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Тема 20 
Явлення  
воскреслого Христа учням

Кому явився Христос?
Євангеліє поступово впроваджує нас в таїнство воскресіння. Дуже важли-
вими є свідчення безпосередніх свідків воскресіння Ісуса Христа. Спершу 
маємо лише констатацію Петра та Йоана про порожній гріб. Відтак Ісус 
з’являється Марії Магдалині і вона свідчить: «Я бачила Господа». Опісля 
Ісус являється апостолам.

Євангелист Лука оповідає про з’явлення Ісуса учням по дорозі до Ема-
уса і дванадцятьом, котрі зібралися разом в Єрусалимі. Євангелист Матей 
згадує про сторожів і про розмови про викрадення тіла. Вони не сприйма-
ють новизни воскресіння, тому й говорять про викрадення Ісусового тіла 
апостолами. 

Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був: що Христос 
умер за наші гріхи згідно з Писанням; що був похований, що воскрес 
третього дня за Писанням; що з’явився Кифі, потім дванадцятьом; 
опісля ж з’явився він більш, як п’ятистам братам разом, більшість 
яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з’явився Якову, згодом 
усім апостолам. А наостанку всіх… з’явивсь і мені (1 Кор 15,3-8).

Явлення Ісуса Христа Марії Магдалині  
та жінкам-мироносицям  
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Чому після воскресіння Христос являється жінкам?

Мовить  до  неї  Ісус:  «Маріє!»  А  та  звер-
нулась  та  до  нього  єврейською:  «Рав-
вуні!» ―  що  у  перекладі  означає:  «Учи-
телю!»  (Йо  20,16,  а  також  Мт  28,1-10; 
Йо 20,1-10). 

Жінки і Марія Магдалина вранці пішли до гро-
бу та були першими, хто зустрівся з воскреслим 
Ісусом. 

У тодішньому єврейському середовищі 
до уваги бралося лише свідчення чоловіка. Свід-
чення жінки не вважалося гідним довіри. Наче 
щоб виправити цю ситуацію, Ісус першим явився 
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саме жінкам. Жінки принесли апостолам вирішальну для всього людства 
благовість: «І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа», ― 
та й що Він це їй повідав» (Йо 20,18).

Явлення Ісуса апостолам
Як учні сприйняли явлення Христа після воскресіння?
Вперше Ісус являється апостолам на третій день після смерті ― у неді-
лю Пасхи. Апостоли не можуть відразу повірити, що Ісус воскрес. Перша 
апостольська спільнота не була сформована з осіб з якимись надзвичай-
ними характеристиками. Після катувань і розп’яття Ісуса учні розгублені 
й налякані. Сам Ісус їм докоряє «за їхнє невірство та твердосердя, що 
не повірили тим, які бачили його воскреслого з мертвих» (Мр 16,14).

Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. 
Та  він  сказав  їм:  “Чого  стривожились?  Чого  ті  сумніви  постають 
у  серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги: це ж я  сам. 
Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не має, як 
бачите, що я їх маю.” Сказавши це, Він показав їм руки й ноги. А як 
вони  з  радощів  не  йняли  йому ще  віри  й  чудувались,  він  сказав: 
«Чи маєте ви тут що їсти?». Вони подали йому кусень печеної риби  
(Лк 24,37-42).

Святе Письмо намагається нам передати цілком новий досвід, який 
дуже важко описати словами. Ісус, як і перед смертю, стоїть серед учнів, 
розмовляє з ними, їсть і п’є з ними, пропонує доторкнутися до Нього. 
На руках, ногах і на грудях у Нього рани. Водночас, його тіло є іншим ― 
Ісус з’являється в приміщенні попри закриті двері. Тіло Воскреслого віль-
не від обмежень звичайного тіла. Це той самий Ісус, але його буття інше.

А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, ― а двері ж були 
замкнені  там,  де  перебували  учні:  страхались  бо  юдеїв, ―  увіхо-
дить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!». Це промовивши, 
показав їм руки й бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще 
раз Ісус їм каже: «Мир вам!» (Йо 20,19-21).

Явлення Ісуса Томі
Чому Тома не вірив у воскресіння Христа?
Апостоли зустрічають Воскреслого, радіють, отримують Святого Духа 
і відразу готові свідчити про свій досвід віри: «Ми бачили Господа»! Це 
палке свідчення власного глибокого досвіду зустрічі з воскреслим Хрис-
том. Учні бачать, вірують і свідчать. 
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Тома хитається між вірою і сумнівом. Тома не бачить і не вірить. 
Не переконавшись, не збирається повірити, що Ісус воскрес. Для 
Томи «бачити» залишається на фізичному рівні. Він намагається провести 
паралель між досвідом відчуттів і вірою. Ісус вдруге являється апостолам 
на восьмий день і дозволяє Томі побачити, перевірити, прийняти, пере-
конатися. 

Історія Томи показує нам, що до віри приходимо не лише з чиїхось слів. 
До віри приходимо через власний досвід, в прямому контакті з живим 
Ісусом Христом, коли зустрічаємо саме Його, а не лише тих, які про Ньо-
го говорять. Люди на нашому шляху можуть лише спрямовувати нас 
до зустрічі з Богом. 

Віра ― це Божий дар. Лише після цього ― відповідь людини. Але 
побачити, доторкнутися ще не означає увірувати. Ісус звертається до нас 
на ім’я. Торкається того, що глибоко в нас. Говорить з нами, щоб ми впіз-
нали Його, Воскреслого, і промовили: «Господь мій і Бог мій».

По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І вві-
ходить Ісус, ― а двері були замкнені! ― стає посередині та й каже: 
«Мир  вам!»  А  тоді  промовляє  до  Томи:  «Подай  сюди  твій  палець 
і  глянь  на мої  руки.  І  руку  твою  простягни  і  вклади  її  у  бік  мій. 
Та й не будь невіруючий, ― а віруючий!» І відказав Тома, мовивши 
до Нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, 
то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» (Йо 20,26-29).

Ідіть, зробіть учнями всі народи 
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Чого Ісус Христос навчає учнів після воскресіння?
Перші слова воскреслого Ісуса ― «Мир вам»! Це пасхальний дар Ісуса. 
Дар спасіння, примирення між небом і землею. Церковна спільнота є про-
довженням справи Ісуса Христа. 

Ісус передає своїм учням Святого Духа. Тепер Святий Дух є їхнім Уті-
шителем, скарбом дібр і подателем життя. Учні тепер уповноважені про-
повідувати Євангеліє, оновлювати людство і прощати гріхи. 

Апостоли, з невіруючих у воскресіння стали віруючими, з тих, що 
бачать матеріально, конкретно, стали тими, що вміють бачити духовно. 
Тома побачив Розп’ятого і пізнав у Ньому свого Господа і Бога. 

Те, що міститься в Євангелії, написано, щоб ми увірували, а увірувавши, 
мали життя. Ми також покликані бачити в Євангелії не просто знаки, літе-
ри, а живе Слово Боже. Ми також покликані відчути силу воскре-
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сіння, стати свідками перемоги Життя над смертю і посланцями 
миру до всіх людей. 

Вістка про воскресіння Христа і поява воскреслого Христа учням про-
вадять нас до нашої особистої зустрічі з воскреслим Ісусом Христом, щоб 
ми стали свідками і благовістителями його воскресіння. Для нас це наго-
да побачити, пізнати і свідчити воскреслого Христа: «Живу вже не я, 
а живе Христос у мені» (Гал 2,20).

Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це промовивши, дихнув 
на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи ― 
відпустяться їм, кому ж затримаєте ― затримаються (Йо 20,19-22). 

Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творін-
ню. Хто увірує й охриститься, той буде спасенний; а хто не увірує, 
той буде осуджений (Мр 16,15-16).

Для роздумів
Що для вас означають слова Ісуса: «Мир вам!» 
Чому сумніви постають у серцях ваших?
До чого закликає нас Ісус?

Молитовне читання Святого Письма: Йо 20,11-21
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
Вознесися,  Господи,  силою  Твоєю,  оспівуватимемо  і  співатимемо 
сили Твої.
Благословен єси, Христе Боже наш, що премудрими рибаків явив, 
зіславши їм Духа Святого, і ними уловив вселенну. Чоловіколюбче, 
слава Тобі.
Коли Ти, зійшовши, язики змішав, розділив Ти народи, Всевишній. 
Коли ж  вогненні  язики  Ти  роздавав,  у  з’єднання  всіх  Ти  призвав. 
I одноголосно славимо Пресвятого Духа.
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти мовч-
ки від мене.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від 
мене.
Дух Твій благий наставить мене на землю праву.
Алилуя, алилуя, алилуя.


