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Для роздумів
Як виконуєте заповіт Христа: «Чиніть це на мій спомин»?
Що це означає для вас?
Чим для вас є Божественна Літургія?

Молитовне читання Святого Письма: Мт 26,1-35
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Благодаримо  Тебе,  Господи  Боже  наш,  за  причастя  святих,  пре-
чистих,  безсмертних  і  небесних  Твоїх  таїнств,  що  їх  Ти  дав  нам 
на благодіяння,  і освячення,  і зцілення душ і тіл наших. Сам, Вла-
дико всіх, дай, щоб причастя святого тіла і крови Христа Твого було 
нам на віру незастидну, любов нелицемірну, на умноження прему-
дрости, на зцілення душі і тіла, на прогнання всього супротивного, 
на збереження заповідей Твоїх, на сприятливий одвіт, що на страш-
ному судищі Христа твого.

Тема 18. 
Христові  
страсті і смерть

І, бичувавши, уб’ють Його, та третього дня Він воскресне (Лк 18,33).

Молитва на Оливній горі
Що Ісус говорить у молитві?
Ісус готує учнів до пасхальних подій. Після святкової вечері учні з Ісусом 
ідуть до оливного саду. Ісус знає, що наближається момент істини. Як 
людину, його тривожать образи наруги і болю, а врешті ― нелюдських 
страждань аж до смерті. 

У молитві до Отця він звертається: 
«Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша мене. Однак не як я 

бажаю, лише ― як ти» (Мт 26,39). 
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Ісус все віддає і довіряє Отцю. Ми також віддаємо наше життя 
Богові, промовляючи: «Отче наш, хай буде воля Твоя».

Він  буде  виданий  поганам,  і  насміхатимуться  з Нього,  і  зневажа-
тимуть Його,  і  плюватимуть  на  Нього,  і,  бичувавши,  уб’ють Його, 
та третього дня Він воскресне (Лк 18,31-33). 

У своїй промові після П’ятдесятниці апостол Петро згадує пророчі сло-
ва Давида: «Я бачив Господа передо мною завжди, бо він у мене по пра-
виці, щоб я не захитався. Ось чому звеселилось моє серце і зрадів мій 
язик. До того й тіло моє відпочине в надії. Бо ти не зоставиш душі моєї 
в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя 
знати; сповниш мене радощами перед твоїм видом» (Ді 2, 25-28).

Ув’язнення ― засуд ― хресна дорога ― 
розп’яття ― смерть ― похорон 

 225-227
Чому Христос помер у таких стражданнях?
Христос вже після воскресіння тлумачить учням ці події: «Хіба не треба 
було Христові так страждати й увійти в свою славу?». І, почавши від Мой-
сея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувало-
ся до нього» (Лк 24,26-27). 

У Церкві зберігається традиція 
передавання і тлумачення цих подій. 
Апостол Павло пише: 

«Я бо вам передав найперше те, 
що й сам прийняв був: що Хрис-
тос умер за наші гріхи згідно 
з Писанням; що був похований, що 
воскрес третього дня за Писанням» 
(1 Кор 15,3-4).

Він  сам  у  своїм  тілі  виніс 
наші  гріхи  на  дерево,  щоб 
ми, вмерши для гріхів, жили 
для  справедливости,  ―  ми, 
що його  синяками  зцілились 
(1 Пт 2,24,  а  також Лк 22,39-
23,56; Йо 18,1-19,42).
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Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав неду-
ги; немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, 
і  ми Його  нізащо мали.  Та  Він  наші  недуги  взяв  на  себе,  він  ніс 
на собі наші болі. Ми ж, ми гадали, що Його покарано, що Бог Його 
побив,  принизив.  Він  же  був  поранений  за  гріхи  наші,  роздавле-
ний за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на Ньому, і Його 
ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив сво-
єю дорогою; провини нас усіх Господь поклав на Нього. Його мор-
довано, та Він упокорявся  і не розтуляв своїх уст; немов ягня, що 
на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не від-
кривав Він уст (Іс 53,3-7).

Відновлення союзу між Богом і людиною
Що таке Новий Союз ― Завіт між Богом і людиною?
Смерть є наслідком гріха прародичів. Бог бажає, щоб все людство було 
спасенне. Про це Ісус говорить: «Так само і в Отця вашого Небесного 
немає волі, щоб загинув один з тих малих» (Мт 18,14). 

Жертва Ісуса є відновленням союзу, Новим Завітом між Богом і люди-
ною. Ісус, котрий не вчинив гріха, взяв на себе всі гріхи людства: «Ось 
Агнець Божий, який світу гріх забирає (Йо 1,29). 

Про укладення старозавітного союзу читаємо: 
«Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей, і сказав: «Це кров 

союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами» (Вих 24,8). 
Ісус, відновлюючи союз людини з Богом, каже: 
«Це кров моя (Нового) Завіту, яка за багатьох проливається на відпу-

щення гріхів» (Мт 26,28).
Пасхальне таїнство ― страждання, смерть, воскресіння 

і прославлення Ісуса ― є осердям нашої віри.

Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і про-
славив, щоб ваша віра  і надія була на Бога. Очистивши послухом 
правди душі ваші для братньої нелицемірної любови, любіть гаряче 
один одного щирим серцем (1 Пт 1,21-22).

Ісус є Богом і людиною водночас ― Богочоловіком. 
Як людина, Ісус дозволяє, щоб його зв’язали, насміхалися, знущалися 
з нього, обнажили, засудили на смерть і прибили до хреста. Ісус справ-
ді помер і був похований. Свідченням цього є слова: «А Ісус, скрикнув-
ши сильним голосом, віддав духа» (Мт 27,50). Йосиф з Ариматеї просить 
в Пилата дозволу поховати тіло Ісуса, і римський сотник перевіряє, чи 
справді Ісус помер ― пробиває списом йому бік. Виходить кров і вода, 
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як доказ фізіологічної смерті. Та тіло 
Ісуса не зазнало тлінності, на третій 
день Він воскрес.

Як Бог, Ісус перемагає гріх 
і смерть. Його розп’яті на хресті руки 
стають жестом «обіймів» і благосло-
вення. Хресне дерево смерті Він пре-
ображує в «дерево життя». На хрес-
ті Він прощає нам гріхи і дарує 
нове життя.

Ми поховані з ним через хри-
щення  на  смерть,  щоб,  як 
Христос  воскрес  із  мертвих 
славою Отця,  і ми  теж жили 
новим життям (Рим 6,4).

Для роздумів
Що для вас означають слова Ісуса на Оливній горі?
Який результат всецілої довіри Ісуса Отцеві?
Як у вашому житті діє Новий Союз між Богом і людьми?

Молитовне читання Святого Письма: Еф 1,3-10
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Нехай мовчить всяка плоть людська і нехай стоїть зі страхом і тре-
петом і ні про що земне в собі нехай не помишляє. Цар бо царюю-
чих і Господь володіючих приходить у жертву себе принести і дати 
себе на поживу вірним. Перед Ним ідуть чини ангельські, з усяким 
началом і властю, многоокі херувими і шестикрилі серафими, лиця 
закриваючи і співаючи пісню: Алилуя, алилуя, алилуя. 


