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Вістки надії
Добра Новина Великодня

Деякі люди прагнуть позбавити хрис-
тиянство хреста, тому що хрест – це 
кров, смерть, насильство (дещо образ-

ливе). Інші намагаються позбавити християнство 
воскресіння, тому що воно містичне, надприродне 
і не підлягає науковому поясненню. Воно, ка-
жуть, суперечить раціональному мисленню, і тому 
жодна освічена людина не віритиме в такі речі.

Але фактом є те, що християнство без хреста і 
порожньої могили – то насправді не християнство, 

1

Вступ



а сумнівна моральна банальщина, побудована на 
марній надії, що всі ми колись станемо кращими. 
Проблема з таким розумінням християнства як 
моральним вченням полягає в тому, що воно не-
реалістичне. Люди потребують не вказівок, що по-
трібно робити або як потрібно жити. Їм потрібне 
не просто етичне вчення, а внутрішня глибока 
зміна. Необхідна глибока трансформація самої 
серцевини нашого єства.

Маємо добру новину: сила зла й гріха була зруй-
нована на хресті. Сила смерті була переможена по-
рожньою могилою. Господь живий. Він живе в нас 
і через нас. І дає силу жити справжнім життям.

Рей Стедман
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Погляд з хреста
Марка 15:21-47

Острів Молокаї вважають серцем Гаваїв. 
Сьогодні це райський куток, але в першій 
половині 19 століття там було справжнє пе-

кло. У 1848 році на Гавайських островах спалахнула епі-
демія прокази − хвороба Гансена. В 60-х роках 19 століття 
вона набула жахливих розмірів. Гавайський уряд відшу-
кував всіх інфікованих і відправляв їх на острів Молокаї. 

Лепрозорій знаходився на півострові Калаупапа, що 
був відрізаний від решти острова скелею 600 метрів 
заввишки. На півострові не було порту або якоїсь при-
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стані, тому кораблі, що припливали з прокаженими, ки-
дали якір на деякій відстані від берега, а самі хворі мали 
стрибати за борт і самотужки пливти до скелястого бе-
рега. Уряд не турбувався про те, щоб там була вода, якісь 
оселі і найнеобхідніші умови.

Ті хворі, що допливали до берега, знаходили, де 
могли, якийсь захист – в печерах або робили грубі ха-
лупи з гілок та листя. Інколи бувало, що з суден прямо у 
море кидали ящики з їжею. І якщо течія води була спри-
ятлива, хвилі прибивали ті ящики до скелястого берега. 
Тоді прокажені могли якось дістати їх. 

Колонія прокажених на Калаупапі існувала вже сім 
років, коли туди прибув отець Даміан . Це сталося у 1873 
році. Він мав чимало корисних навичок – від теслярства 
(будував будинки, церкви і домовини) до медицини (лі-
кував рани, видаляв заражені участки тіла). Чимало років 
цей священик прожив серед прокажених. Він навчав їх 
всьому тому, що умів сам: зводив будинки, піклувався 
про живих, ховав мертвих і підбадьорював хворих сво-
їми молитвами й проповідями.

Одного вечора отець Даміан налив у миску дуже га-
рячої води з наміром помити ноги. Зазвичай він дода-
вав туди холодну воду, щоб температура була комфорт-
ною, але цього разу забув це зробити. Коли ж занурив 
ноги у кип’яток, то не відчув болю – вони були вражені 
проказою.
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  Отець Даміан де Вьостер був бельгійським священиком, 
який добровільно поїхав служити прокаженим на півострові 
Калаупапа . 



Це сталося у 1885 році. Після 
12 років мешкання серед про-
кажених отець Даміан зрештою 
заразився їхньою хворобою. 
Наступної неділі, стоячи перед 
общиною у простій дерев’яній 
церкві, яку власноруч побудував, 
він почав свою проповідь сло-
вами: “Ми, прокажені…” Через 
чотири роки, коли йому було 
лише 49, він помер.

Життя отця Даміана нагадує 
нам про Того, Хто прийшов до 
нас і жив серед нас – тих, хто були ізольовані від Бога 
й засуджені через гріх, хто були ізгоями та вигнанцями 
без надії.  Він прийшов як простий тесля, цілитель і вчи-
тель. Він підбадьорював нас Своїми молитвами й про-
повідями. І, нарешті, взяв на Себе  наші хвороби, нато-
мість даруючи нам життя. Він був Той, про кого пророк 
Ісая писав: 

“Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі по-
ніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог 
Його вдарив поразами й мучив... А Він був ране-
ний за наші гріхи, за наші провини Він мучений 
був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами 
нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, 
розпорошились кожен на власну дорогу, і на Нього 
Господь поклав гріх усіх нас!” (ІС. 53:4-6).
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І, нарешті, взяв 
на Себе наші хво
роби, натомість 

даруючи нам 
життя.



Ці слова Ісаї говорять про 
той момент, коли Ісус був при-
битий цвяхами на хресті заради 
нас. Наш гріх був покладений 
на Нього. Якщо подивимося на 
це жахливе покарання, що його 
було покладено на Ісуса, то зро-
зуміємо, що споглядаємо не про-
сто мученицьку смерть релігій-
ного ідеаліста, а сплату відкупу 
за наші душі.

“І Його розп’яли”
Розповідь Марка про події 

розп’яття Ісуса відрізняється 
від тону і деяких деталей решти 
трьох євангелістів. Марк зали-
шає поза увагою чимало моментів, що їх згадують інші 
євангелісти. Наприклад, Марк записав лише одне ре-
чення, вимовлене Ісусом на хресті.  Описання дій та 
слів Ісуса в цей жахливий момент Марк обмежує лише 
трьома коротенькими повідомленнями. Перше пові-
домлення: “І Його привели на місце Голгофу, що зна-
чить Череповище”. Потім дали Йому “вина, із миррою 
змішаного”, але Він відмовився пити. Третє повідом-
лення – “І Його розп’яли” (МР. 15:22-24).
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 Ми споглядаємо 
не просто  

мученицьку  
смерть 

релігійного 
ідеаліста,  

а сплату відкупу  
за наші душі.

  Всі чотири Євангелії містять загалом сім фраз Ісуса, які 
Він сказав на хресті – сім добре відомих “слів з хреста” .



Перед тим, як розіп’яти Ісуса, один із воїнів дав Йому 
суміш вина з миррою – гіркуватий смолянистий на-
пій, який, як тоді вважалося, давав наркотичний ефект. 
Римські кати зазвичай вводили свої жертви в наркотич-
ний стан, щоб ті були “сумирні” й можна було безпере-
шкодно вбивати в їхні ноги й руки цвяхи. 

Можливо, Ісус саме тому відмовився пити цей напій, 
що не мав наміру чинити супротив чи якось перешкод-
жати воїнам робити свою жахливу справу. Якщо це так, 
то цей жест Ісуса – ще одна демонстрація того, з якою 
готовністю Він взяв на Себе наше покарання і віддав за 
нас Своє життя.

Всі євангелісти демонструють стриманість і лаконіч-
ність, зображуючи розп’яття. Ми не знайдемо доклад-
ного описання того, як вбивали цвяхи в тіло Господа або 
як саме Він зносив ці нестерпні муки. Всі немислимо 
жахливі моменти хресних страждань втиснуті в три ко-
роткі слова: “І Його розп’яли”.

Марк опускає майже три перші години хресних мук. 
В наступному його уривку, де йдеться про дії і слова 
Ісуса на хресті, євангеліст приводить нас до жахливої 
безодні самотності, яку відчував наш Господь. “А як шо-
ста година настала, то аж до години дев’ятої темрява 
стала по цілій землі. О годині ж дев’ятій Ісус скрикнув 
голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама савахтані, 
що в перекладі значить: Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?” (МР. 15:33-34).

Потім маємо третє й останнє повідомлення Марка про 
дії та слова Ісуса на хресті. В цих словах Марк показує 
останній момент земного життя нашого Господа. “А Ісус 
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скрикнув голосом гучним, і духа віддав!.. І в храмі завіса 
роздерлась надвоє, від верху аж додолу” (МР. 15:37-38).

Марк стисло й просто зображує сцену розп’яття – ті 
моменти, коли Ісус висів на хресті, віддавши за нас Своє 
життя. Євангеліст зосереджений не на тому, що бачив 
натовп, споглядаючи страждання й смерть Христа, а на 
тому, що бачив Ісус, коли дивився з хреста на людей.

Погляд з хреста
У підніжжя хреста, на якому висів Ісус, зібралась ве-

лика кількість людей або груп людей. Євангеліст Марк 
описує кожну таку групу, щоб ми могли побачити їхнє 
ставлення до того, що відбувається на хресті. Наміром 
євангеліста є створення контрасту: з одного боку таєм-
нича праця Бога, а з іншого – реакції та мислення лю-
дей. Марк прагне від читача розуміння, що ця подія на 
Голгофі має позачасовий, вічний характер.

Але давайте повернемся до початку цих подій – до 
того моменту, що відбувся відразу після суду Пілата над 
Господом. Ми побачимо перші замальовки характерів 
різних людей, що їх нам подає Марк. Євангеліст зобра-
жує, як Ісус крокує до місця страти. Римські воїни ведуть 
Його до Голгофи, щоб там розіп’яти. Вони йдуть вулицями 
Єрусалиму, аж ось Ісус знесилений падає. Тому римські 
солдати хапають з натовпу одного чоловіка й змушують 
його нести хрест Ісуса. “І одного перехожого, що з поля 
вертався, Симона Кірінеянина, батька Олександра та 
Руфа, змусили, щоб хреста Йому ніс” (МР. 15:21).

Симон був родом з міста Кіріна, що у Північній 
Африці. Він був за містом і гадки не мав, що має відбу-
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тися велика подія: розп’яття Божого Сина. Раптово його 
плани на той день були зруйновані дивною процесiєю, 
що сунула вузенькими вихлястими вулицями міста. Не 
встиг він дізнатися, що й до чого, як грубі руки воїнів 
схопили його й висмикнули з натовпу на середину ву-
лиці. На його спину поклали хрест і наказали нести це 
знаряддя страти за місто. На Голгофу.

Симон, скоріш за все, не був у захваті, що його зму-
сили нести такий важкий тягар. Гадаю, нам ця ситуація 
дуже зрозуміла, тому що можемо згадати багато мо-
ментів у своєму житті, коли відчували негативні емоції 
через те, що Бог закликає нас нести хреста. Ми обурює-
мося, коли обставини стають важким тягарем для нас, 
приносячи нашим душам біль та страждання. Тому вва-
жаю, що Симон Кірінеянин відчував щось подібне, коли 
його змусили нести хрест Ісуса.

В Книзі Дії Святих Апостолів деякі бачать натяк 
на те, що Симон Кірінеянин був серед учнів у День 
П’ятидесятниці (ДІЇ 2:10). Марк ясно вказує, що Симон був 
батьком Олександра та Руфа, які були добре знайомі тим 
віруючим, кому Марк адресував своє Євангеліє. У Посланні 
до римлян апостол Павло згадує Руфа, якого знав дуже 
близько, і чия матір була ласкавою до Павла (РИМ.16:13). 
Дуже вірогідно, що йдеться про одну і ту ж людину. А це 
означає, що батько Руфа – Симон Кірінеянин – став віру-
ючим внаслідок такого несподіваного “втручання” в його 
плани в той день, коли Ісуса вели на розп’яття.
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  Якщо це справді так, то для Симона, можливо, набули осо-
бливого, специфічного значення відомі слова нашого Господа: 
“Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого 
себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною йде!”



Воїни та розбійники 
Римські воїни, що розп’яли Ісуса, оточили під-

ніжжя хреста. То були дуже буремні часи в Палестині. 
Спалахувало чимало бунтів, тому розп’яття було звич-
ним явищем. Історики кажуть, що під час одного такого 
повстання, що мало місце за кілька років до розп’яття 
Христа, близько двох тисяч бунтівників було оточено, 
схоплено й розіп’ято. Отже, римські воїни мали великий 
досвід у цьому. Ось чому вони здавались такими чер-
ствими й немилосердними. 

 Прибивши цвяхами Ісуса й піднявши хрест, воїни 
відразу сіли на землю і почали ділити Його одяг, кида-
ючи жереб. Така неприхована байдужість до людських 
страждань і смерті здається неймовірною.

Далі євангеліст Марк знайомить нас із двома розбій-
никами, що були розіп’яті поруч з Ісусом. “Тоді розп’ято 
з Ним двох розбійників, одного праворуч, і одного ліво-
руч Його” (МР. 15:27). Ці двоє були або революціонерами, 
або терористами, і їх було заарештовано під час бунту 
та насильницьких дій. Ці молоді люди присвятили себе 
нездійсненній місії повалити владу римлян в Палестині. 
Під час своїх агресивних дій – терору, вбивства – вони 
забирали все, що хотіли, і їм було байдуже, чи хтось по-
страждав при цьому. Вони напевно чули про Ісуса, про 
те, що Він позиціонував Себе як Месія, але, як і решта 
людей, помилково вважали, що обіцяний Месія буде по-
літичним лідером і визволителем від римського ярма. 
Отже, тепер вони висіли поруч з Тим, Кого ще кілька 
днів тому під час Його входу в Єрусалим радісно вітали 
натовпи людей. Але Ісус дуже розчарував патріотів, і те-
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пер ці два розбійники знущались з Нього… Ісус вмирав 
на хресті, як ці два злочинці.

Євангеліє від Марка не розповідає нам всю історію 
про двох розбійників. Але якщо порівняємо це опові-
дання з паралельним в Євангелії від Луки, то побачимо, 
що один із розбійників зрештою покаявся у своєму не-
правильному ставленні до Ісуса. Євангеліст Лука пише:

“А один із розп’ятих злочинників став зневажати 
Його й говорити: Чи Ти не Христос? То спаси Себе 
й нас! Обізвався ж той другий, і докоряв йому, ка-
жучи: Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме за-
суджений? Але ми справедливо засуджені, і належну 
заплату за вчинки свої беремо, Цей же жадного зла 
не вчинив. І сказав до Ісуса: 
Спогадай мене, Господи, коли 
прийдеш у Царство Своє! І про-
мовив до нього Ісус: Поправді 
кажу тобі: ти будеш зо Мною 
сьогодні в раю!” (ЛК. 23:39-43).

Один із найбільш прекрас-
них моментів у цій історії про 
розп’яття – це те, що один із вми-
раючих розбійників раптово усві-
домив істину. Він зрозумів, що 
розп’ятий Ісус насправді є Цар, 
який ось-ось має вступити після смерті у Своє Царство, 
де має цілковиту владу й силу. Що саме змінило серце 
цієї людини? Ми не знаємо. Але напевно щось було таке 
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незвичне в тому, як Христос зустрічав Свою смерть, що 
це мало величезний вплив на серце розбійника.

Перехожі та священики
Євангеліст Марк також повідомляє про деяких пере-

хожих біля підніжжя хреста. “А хто побіч проходив, то 
Його лихословили, головами своїми хитали й казали: 
Отак! Ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди 
із хреста, та спаси Самого Себе!” (МР. 15:29-30).

Це були просто споглядачі, що, побачивши Ісуса на 
хресті, згадували Його великі проголошення про Себе. 
І тепер вони глузували з Нього: 
“Ти казав про себе такі речі! 
Казав, що зруйнуєш храм і за три 
дні його відбудуєш! Чому ж Ти 
тепер маєш такий жалюгідний 
вигляд?”

Марк, зображаючи ці глу-
зування, вказує, що насміш-
ники “головами своїми хитали”. 
Іронія, однак, полягала в тому, 
що розп’яття було пророцьким 
здійсненням слів Ісуса про храм. 
Храмом, про який Він говорив, 
було Його власне тіло. І тепер 
насмішники споглядали, як цей 
храм “руйнується”. Ісус добро-
вільно пішов на хрест. І з кож-
ною краплиною крові, що капала 
з Його рук та ніг, храм Його тіла 
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руйнувався все більше й більше. Та навряд чи насміш-
ники знали, що через три дні сповниться решта Його 
пророцтва – відбудування храму.

Далі євангеліст Марк зображує священиків та книж-
ників – тих самих, хто змовлялись згубити Ісуса. Тепер 
вони стояли біля підніжжя хреста. “Теж і первосвяще-
ники з книжниками глузували й один до одного ка-
зали: Він інших спасав, а Самого Себе не може спасти! 
Христос, Цар Ізраїлів, нехай зійде тепер  із хреста, щоб 
побачили ми та й увірували” (МР. 15:31-32).

Ці священики раніше заздрили Ісусу й боялись Його. 
Вони розуміли, що ніколи не змогли б так навчати на-
товпи і стільки дарувати їм благословень, як це робив 
Він. Але вони змовились проти Нього і тепер досягли 
бажаної мети – принаймні їм так здавалося. Ісус висів 
розіп’ятий, і для них це був момент тріумфу. Вони “свят-
кували” свою перемогу.

Марк повідомляє також про одну людину біля хреста, 
яку дуже цікавило все, що там відбувалось. Його імені 
євангеліст не повідомляє, але цей незнайомець з’явля-
ється саме в той  момент, коли Ісус вигукнув з хреста до 
Свого Отця – за кілька секунд до Своєї смерті.

“Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули й 
казали: Ось Він кличе Іллю! А один із них побіг, на-
мочив губку оцтом, настромив на тростину, і давав 
Йому пити й казав: Чекайте, побачим, чи прийде 
Ілля Його зняти!  А Ісус скрикнув голосом гучним, 
і духа віддав!” (МР. 15:35-37).
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Сотник, жінки і таємний учень
В цей момент Ісус скрикнув голосно і духа віддав. Але 

на цьому історія не закінчується. Марк вказує нам на ще 
три деталі цієї сцени, щоб познайомити нас ще з трьома 
групами людей. Але ці останні три категорії людей 
дуже відрізняються за своїм характером від тих свід-
ків Христових страждань, з якими ми досі мали справу. 
Нема жодних натяків на те, щоб після смерті Ісуса хтось 
знущався з Нього, кидав образливі слова, глузував.

Злісні вороги Ісуса, здається, потихеньку пішли геть, 
і залишилась лише маленька групка тих, хто любили 
Його. Першою людиною, на яку нам вказує Марк відразу 
після смерті Ісуса, був той, кого, напевно, ми навряд 
чи очікували б побачити серед шанувальників Христа. 
Йдеться про сотника, хто командував тими воїнами, 
що розіп’яли Господа. “А сотник, що насупроти Нього 
стояв, як побачив, що Він отак духа віддав, то промо-
вив: Чоловік Цей був справді Син Божий!” (МР. 15:39). Цей 
римський центуріон був язичником, однак споглядання 
страждань Ісуса на хресті відкрило йому очі на справжню 
реальність того, що відбулось. Для тих солдат, якими він 
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  Деякі вважають, що дії цієї людини були продиктовані 
співчуттям . Вони припускають, що винний оцет вико-
ристовувався як анестезуючий засіб, і цей чоловік хотів 
полегшити страждання Господа . Але якщо придивитись 
уважніше, то побачимо, що він глумився з Ісуса, буквально 
глузував: “Чекайте, побачим, чи прийде Ілля Його зняти!” 
Він подав Страждальцю оцет, тому що хотів побачити 
Його реакцію .



керував, розпинання людини було лише роботою – на-
віть розвагою. Але в очах цього сотника розп’яття Ісуса 
було жахливою помилкою. Адже стратили не просто 
невинну, а божественну Людину. В смерті Ісуса було 
щось таке, чого центуріон раніше ніколи не бачив. 
Христос вмирав із такою гідністю, шляхетністю, і мав 
таку силу особистості, що це виходило за межі простої  
людини.

Зверніть увагу, що сотник, говорячи, використовує 
минулий час: “Чоловік Цей був 
справді Син Божий”. В цих сло-
вах немає надії, немає навіть 
натяку на відкуплення, спасіння 
чи воскресіння – лише відчуття 
безмірної втрати й трагічної по-
милки. Центуріон розумів, що 
сталася жахлива несправедли-
вість і нічого змінити вже не-
можливо. В такому стані він 
не міг зрозуміти, яке значення 
розп’яття Ісуса має особисто для 
його життя, для його душі.

Недостатньо сказати: “Ісус 
був Сином Божим”. Маємо піти 
далі – сказати слова, що набува-
ють особистого значення: “Ісус, 
будь ласка, стань Господом і Спа-
сителем мого життя”.

Далі євангеліст Марк знайо-
мить нас із групою жінок, що зі-
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брались навколо хреста, де висів Ісус. “Були ж і жінки, що 
дивились здалека, між ними Марія Магдалина, і Марія, 
мати Якова Молодшого та Йосії, і Саломія, що вони, як 
Він був у Галілеї, ходили за Ним та Йому прислуговували; 
і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з Ним” (МР. 

15:40-41). Отже, бачимо групу жінок, що любили Ісуса. Але 
де були чоловіки? Де були учні, що ходили з Ним? Де був 
сміливий, запальний Петро? Євангеліє від Івана вказує 
нам, що там, біля хреста, поруч з матір’ю Ісуса стояв Іван. 
В перші три години після розп’яття Ісус, незважаючи на 
всі страждання, доручив учню Івану попіклуватися про 
Свою матір. Але Марк, зображуючи ситуацію вже після 
смерті Христа, не згадує ані Марію, ані Івана. Можливо, їх 
вже тоді там не було. 

У будь-якому випадку, ці жінки були єдиними, хто за-
лишились біля хреста. Вони там зібрались не через на-
дію, але через цілковиту безнадію. Вони не очікували 
воскресіння. Вони взагалі не чекали від Бога якихось дій 
серед їхнього розпачу. Надія та віра вмерли. Залишилась 
лише любов…

Інколи ми доходимо до крайнього ступеню відчаю. 
Ми все ще любимо Бога, але вже втратили надію і віру в 
те, що Він може нам допомогти. Ми бачимо перед собою 
лише темряву і безнадію. В такі моменти дуже корисно 
пам’ятати, що після смерті незабаром буде воскресіння.

Але залишилась ще одна людина, з якою Марк бажає 
познайомити нас. Це Йосип із Ариматеї.

“А коли настав вечір, через те, що було При-
готовлення, цебто перед суботою, прийшов 
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Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам 
сподівавсь Царства Божого, і сміливо ввійшов до 
Пилата, і просив тіла Ісусового. А Пилат здиву-
вався, щоб Він міг уже вмерти. І, покликавши сот-
ника, запитався його, чи давно вже Розп’ятий по-
мер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло 
Йосипові. А Йосип купив плащаницю, і, знявши 
Його, обгорнув плащаницею, та й поклав Його в 
гробі, що в скелі був висічений. І каменя прива-
лив до могильних дверей. Марія ж Магдалина й 
Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали Його”  
(МР. 15:42-47).

Йосип із Ариматеї був заможним членом Синедріону. 
Він не зважився на відкритий захист Ісуса, коли Його 
було приведено на суд, тому що боявся реакції інших 
членів Синедріону. Але коли Ісус вже вмер, коли Його 
бездиханне тіло висіло на хресті, в серці Йосипа відбу-
лась якась трансформація. Смерть Христа щось сколих-
нула в його душі, і він “сміливо ввійшов до Пилата, – 
і просив тіла Ісусового”.

Якщо ми прийдемо 
В останній частині свого оповідання євангеліст Марк 

змушує нас звернути особливу увагу на три події, що 
мають глибоке й водночас трагічне значення. В останні 
години життя Ісуса землю огорнула таємнича жахлива 
темрява. В кінці цього мороку звучить “голос осироті-
лого Еммануїла” – “Елої, Елої, лама савахтані” , тобто, 
“Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?”
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Майже відразу після цього вигуку Ісус віддав Свого 
духа. Важливо розуміти, що Він не просто вмер, але сві-
домо віддав Свого духа Отцю. 
Його смерть була добровільною 
і контрольованою. Він був не 
“жертвою зради”, а жертвопри-
ношенням.

В момент смерті Ісуса дещо 
неймовірне трапилось за кіло-
метр від Голгофи – у храмі, у най-
святішому місці. Велика завіса, 
що відділяла Святе Святих від 
решти приміщень, розірвалась 
зверху донизу. Ця завіса перего-
роджувала шлях кожному, крім 
первосвященика, хто єдиний мав 
право заходити у Святе Святих 
один раз на рік. І тепер наче чи-
ясь невидима рука роздерла її 
навпіл, відкривши це найсвятіше 
місце для всіх.

Ці три моменти разом вказу-
ють на дуже важливу, глибоку іс-

20 ВІС ТКИ НА ДІ Ї

Важливо 
розуміти, що 
Він не просто 

вмер, але свідомо 
віддав Свого 

духа Отцю. Його 
смерть була 

добровільною  
і контрольова
ною. Він був не 

“жертвою зради”, 
а жертвоприно

шенням.

  У своєму вірші “Могила Купера” Елізабет Барретт 
Браунінг звеличує відомого англійського поета Уїльяма  
Купера, який, хоча і перебував у депресії, написав деякі з най-
кращих своїх гімнів . Вірш містить наступні рядки: “Здригну-
лася земля, коли Еммануїла глас осиротілий самотньо  
в небо линув: Навіщо, Отче, Ти Мене покинув!”



тину. Самотній голос в темряві з хреста − момент смерті, 
коли Ісус віддав духа, і розірвана храмова завіса відкри-
вають нам щось важливе. Тому Марк і поєднує ці три де-
талі.

Коли Ісус вигукнув: “Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?”,  ті, хто стояли навколо, згадали напевно 
перші слова Псалма 21. Коли читаєш цей Псалом, то зда-
ється, що перед тобою розкривається картина розп’яття 
Ісуса. 

Не думаю, що ми спроможні хоча б віддалено зрозу-
міти глибину тієї відчуженості від Отця, тієї самотно-
сті, що Ісус відчував у ті години, коли став гріхом за нас. 
Осягнути це неможливо. Але точно знаємо наступне: це 
безмірне відчуття самотності й темряви, що колись зму-
сило Ісуса кричати з хреста, чекає і на нас, якщо Христос 
не стане нашим Господом і Спасителем. Він узяв на Себе 
жахливе покарання, яке ми заслужили через свої гріхи.

Потім Ісус віддав Свого духа, і завіса в храмі розір-
валась навпіл. Цим драматичним чином Бог хотів пока-
зати, що доступ до Його престолу тепер широко відкри-
тий. Кожен, хто бажає спасіння, може прийти до Нього. 
Священики, що змовлялись проти Ісуса, і римський 
правитель, що виніс Ісусу вирок, і ті воїни, що вбивали 
цвяхи в Його руки й ноги, і ті споглядачі з натовпу, що 
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 Не існує більш переконливої відповіді на питання Ісуса, 
крім тієї, що нам дає апостол Павло в 2 Кор . 5:21: “Бо Того, 
Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми 
Божою правдою в Нім!” 



глузували з Нього й хитали го-
ловами − буквально всі можуть 
прийти до Нього з покаянням. 
Ось що означає розірвана завіса 
в храмі. Був сплачений борг – 
борг за сповнених ненависті, за 
корумпованих, жорстоких, егоїс-
тичних і кровожерливих людей. 
Викуп звершений. 

Для багатьох людей хрест – це 
лише предмет моди. Але для тих, 
хто мали життєзмінну зустріч з 
Господом, хрест несе найбільш 
глибоке у світі послання. Апостол 
Павло говорить нам: “Бо ж слово 
про хреста тим, що гинуть, − то 
глупота, а для нас, що спасає-
мось, − Сила Божа!” (1 КОР. 1:18). 

Отже, хрест, що був жахливим інструментом тортур 
і смерті, став величним, священним символом вічного 
життя.
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Чутки надії
Марка 16:1-8

Від відчаю до великої радості

Відомий богослов Карл Генрі так писав про 
воскреслого Ісуса: “Він розповсюдив єдину не-
вмирущу вістку надії у цьому занапащеному 

світі, сповненому безнадії”. Вістка надії − це головна 
тема шістнадцятого розділу Євангелії від Марка.

Тут, біля входу до пустої поховальної печери, 
ми вперше чуємо дивовижну вістку: “Він воскрес!” 
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Незабаром ця новина починає лунати серед вузеньких, 
вкритих бруківкою вуличок Єрусалиму: “Він воскрес!” 
Потім, збільшуючи потужність, – в усій юдейській об-
ласті: “Він воскрес”. Нарешті, громовим голосом, наче 
блискавка, по всьому світі, що принишк у благоговій-
ному страху: “Він воскрес!”

Але вістка про воскреслого Ісуса почалась серед тем-
ряви відчаю і безнадії. Марк пише:

“Як минула ж субота,  Марія Магдалина, і Марія 
Яковова, і Саломія накупили пахощів, щоб піти й 
намастити Його. І на світанку дня першого в тижні, 
як сходило сонце, до гробу вони прибули, і гово-
рили одна одній: Хто відвалить нам каменя від мо-
гильних дверей? А зиркнувши, побачили, що ка-
мінь відвалений; був же він 
дуже великий... І, ввійшовши 
до гробу, побачили там юнака, 
що праворуч сидів, і був одяг-
нений в білу одежу, і жахну-
лись вони... А він промовляє до 
них: Не жахайтесь! Ви шукаєте 
Розп’ятого, Ісуса Назарянина. 
Він воскрес, нема Його тут! Ось 
місце, де Його поховали були. 
Але йдіть, скажіть учням Його 
та Петрові: Він іде в Галілею 
попереду вас, там Його ви по-
бачите, як Він вам говорив. 
А як вийшли вони, то побігли 
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від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув. І не ска-
зали нікому нічого, бо боялись” (МР. 16:1-8).

Євангеліст Марк починає свою оповідь з найчорні-
шої ночі в історії людства і закінчує фактом виявлення 
порожньої печери. Ми бачимо жінок, що побачили по-
рожню печеру і були так схвильовані від неймовірної 
радості й надії, що не змогли навіть комусь про це роз-
повісти. Розгляньте уважніше два останні речення цього 
уривка: “Їх трепет та страх (грец. «екстасіс») обгорнув. 
І не сказали нікому нічого, бо боялись (грец. «фобео»)”.

Я додав ці два грецькі слова, щоб ми могли ясніше зро-
зуміти, про що нам говорить Марк. Неправильним буде 
розуміти цей текст в тому значенні, що жінки були просто 
перелякані й нажахані. Це правда, що в Новому Заповіті 
грецьке слово “фобео” часто використовується в значенні 
“вражений страхом або тривогою”. Але цей термін також 
зазвичай означав “сповнений великого здивування, спов-
нений благоговійного страху”. І навіть “сповнений почут-
тям шани, поклоніння й благочестивого послуху”. Цілком 
зрозуміло, в якому сенсі використовується слово “фобео” 
в даному випадку. Зверніть увагу на грецьке слово “екс-
тасіс”. Саме від цього грецького терміну походить слово 
“екстаз”. “Екстасіс” означає “бути у нестямі від глибокого 
почуття благоговіння (в першу чергу релігійного)”. Це по-
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 Марк – єдиний з євангелістів, хто згадує суботу . Можли-
во, що інші євангелісти були настільки охоплені радістю 
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єднання містичного страху й по-
диву. Отже, ці жінки були охо-
плені почуттям великого подиву 
через неймовірне відкриття: Ісус 
живий!

Гробниця й похо-
вальне покривало

Перше, на що треба звернути 
увагу в оповіді Марка, − це ка-
мінь, що був запечатаний і за-
кривав вхід до гробниці, де зна-
ходилось тіло Ісуса. 

Жінки, йдучи до печери, не-
покоїлись через цей камінь, бо 
він блокував доступ всередину. 
Але коли дістались до місця, то побачили, що камінь вже 
відвалений. Сьогодні можна побачити Садову Гробницю 
в Єрусалимі, яку багато істориків та інших вчених ото-
тожнюють з гробом, в якому було поховано Ісуса. Ми не 
знаємо напевно, чи то дійсно та сама печера, але вона 
цілком відповідає написаному в Євангеліях. Я особисто 
вважаю цю тотожність правдивою.

Якщо ви завітаєте до Садової Гробниці, то вже не 
знайдете там круглого каменя. Але ви побачите там 
вузенький жолоб, вирізаний перед входом до печери. 
Величезний камінь у формі диска можна було котити по 
цьому жолобі то відкриваючи вхід, то закриваючи. Сам 
вхід має висоту дорослої людини, тому камінь мав ва-
жити десь півтонни. Не дивно, що жінок це дуже непо-

26 ВІС ТКИ НА ДІ Ї

Ці жінки не були 
нажахані чи 

перелякані. Їх 
охопило почуття 
великого подиву 

через неймовірне 
відкриття: Ісус 

живий! 



коїло. Вони розуміли, що без сторонньої допомоги вони 
не впораються з цим каменем і не зможуть помазати 
тіло Ісуса пахощами чи парфумами. Але коли жінки ді-
стались до місця, то були здивовані: камінь був уже від-
валений. Вхід до печери був відкритий.

Євангеліст Матвій вказує, що дуже рано, ще перед 
першими променями сонця, ангел прийшов і відкотив 
камінь. Його лице світилось немов блискавка і сяяло так 
яскраво, що осліпило і до смерті налякало сторожу, яка 
стерегла гробницю. Вони впали на землю наче мертві. 
А коли прийшли до тями, то залишались нерухомі від 
переляку. 

Коли пізніше прибули жінки, то не залишилось вже 
і сліду від тієї сторожі. Вхід до печери був вільний. Це го-
ворило про те, що трапилось щось надзвичайне. Жінки 
обережно підійшли ближче і, зазирнувши всередину, не 
побачили тіла Ісуса. Не було Того, Кого вони збирались 
намащувати парфумами.

Дивним фактом, з яким жінки відразу ж стикнулись, 
коли увійшли в гробницю, була присутність там похо-
вального покривала. Тіла не було, а саван був. В Луки 24:12 
і Івана 20:6-8 ми знаходимо описання цього савана. 
Хустка, якою була обв’язана голова Господа, лежала рів-
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ненько складеною окремо від покривал. Ці покривала 
являли собою довгі стрічки, якими обгортали тіло небіж-
чика. Але тепер вони лежали нерозгорнуті й не розмо-
тані, немов тіло просто щезло. 

Інші Євангелія розповідають нам, що коли жінки за-
лишили гробницю, то побігли до учнів і розповіли їм усе. 
А потім Петро та Іван відразу прибігли до печери. Коли 
ж обидва побачили поховальні покривала, це відразу 
переконало їх, що Ісус повстав із мертвих. Неможливо 
було якось по-іншому пояснити наявність хустки й по-
кривала – тим більше в тому вигляді, в якому вони були. 

Факти незаперечних доказів – у тому числі й порожня 
гробниця – були однією з причин, чому християнство 
так швидко розповсюджувалося 
в період ранньої Церкви. Сотні 
очевидців могли підтвердити 
кожну деталь євангельської опо-
віді. Були навіть речові докази 
воскресіння. Ніхто не міг поста-
вити під сумнів факт порожньої 
гробниці. Вона була недалеко, 
буквально за мурами міста, і ко-
жен міг піти подивитись. Це за-
йняло б п’ятнадцять хвилин часу, 
щоб з’ясувати, що учні Христові 
кажуть правду.

Хоча скептики й раціоналісти 
відкидають ідею воскресіння, ва-
гомі докази не дозволяють про-
сто відмахнутися від цього факту 

28 ВІС ТКИ НА ДІ Ї

Наявність хуст
ки й покривала – 

тим більше  
в тому вигляді,  

в якому вони 
лежали – можна 

було пояснити  
лише воскресін

ням Ісуса. 



рукою. Воскресіння Христа – це 
не міф і не легенда. Це головний 
факт в історії людства.

Послання Ангела
Отже, Ісуса в гробниці більше 

не було. Але печера не була зов-
сім порожньою. Євангеліст Марк 
пише:

“І, ввійшовши до гробу, по-
бачили там юнака, що право-
руч сидів, і був одягнений в 
білу одежу, і жахнулись вони... 
А він промовляє до них: Не жахайтесь! Ви шука-
єте Розп’ятого, Ісуса Назарянина. Він воскрес, 
нема Його тут! Ось місце, де Його поховали були. 
Але йдіть, скажіть учням Його та Петрові: Він іде 
в Галілею попереду вас, там Його ви побачите, як 
Він вам говорив” (МР. 16:5-7).

Слова Ангела, адресовані жінкам, стосуються і всіх 
скептиків на протязі двадцяти століть. Спочатку Ангел 
сказав: “Ви шукаєте Розп’ятого, Ісуса Назарянина”. А за-
кінчив своє звернення він такими словами: “Йдіть, ска-
жіть учням Його та Петрові: Він іде в Галілею попереду 
вас, там Його ви побачите, як Він вам говорив”. Ангел 
вказав точне географічне місце на землі, де учні могли 
б знайти Ісуса, – в Галілеї. Ці слова підкреслюють свід-
чення Писання про те, що Ісус був живий, що Він воскрес 
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тілесно, і що являвся людям в конкретний час і в конкрет-
ному місці.

Зверніть також увагу на ніжні, співчутливі нотки в сло -
вах Ангела – він доручив жінкам передати особливе по-
слання Петру. В останній раз ми бачили Петра у дворі 
первосвященика, де тривав суд на Ісусом. Там молода 
служниця не давала Петру спокою – ходила за ним, зви-
нувачуючи його в тому, що він є учень Ісуса. А той нама-
гався сховатися від неї, втекти. Зрештою, зрікся істини, 
тремтячи за своє життя… І тепер Ангел сказав: “Скажіть 
учням Його та Петрові…”

І ще Ангел сказав: “Він іде в Галілею попереду вас, там 
Його ви побачите, як Він вам говорив”. Зверніть увагу 
на слова “як Він вам говорив”. Їх не Ангел придумав. Це 
не його була пропозиція. Він лише повторив те, що вони 
вже чули з вуст Господа. Все, що Ісус казав, здійснилося.

Вістка поширюється
Порожня гробниця, пустий саван і слова Ангела спра-

вили величезне враження на жінок – сповнили їх надією, 
радістю й очікуванням зустрічі з Ісусом. Відчай миттєво 
змінився таким неймовірним захватом, що нам важко це 
уявити. Отже, жінки пішли й почали з радістю поширю-
вати вістку надії  – саме так, як їх навчив Ангел. То була 
найбільш живуча вістка з усіх, що колись були у світі. 

Ці славні чутки швидко поширювались серед учнів, 
в той час як Ісус почав являтись то одному, то іншому 
свідку. Першим Він з’явився Марії Магдалині. Євангеліст 
Іван вказує, що коли інші жінки залишили гробницю, 
Марія Магдалина затрималась біля печери. І там, в про-
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мені ранкового сонця, вона побачила Ісуса. З цією нови-
ною вона побігла до учнів, і незабаром до гробниці вже 
бігли Петро та Іван. Вид поховальних покривал переко-
нав їх, що Господь дійсно воскрес.

Віра – то духовні очі
Один із найбільш вражаючих фактів, що його містить 

оповідь Марка, полягає в тому, що жінки увірували ще до 
того, як побачили Ісуса. Так, вони бачили порожню гроб-
ницю. Бачили плащаницю і хустку. Але Самого Господа 
вони не бачили. Та все одно повірили у воскресіння.

Звісно, побачити воскреслого Господа – це напевно 
дуже чудово! Тим, кому являвся воскреслий Ісус, перші 
християнські общини виявляли особливу повагу. Звісно, 
не всі мали привілей бачити воскреслого Христа. Коли 
Ісус явився Фомі і запропонував йому торкнутись Його 
ран, то м’яко дорікнув: “Тому ввірував ти, що побачив 
Мене? Блаженні, що не бачили й увірували!” (ІВ. 20:29).

Пізніше апостол Петро напише: “Ви Його любите, 
не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, 
а вірувавши, радієте невимовною й славною радістю” 
(1 ПЕТР. 1:8). В числі тих, хто “не бачили Його”, знаходяться 
мільйони християн від першого пасхального ранку і до 
сьогодні. Ми не бачили фізичними очима воскреслого 
Господа, тому що Він залишив сферу видимих речей 
ще багато століть тому. Але маємо свідчення. Маємо 
докази. Як пише Лука: “По муці Своїй Він ставав перед 
ними живий із засвідченнями багатьма” (ДІЇ 1:3). Ці ва-
гомі докази переконують розум і підбадьорюють душу. 
Вони пробуджують в серцях надію – ту саму надію, що 
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воскресла в серцях жінок, коли 
вони побачили порожню гроб-
ницю й Ангела всередині.

Саме ця надія породила 
вістки надії. Це єдині живучі, не-
вмирущі чутки, що коли-небудь 
знав цей світ. Для тих, хто ще не 
чув цих чудових вісток, цей світ 
залишається вкритим темрявою 
і позбавленим надії, як та су-
бота, що відділяла хресні муки 
Ісуса від Його воскресіння. Але 
ми увірували в ці вістки надії і 
тепер маємо й далі поширювати 
їх серед цього світу. Такі вістки – 
наче яскраве світло серед мо-
року. Наче їжа в голодному краї. 
Це Добра Новина. Це найбільш 
величні чутки, що коли-небудь 
були сповіщені. 
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Для тих, хто ще 
не чув цих чудових 

вісток, цей світ 
залишається 
вкритим тем
рявою і позбав
леним надії, як 
та субота, що 

відділяла хресні 
муки Ісуса від 

Його воскресіння.



Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/



