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*Любов на віслюкові
«Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська! Ото Цар
твій іде, сидячи на ослі молодому!» ( Івана 12:14,15)
Царя прийшов стрічати натовп
Й вклонитися Месії ниць.
Чекали, мабуть, пишні шати
Й ескорт розкішних колісниць.
Та Він не йде у силі й славі
На білім бойовім коні.
До боротьби не закликає,
Без охорони, без броні.
Іде, вдягнувшись у смирення,
Йде не вбивати, а померти.
Крокує, вічна і спасенна,
Любов на віслюкові верхи.
*Любов обмивала ноги
«Потому налив Він води до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і витирати
рушником, що ним був підперезаний.» (Івана 13:5)
Остання вечеря, біля столу всі учні,
Поділені в колі і хліб, і вино.
Поданий хліб із любов’ю і тому,
Хто зрадить Його за стемнілим вікном.
І заповідь дана – любити так сильно,
Щоб всі по любові пізнали Його.
Щира молитва, останні уроки…
Та учні не в змозі збагнути всього.
А ще мить тому, прихиливши коліна,
Прийшовши у горницю верхню з дороги,
Учням Своїм, рушником підв’язавшись,
Любов обмивала смиренно всім ноги.
*Любов схилилася в молитві
«І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче Мій, коли можна,
нехай обмине ця чаша Мене… Та проте, не як Я хочу, а як Ти…» ( Матвія 26:39)
Здається, така тиха й мирна ніч навкруг,
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Замріялись зірки у світлі мерехтливім.
Та ось посеред тиші і краси
Молитва рветься ввись у голосі тремтливім.
«Благаю, Отче Мій, повз чашу пронеси,
Та буде нехай так, як хочеш Ти, не Я.
Й якщо не може чаша ця мене минути,
То воля на все буде хай Твоя.»
З чола спливають краплі поту, наче кров,
Нелегко буде нести всі людські провини.
Перед Небесним Батьком у саду
Любов схилилася в молитві на колінах.
*Любов на муки йде
«Потому приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите й спочиваєте? Ось година
наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський…» (Матвія 26:45)
Ціна життя всього у тридцять срібняків…
Й коли так хочеться підтримки, учні сплять.
Ось час настав, вже зброї чути брязкіт,
І смолоскипи серед ночі мерехтять.
Зрадливий поцілунок крає серце,
А брязкіт зброї розриває тишину.
Та Він готовий шлях цей подолати,
Й гріховну зняти з людства пелену.
І знає Він, що попереду суд і біль чекають,
І ось вже натовп «Розіпни!» гуде.
Та задля кожного, Батьківській згідно волі,
Любов на муки добровільно йде.
*Любов померла на хресті
«А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: Звершилось!… І, голову схиливши, віддав Свого
духа…» (Івана 19:30)
І хрест такий важкий, і тіло все побите…
Який же, Батьку, нелегкий цей путь.
Збагнути як, що праведність і святість
Засуджують, ненавидять і б’ють?
І ось вже до хреста прибиті ніжні руки,
Що дарували зцілення не раз.
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Та з милістю й любов’ю Він прощає
Знущання, біль, усі слова образ.
Який потворний гріх, що й Батько відвернувся…
Ніколи ще так важко не було в житті.
Та ось промовив переможно Він «Звершилось!» Любов за кожний гріх померла на хресті.
*Любов воскресла в третій день
«А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви
шукаєте. Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де
знаходився Він.» (Матвія 28:5,6)
Ось тіло обгорнули в плащаницю
Й поклали в гріб новий, що в нім ніхто не був.
В розчаруванні, смутку і скорботі
Суботній день так швидко проминув.
Дня ж першого у тижні, на світанку,
Змінилося все наше майбуття.
Гріб став порожнім, й стало всім відомо,
Що смерть не в силі втримати життя.
Де , смерте, твої жало й перемога?
Гріх розіп’ятий і ми сповнені пісень,
Що линуть до Небес із радістю в подяці,
Адже Любов воскресла в третій день.
*Любов живе із нами
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно
аж до кінця віку! Амінь.» ( Матвія 28:19,20)
«Тож ідіть, і навчіть всі народи», Своїм учням Христос заповів.
Крізь віки долинає й до сьогодні
Сила вічних й таких важливих слів.
Слів про гріх і за нього заплату,
І про те, що сплатив Він сповна.
Слів про прощення й милість Господню,
І про віру, що Богом дана.
І про те, що вічною любов’ю

3/4

ПОЕМА ПРО ЛЮБОВ - Джерело
Написав Коломійчук Оксана
Понеділок, 05 лютого 2018, 20:29

Возлюбив Небесний Батько нас.
І що в серці кожнім Святим Духом
Любов живе із нами повсякчас.
*Любов прийде по вибраних святих
«…Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо!»
(Дії Апостолів 1:11)
До Батька Він пішов, щоб повернутись,
Залишив Утішителя в серцях.
Його присутність нам допомагає
Боротися з гріхом та проганяти страх.
Якщо ти ще не з Ним, то маєш обмаль часу,
Допоки голос Божий ще не стих.
Бо чаша гніву переповниться невдовзі.
Повір, терпіння Боже не навік.
Почуй найважливішу Добру звістку,
Не залишайся від спасіння віддалік.
Бо скоро прозвучить сурма Господня,
Й Любов прийде по вибраних святих.
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