послідовниками мертвих лідерів, а
не послідовниками Господа Ісуса Христа,
Який живий?»
Якщо ми дійсно віримо у воскресіння Ісуса Христа, тоді нам не важко вірити всьому,
що каже Боже Слово. Якщо ми відкидаємо
цю доктрину – це означає, що ми відкидаємо всю Біблію. Якщо Христос не воскрес,
значить Він не виконав Свою обітницю, всі
Його пророцтва були марні, а ми всі – ще
досі у гріхах.
Дівчинка жила біля цвинтаря, і часто їй
потрібно було проходити через нього, коли
вже стемніє. Одного разу її запитали: «Ти
не боїшся?» Вона відповіла: «Ні, моя домівка зовсім недалеко». Якщо ми віримо у
воскреслого Христа, нам також не слід боятись смерті. Наш дім – поряд!
Христос – це життя, це – порожня
могила,
На Нього надію свою поклади!
В двобої з гріхом – перемога і сила!
Ні пекло, ні смерть не зашкодять – іди!
Енон

Чи завжди люди до кінця розуміють ціну, яку заплатив Господь
за кожного з нас, і те, якою смертю Йому довелося померти, щоб
ми отримали вічне життя?
Часом, з різних причин, на
серці утворюється мозоль, і ми
стаємо духовно черствими. І
вирази «Він страждав», «Він
був розп’ятий», «помер за нас
на хресті» стають буденними,
самі собою зрозумілими, позбавленими того первинного змісту, який від початку закладений Богом. Все це межує десь
із перетворенням богослужінь
у клуб любителів Біблії. Декому
з нас навіть важко уявити, яким
фізичним тортурам піддалося
тіло Христа під час розп ̛ яття.
Читаючи уривки з Євангелії, де
описуються передсмертні муки
Христа, мимоволі розумієш, що
таке витерпіти міг лише Той, Хто
усвідомлював, що через страждання і смерть здійснює остаточну перемогу над смертю.
Неможливо
перебільшити
тяжкості страждань розп’ятого
на хресті. Жорстокість цих тортур розумів римський оратор
Марк Туллій Цицерон, який сказав одного разу: «Навіть саме
слово «хрест» має залишатися
якомога далі не тільки від римських громадян, але також і від

думок, очей і вух”.
Страждання Христа розпочались у Гефсиманському саду:
«…був у смертельній тривозі… Піт Його став, немов каплі крові, що спливали на землю». На думку сучасних вчених,
кривавий піт можуть спричинити
стресові духовні муки у молодих
людей (до 40 років). Ісус пережив так званий «гістономічний
струс», який збільшує проникність стінок кровоносних судин,
що густо обплітають потові канали, у результаті чого кров може
проникати у піт. Це було духовне
вмирання, яке тривало близько
двох годин, протягом яких змінювались один за одним стани
стресу та розслаблення. Під час
стресу кров нагально відходила
від голови у черевну порожнину,
викликаючи втрату свідомості,
а під час розслаблення вона
сильною хвилею била в голову,
викликаючи згадуване явище
«проштовхування» червоних тілець у потові канали і пізнішу їх
появу на поверхні шкіри. Саме
з великої любові до кожної людини «…Він був ранений, мучений, гноблений, понижуваний…» (Іс. 53:4-8) за наші гріхи.
Перед бичуванням Христа били
кулаками по обличчю. Удари та
плювки в обличчя вважалися у

юдеїв ганебним способом приниження людини за богохульство. Вони вважали, що Христос
здійснив найбільше богохульство, оскільки, будучи людиною,
стверджував, що є Істинним Богом. Ісус був усіляко принижений
і висміяний, а також пережив
тяжкі фізичні страждання від
бичування. Римське бичування
(flagrum romanum) було настільки жорстокою карою, що закони
забороняли застосовувати його
до своїх громадян. Бичування
або передувало розп ̛ яттю, або
було окремим покаранням. Ця
страшна кара іноді закінчувалась смертю. Батіг мав три довгі
ремінці, що мали на кінцях закріплені шматочки металу, які і
виривали під час побиття шматочки тіла. Для засудженого кількість ударів обмежувалась десь
до 20, щоб нещасний міг дійти з
хрестом до місця страти.
Після бичування воїни підняли Ісуса із калюжі крові і посадили, одягнувши Йому на голову
корону, сплетену із гілок терну.
Ця корона мала форму шолому
і нагадувала митру царів Сходу.
Коронація засуджених терниною
не була узвичаєна ані у римлян,
ані у євреїв. Це єдиний випадок,
який записано у Євангелії. Таку
кару було вигадано лише для

Ісуса. Після знущальної коронації воїни били Ісуса по голові та
обличчю.
Це була неймовірно жорстока
кара, при якій кожен нерв у тілі
кричав від відчаю.
Дійсно, смерть на хресті включає в себе все жахливе і огидне,
що є в болі та смерті: запаморочення, судоми, спрагу, голод,
безсоння, гарячку від ран, правець, почуття ганьби виставленого на загальний огляд, затягування мук, жах очікування. Все
це посилене до нестерпності,
та все ж – трохи нижче від того
рівня, за якого настала би втрата
свідомості і полегшення, пов’язане з ним.
Неприродне становище робило болючим кожен рух: посічені
вени і пошкоджені сухожилля
виходили невгамовним болем;
ґанґрена вражала відкриті рани;
артерії – особливо головні і живота – розбухали і стискалися
від накопичування крові. І в міру
зростання всіх цих страждань, до
них додавалася нестерпна мука
спраги. Усі ці фізичні страждання
викликали внутрішні збудження
і страх, які перетворювали саму
смерть – ту саму смерть, невідомого ворога, наближення якого
так лякає людину, – на подобу
бажаного та благодатного звільнення.
Але Ісус Христос переміг
смерть! Чудовий Божий план
спасіння був звершений! Не жалюгідна поразка, але славний
тріумф.
«Звершилось!» – найславетніший переможний вигук з усіх
існуючих в усій історії людства.
Більшість людей сьогодні не
потрібно переконували в тому,
що Ісус Христос – Спаситель
світу, однак переважна більшість
все ж таки не здатні гідно оцінити
Його жертву і прийняти Його як
Господа і Спасителя. Хочеться
на закінчення ще раз підкреслити: «Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує
в Нього, не згинув, але мав
життя вічне» (Івана 3:16).
О. Дюжнік

Чи повинні ми вірити,
що Христос воскрес тілесно?
Можливо, пасхальна подія – це лише
чудова метафора християнської надії?
Деякі академіки пишуть книги, в котрих
рішуче висувають подібні теорії. Але
достатньо подумати десять хвилин, щоб
зрозуміти: ми – безнадійні мрійники, якщо
так вважаємо.
Тільки-но подумайте! Там було лише
дванадцять людей, світ яких похитнувся.
Один із них був уже мертвий – вчинив
самогубство. Інший – прилюдно відрікся від
Ісуса, і був вщент розбитий. Ще один взяв
до себе додому матір розп’ятого вчителя,
щоб турбуватися про неї. Було вірогідним,
що це кінець історії. В цій групі був також
песиміст – він постійно пророчив невдачу
(Ів. 11:16). Достатньо було нічного арешту,
аби ця група з дванадцяти людей розпалась
(Мт. 26:56). Що ж їх спонукало знову зібратися разом – до того ж, що вороги будуть

описувати їх як «ті, що світ збурили» (Дії
17:6)? Метафора? Прекрасна алегорія? А
як пояснити не тільки факт пустого гробу,
але і змінені характери учнів.

змили б Його, як прибій руйнує замок із
піску, побудований дитиною на березі, і
Його трьохрічне служіння забули б, ніби
Його ніколи й не було.

Чи чули ви про випадки повернення до
життя після клінічної смерті? Декого із них
навіть поклали в гріб і закрили кришкою!
Я пригадую один із таких випадків. Він був
резонансним у ЗМІ. А як звали того чоловіка? Я вже забув… Напевно, воно одного
разу все ж з’явиться на могильному камені.

У першому посланні апостола Павла
до коринтян 15:3-5, в одному реченні звіщається про чотири дії Христа: Він помер,
був похований, воскрес і з’явився. З чого і
слідує: воскрес Той, Хто був похований. Чи
думають прихильники теорії метафори, що
Ісус насправді помер? Так. Чи був Він похований? Без сумніву. Воскрес на третій день?
(І завжди підкреслюється, що це сталося якраз «на третій день»!) Ні, це не метафора.
З’являвся? Ні, це також не метафора. То що
ж? В одному і тому ж реченні Павло вдруге
перейшов від фактів до метафори? Навряд
чи.

Якби Ісус Христос фізично не воскрес
як переможець смерті і захисник людства,
ми ніколи б не чули про Нього. Розчаровані
Христові учні не змогли б звершити
й маленької частини з того, що вони
насправді звершили. Можливо, деякий час
в Галілеї розповідали б історії про теслю –
цілителя; потім «справа Ісуса» закінчилася
б як справа Тевди (Дії 5:36); хвилі історії
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Подивіться, вони схожі на друзів. Таємних, але, тим не менш,
друзів. «Солдате, тепер можна
зняти Його. Я подбаю про Нього».
Полуденне сонце високо, а
вони мовчки стоять на пагорбі.
Зараз тут набагато тихіше, ніж
було вранці. Юрба майже розійшлася. Двоє розбійників на
хрестах стогнуть у передсмертній агонії, ледве дихаючи… Осьось помруть. Солдат прилаштовує драбину до центрального
стовпа, підіймається по ній і
забирає кілок, що з ̛ єднує поперечну та вертикальну частини
хреста. Солдати раді, що робочий день збігає до кінця. Вони
допомагають спустити вниз кипарисовий хрест і тіло на землю.
Виявляється, це нелегко.
«Тепер обережніше», – говорить Йосип.
П ̛ ятидюймові цвяхи висмикуються з міцного дерева, звільняючи безвольні руки. Тіло, що
служило Спасителю, піднімають
і кладуть на великий камінь.
«Він – ваш», – говорить начальник варти. Хрест лежить в
стороні, його незабаром віднесуть на склад, поки він знову не
знадобиться.
Для них ця робота хоч і незвична, але все ж руки справляються
доволі вправно і швидко.
Йосип з Ариматеї стоїть на
колінах й обережно обтирає зранене обличчя м’якою мокрою
ганчіркою, змиваючи кров, що
запеклася ще в Гефсиманському
саду, а потім при бичуванні. Він
змиває кров від тернового вінця,
а закінчивши, щільно закриває
Його очі.
Никодим розгортає полотно,
яке приніс Йосип, і розстеляє
його на камені поруч із тілом.
Двоє єврейських церковних ієрархів піднімають понівечене
мертве тіло Ісуса і кладуть на полотно, змащують пахощами. Як
тільки Никодим торкається Його
щік, щоб втерти алое, почуття,
стримувані до того, прориваються назовні сльозами. На обличчя
розп ̛ ятого Христа падає сльоза.
Никодим зупиняється, щоб опанувати себе. Зі щемливою тугою
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і скорботою він дивиться на цього молодого галілеянина.
Є щось трішки іронічне в тому,
що Ісуса ховають не ті, хто хвалився, що ніколи не покине Його,
а ці два представники релігійної
партії, члени Синедріону, які вби-

ли Месію.
Саме ці двоє завдячують розіп’ятому Христу: багато було
звільнено з глибоких ям рабства
і хвороб, багатьох було врятовано з мороку смерті. Але ніколи
не було темнішої штольні, ніж
та, з якої їх вивели. Це релігійні
штольні.
Вони не стануть заручниками
темряви, де пастки численні й
глибокі. Її підземний сморід віддає духом благих намірів. Безкінченний лабіринт її переходів
забитий тими, хто заблукав. На її
стежках калюжі пролитого вина і
лахміття хутра.
Не хотілося б опинитися там
з незміцнілою вірою. Юні серця,
які шукають відповіді на питання,
що не дають їм спокою, швидко
черствіють в цій холодній пітьмі.

Будь-яке свіже проникнення в
суть питання розтоптується на
догоду тимчасовим традиціям.
Оригінальність мислення не заохочується, а допитливість придушується. Пріоритети підтасовуються.

У Христа, крім пекучих слів
докору, не було нічого для тих,
хто живе в такому мороці. «Горе
вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго
молитеся, – за це отримаєте
дуже тяжкий осуд...горе вам,
книжники і фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу й миску
ззовні, а всередині вони повні здирства та ненависті...»
(Мт. 23: 15, 25-28). Для Ісуса не
існували ті, хто з релігії робить
змагання, а релігійність доводить до люті мілітариста. Цьому
немає місця.
Йосип і Никодим втомилися
від численних списів правил та
інструкцій, які найчастіше згинають людей під своїм нестерпним
тягарем. Вони годинами слухали

безглузді сперечання законників. Вони носили мантії і сиділи
на почесних місцях і бачили, як
нівелюється Слово Боже, як релігія перетворюється на милиці
для калік.
Вони мали намір покінчити з
цим.
Для них це був неабиякий ризик. Вище товариство Єрусалиму
не збиралося особливо прихильно дивитися на своїх релігійних
діячів, що поховали якогось заколотника. Але для Йосипа і Никодима вибір був очевидний. У
словах молодого проповідника з
Назарета звучала істина, ніколи
не чувана ними у тьмі їх релігії.
До того ж вони воліли врятувати
свої душ.
Тому, повільно піднявши Христове тіло, Никодим та Йосиф
віднесли його в гробницю. Роблячи так, вони запалили свічку
у темряві.
Якщо уявити, що ці двоє зуміли б поспостерігати за релігійним світом останніх ста років, навряд чи б вони виявили, що стан
речей нині сильно відрізняється.
Все ще дуже багато вад серед
тих, хто ходить в облаченні священнослужителів, а Біблію використовують як кувалду. Все ще
модно мати священицький сан і
підперізуватись ланцюгами праведності. Все ще занадто часті
випадки, коли віру доводиться
шукати не в церкві, а поза нею.
Але, крім того, вони б побачили, що навіть у тих випадках,
коли віруючі стають надмірно
побожними, а праведники вже
дуже праведні, Господь знаходить когось, хто запалить свічку.
Її запалювали Лютер у Віттенберзі, Латімер в Лондоні і Тіндел
в Німеччині. Джон Нокс, будучи
рабом на галері, ніс цей світ, те
ж саме зробив Олександр Кемпбел, як проповідник.
Нелегко запалити свічку у
темряві. Але тим мужнім людям,
здатним осяяти життя інших,
вдячні навік. Немає сумнівів, яке
з цих осяянь найблагородніше.
«Солдате, тепер можна зняти
Його. Я подбаю про Нього».
Макс ЛУКАДО

ПАСХА… А ЩО БУДЕ НА СТОЛІ?
Слово «Пасха» походить від назви старозаповітного свята Песах, що святкували юдеї в пам’ять про звільнення з єгипетського полону. Пасхальне ягня в юдеїв стало прообразом Христа, тому Христос іменується ще Агнцем Божим, Агнцем Пасхальним, Пасхою. Відзначення єврейської
Пасхи, яке триває протягом 8 днів – пам’ять про те, як у ХIV столітті до н. е. єврейський народ зробив рішучий крок до свободи. Під проводом
пророка Мойсея євреї покинули Єгипетське царство, де всі вони були рабами, і вирушили до Землі Обітованої. Книга Вихід детально описує важкий
шлях до Землі Обітованої тривалістю у сорок років. Свято Пейсах називають ще днями Опрісноків (маци) – на згадку про останню, перед утечею
з Єгипту, трапезу. Згідно зi Святим Письмом, ця вечеря проходила в повному похідному вбранні людей – «із підперезаними стегнами, взуттям
на ногах, із палицею в руці». У великому поспіху іудеї їли пасхальне ягня, а також хліб, який спекли ще до того, як він встиг висходитися, тобто
неквашені «опрісноки», мацу.
У Новому Завіті розповідається, як напередодні Своєї смерті відзначав іудейську Пасху Ісус Христос: «І настав день Опрісноків, що Пасхою
зветься, коли належало приносити в жертву пасху (пасхальне жертовне ягня)... І послав Він Петра та Івана (апостолів), говорячи: «Підіть і
приготуйте нам пасху, щоб її спожили ми ... перш ніж муки прийму». Перші християни вважати жертовним ягням, Пасхою, самого Сина Божого, а також використали цю іудейську назву для свята Воскресіння, що зовсім не дивно, адже іудейське Святе Письмо склало частину – Старий
Завіт – християнської Біблії.
Юдеї святкують близько 3500 років свій вихід альнішим питанням у переддень Пасхи стає за- кулінарні фантазії не мають жодного відношенз Єгипетського рабства (Вих. 12-17, Числа 28:16, питання, запозичене мною з інтернет – форумів: ня до духовності. Апостол Павло говорить: «Бо
Лев. 23:5). Християни, і весь світ разом з ними, «А що буде на столі?» І тут вже кожен умудряєть- Царство Боже - не їжа й не пиття, а праведність,
святкують більше, ніж 2000 років –Воскресіння ся, як може, щоб організувати достойне «свято мир і радість у Святому Дусі.
Хто цим служить Христові, той і Богові до
живота»!
Ісуса Христа.
Не хочу показатися аскетом, але для нації чи вподоби, і людьми шанований. Тому дбаймо про
Однак сьогодні, зі смутком приходиться констатувати, що впродовж довгих років у багатьох народу, який називає себе християнським, який мир і про те, що служить для збудування одне одсерцях і розумі стерлось розуміння змісту і зна- претендує на місце в історії людства, такий під- ного» (Рим. 14:17-19).
чення цього величного свята. І нерідко найакту- хід виглядає, щонайменше, дивним. Я певен, що
Початок. Закінчення на стор. 4

Глави церков представили
Президенту Віктору
Януковичу своє бачення
розвитку державно-конфесійних
відносин
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних
організацій прагне розбудовувати конструктивну
співпрацю на партнерських засадах з органами
державної влади задля того, щоб духовне і
соціальне служіння віруючих було найбільш
відчутним та ефективним для усього українського
суспільства.
Про це зазначено у зверненні ВРЦіРО,
переданому особисто Президенту України Віктору
Януковичу під час його зустрічі з главами церков
і релігійних організацій, яка 23 квітня 2013 року,
проходила в Адміністрації Президента України,
повідомляє Інститут релігійної свободи.
Релігійні діячі особливо зацікавлені охопити
душпастирською опікою найбільш вразливі категорії
громадян: дітей-сиріт та позбавлених батьківського
піклування дітей, малозабезпечених родин і людей
похилого віку, хворих і людей з особливими
потребами, а також у сфері ресоціалізації ув’язнених
осіб та реабілітації людей з різними формами
залежності.
Цього разу глави та представники конфесій
представили до уваги Президента України оновлений перелік актуальних питань державно-конфесійних відносин в Україні. Він містить пропозиції
першочергового і стратегічного характеру у сферах: захисту та утвердження суспільної моралі,
подальшого
розвитку
державно-конфесійних
відносин та вдосконалення законодавства про
свободу совісті та релігійні організації.

Серед усіх релігійних громад
України 94% складають християнські
КИЇВ – Розподіл релігійних організацій за віросповідними напрямками свідчить про переважаючу
чисельність в Україні представників християнських
деномінацій.
Такі дані наведені в інформаційному звіті
Міністерства культури України «Про стан і
тенденції розвитку релігійної ситуації та державноконфесійних відносин в Україні», повідомляє Інститут
релігійної свободи. Православні, протестантські та
католицькі релігійні організації складають близько
94 % релігійної мережі держави. Дослідження
свідчить, що зростання кількості церковнорелігійних інституцій за останні 4 роки набуло
усталеного характеру, перебуває у межах до 2 % та
демонструє тенденцію до зменшення.
За конфесійною ознакою розподіл релігійних
організацій свідчить про домінування в Україні
православ’я, до складу якого на початок 2013 року
входить 19107 релігійних організацій, проти 17071 у
2009 році.
Протестантизм в Україні на початок 2013 року
налічує 10613 релігійних організацій, що складає 28,7
% від всієї релігійної мережі держави.
Католики України об’єднуються в двох
юрисдикціях – Українська греко-католицька церква
та Римо-католицька церква в Україні. Їх інституційна
мережа на 1 січня 2013 року представлена 5029
осередками, що становить 13,6 % від загальної
кількості релігійних організацій держави.
Нагадаємо, що протягом минулого року кількість
релігійних організацій зросла в усіх областях
України і сягнула 37 тисяч. Рівень забезпеченості
релігійних
організацій
приміщеннями
для
богослужінь становить 64,3%.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua

Скільки мусульман щорічно
переходять в християнство?
«В Африці приблизно щогодини 667 мусульман
приймає християнство, а протягом року - близько
6 млн. мусульман стають послідовниками
Христа», – повідомив ще в 2006 році в інтерв'ю
арабському телебаченню Аль-Джазіра лівійський
ісламський вчений і директор навчального центру
імамів і проповідників Корану шейх Ахмад аль-Ката.
На його думку, християнство на «чорному
континенті» має величезну внутрішню силу і,
незважаючи на загрозу для життя, мусульмани
відмовляються від своєї віри.
Він підкреслив, що різке зростання насильства
з боку ісламістів, що відбувається в останні роки в
Африці (часто це відбувається там, де до недавнього
часу життя було мирним і стабільним), має певну
стратегію.
Британська газета The Times нещодавно
написала, що майже 15% мусульман, які прибувають
до Європи, стають християнами. У Франції
в християнство переходить близько 15 тис.
послідовників Аллаха на рік, при цьому близько
10 тис. – в католицизм, а решта – в протестантизм.
Збільшення числа мусульман у світі йде в
основному за рахунок високої народжуваності
в мусульманських сім'ях, в той час як зростання
кількості християн йде в основному за рахунок
хрещення дорослих.
Католік. ру за матеріалами Wiara.pl
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ПАСХА… А ЩО БУДЕ НА СТОЛІ?

Закінчення. Початок на стор. 3
Але якщо в суспільстві для багатьох тілесний
хліб важливіший, ніж духовний, спробуємо віднайти біблійну відповідь на запитання: то що ж
все-таки повинно бути на Пасхальном столі?
Згідно з історією виходу євреїв з Єгипту, після
нашестя сарани, стосунки між євреями і єгиптянами напрга і боротьба, між Мойсеєм і фараоном,
а по суті, між Богом і князем темряви, дияволом,
за визволення ізраїльського народу досягнула
апогею. Фараон обманював, залякував, але ні
за що не хотів відпускати євреїв. Йому потрібні були раби, як і сьогодні вони потрібні сатані.
Він будь-якими засобами: слава, багатство, влада, залежності від алкоголю, наркотиків намагається втримати нас у своїх тенетах. Але Бог
завжди досягає Своїх цілей. Він знає, як змусити
грішника до послуху. На це раз засобом стала остання, десята кара – смерть перворідних. Кожен
перворідний мав померти. А як же справа була
з євреями? Невже Бог не відведе покарання від
них? Проста і очевидна відповідь напрошується
відразу: звичайно ж-ні, Своїх Бог не торкнеться. Не для цього Він посилав Мойсея в Єгипет,
звершував через нього чудеса і упокоряв фараона
покараннями. Але не все так однозначно. Виявляється, мало бути просто євреєм, належати до
певної національності і навіть поклонятися істинному Богові. Саме по собі поклоніння, форми, обряди, сама правильна релігія ще не спасає.
Виявляється, спасіння дійсно можливе, але необхідно дотриматись певних необхідних правил,
обов’язкових для отримання спасіння, умови, як
сказав Ісус Христос: «І пізнайте істину, і істина
зробить вас вільними» (Ів. 8:32).
В цьому випадку істина полягала в тому, що
спасіння з Єгипту, спасіння від смерті первенців Бог поставив в залежність від виконання визначених правил. Потрібно було виконувати їх
в ретельній відповідності з волею Бога, а якщо
ні, то уникнути покарання було неможливо. І з
тих пір святковий пасхальний стіл у євреїв нагадував про визволення від смерті і рабства, тобто

про ці обставини.
12 розділ Книги Вихід, а також 9 розділ Книги Чисел детально описують ці умови: перша з
них полягає у тому, що в домі не має бути нічого
квасного. Пасха в юдеїв носить назву свята Опрісників, в пам ̛ ять про те, що їм прийшлося покинути Єгипет в великому поспіху. При цьому не
встигли приготувати хліб, тісто не зійшло і вони
несли його з собою. Але і інша причина, через
яку в домі під час святкувань не має бути нічого
квасного. Закваска в мисленні юдеїв є символом
гріха. І духовний зміст святкування з прісними
хлібами служить нагадуванням: наближаючись
до Бога, ми маємо очиститися, усунути з життя
всякий гріх, всяку закваску, інакше не уникнути
розпаду і смерті. Такого роду очищення, викорінення з життя всякої неправди, нечистоти, гріха
залишається обов’язковою умовою для нас. Ми
повинні постійно пильнувати про повне очищення свого розуму і серця, свого життя, не лише в
дні святкування Пасхи чи особливі дні посту.
Однак головною умовою для спасіння єврейської сім ̛ ї від страшної кари було щось інше. Потрібно було спекти і з’їсти молоде ягня. Кров’ю
цього ягняти Бог звелів помазати косяки дверей,
як знак для ангела-губителя. І кожен дім, у якому дверні косяки були в крові, уник трагедії.
Цей символічний образ знайшов своє втілення
лише через 1500 років, коли Ісус Христос помер
на хресті і пролив Свою кров, щоб спасти кожного з нас від смерті. В Новому Завіті сказано:
«Тому, усуньте стару закваску, щоб бути новим
тістом, бо ви прісні, адже ваша Пасха, Христос, за нас принесений в жертву» (1 Кор. 5:7).
В Бога не має випадковостей. Смерть ягняти і
визволення від смерті євреїв було влаштовано
Богом так, щоб слугувати прообразом спасіння
і викуплення від гріхів, яке весь світ отримав через жертву Агнця Божого, Ісуса Христа.
Як і в стародавні часи, сьогодні спасіння можливе для кожного, хто виконає визначені умови,
які доволі прості, але вкрай необхідні: «А після
того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Га-
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лілеї, і проповідував Божу Євангелію, і говорив:
«Збулися часи, - і Боже Царство наблизилось.
Покайтеся, і увіруйте в Євангелію!» ( Мр. 1:14).
Щире покаяння перед Богом і життя по вірі у
відповідності з Євангелією – ось основні вимоги
Бога до кожного, хто шукає Його спасіння.
Крім цього, для святкування потрібно було
приготувати пасту Хорошеїв – спеціальне блюдо
з яблук, фініка, гранатів і горіхів, в нагадування
про глину, з якої потрібно було робити цеглу в
рабстві. Повинна стояти на столі чаша солоної
води, яка символізувала пролиті сльози в Єгипті
й чудесне визволення в водах Червоного моря.
Набір гірких трав мав викликати згадки про гіркі
страждання у рабстві, а чотири чаші вина були
нагадуваннями про чотири Божі обітниці з Книги Вихід 6:6-7: «…І Я виведу вас з-під тягарів
Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами. І візьму вас Собі за народа, і буду для вас
Богом, і ви пізнаєте, що Я – Господь, Бог ваш…»
Ці чудесні обітниці актуальні і сьогодні. Чи
шукаємо ми визволення від гріхів, чи прагнемо
до іншого, чистого, святого життя? Чи бажаємо
скуштувати радість незвичайного, чудесного
життя з Богом, як Христос сказав «життя з надлишком»? Якщо так, то в ці особливі дні Бог пропонує нам примиритися з Ним через покаяння.
Він обіцяє нам спасіння і вічне життя у Його небесних оселях.
Упродовж усього життя ми завжди стоїмо перед вибором. Вибирати і нам як святкувати Пасху. Чи перейнявшись домашніми клопотами про
святкову гостину, забутись, що саме святкуємо,
чи, можливо, вперше схилитися перед Творцем
в молитві, попросити у Нього прощення і спасіння, благословення на нове життя, дароване нам
через Його Голгофські страждання. Нехай Господь допоможе нам в цьому виборі, дасть силу
і мудрість поступати так, щоб успадкувати всі
Його обітниці і благословення.
А. К.

Притча
«Учні Ісусові приступили й сказали до Нього: Чому притчами Ти промовляєш до них?»
(Мт. 13:10).
Йде якось Притча, весела, ошатна, а назустріч їй Правда – зовсім без одягу, гола і боса,
та плаче.

Неперевершений рекорд
В короткому спортивному моменті
Штангіст підняв небачену вагу;
Підняв - та й кинув. Грім аплодисментів
Відразу ж розпалив хвали жагу:
Рекорд! Рекорд, - болільники кричали.
І їхій дружний крик понісся в даль;
Рекорд! Рекорд, - і судді так сказали,Йому по праву Золота Медаль!
А мій Христос не тільки зміг підняти,
Він ще й поніс вагу гріхів моїх;
Важкий тягар? А з чим же порівняти
Мільярдотонний всенародний гріх?
Не кинув набік, виніс на Голгофу
Гріхи минулих і майбутніх поколінь;
Щоб не попав ніхто у катастрофу Розп’яв тягар той на хресті, мов тлінь.
У хресних муках, в боротьбі смертельній
Про тебе і про мене Він подбав,
А над Собою силі зла пекельній
Злорадно насміятися не дав.
Два дні повзло до Нього жало тління,
Хотіло смерті ядом отруїть;
Він, примінивши силу воскресіння,
Зумів те жало вщент розпорошить.
З народу взявши ту вагу жахливу
Пекельних мук, прокляття і терпінь,
Подарував Він долю всім щасливу Чи ж не Йому віддать жагу хвалінь?
Таких рекордів ні в боях, ні в спорті,
Ні в суперечках ще ніхто не мав;
У всій суспільно-світовій когорті
Із мертвих ще ніхто не воскресав.
А Він воскрес і вічно вже царює;
Народ Йому свідомо віддає
Могутнє, тріумфальне <<АЛІЛУЯ>>,
І Ним оновлене життя своє.
Тим то й знаменна дата воскресіння,
Бо в ній - душовтішаючий рекорд;
Йому, Христу, бринить гучним хвалінням
Ніколи не змовкаючий акорд!

— Чого ти плачеш? – запитує Притча.
— Так от, розумієш, ніхто мене до себе в
хату не пускає в такому вигляді, – відповідає
Правда. – Ніхто навіть і слухати не хоче.
— Я знаю, як бути, – сказала Притча і стала
швидко роздягатися.
— Одягай, – впевнено промовила Притча,
віддаючи свій різнокольоровий одяг новій
подрузі. – У цьому тебе впустять куди завгодно.
З тих пір Гола Правда під виглядом Притчі
може ввійти до кожного будинку, і почути її
можуть навіть ті, хто її дуже боїться.

Д. Воєвода

ВІЧНА ПЕРЕМОГА
Воскреслому Христові славу
Співає небо і земля.
Засяло сонце нам ласкаве
З небес на сумнії поля.
Христос воскрес! – лунає всюди
Весела вість усім серцям;
Підносять вгору очі люди
І славлять доброго Творця.
Звершилась вічна перемога
Святої правди на землі!
Минула ніч, втекла тривога,
Розбиті сили пекла злі.
Порвались ворога кайдани,
Спаситель з мертвих нам воскрес!
Радіють вірні християни,
Хвалу підносять до небес.
Христос знівечив смерти жало,
Всю владу пекла подолав!
Багато душ з могили встало
До переможців густих лав.
С. Бичковський

