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Що сталося з воїнами,
які розіп’яли Ісуса?

Н

е так багато серед нас є тих, хто приймали
участь у бойових діях і розуміють, через що
доводиться проходити солдатам у період
їхньої служби. Це важка річ – жити з думкою, що
тебе можуть у будь-який момент убити, і що сам ти
змушений будеш убивати – хоча б і заради справедливої справи. Життя солдата дуже непросте. Непросте воно в наш час і непростим
воно було тисячі років тому.
Однак навіть воїни, чиї серця
Життя солдата
затверділи через запеклі битви
дуже
та інші випробовування армійнепросте.
ської служби, можуть отримати
надію і мир Божого спасіння.

[1]

Давайте розглянемо історію спасіння одного з сол- Завдяки смерті
датів – центуріона, що керуСина Свого
вав стратою Ісуса Христа.
То було розп’яття, коли зло- Ісуса, Бог тепер
чинця прибивають цвяхами
пропонує нам
до дерев’яного хреста й залимир, надію та
шають помирати. Однак саме
завдяки цьому страшному вічне спасіння.
катуванню – завдяки смерті
Сина Свого Ісуса, – Бог тепер
пропонує нам мир, надію та вічне спасіння.

[2] ЩО СТАЛОСЯ З ВОЇНАМИ, ЯКІ РОЗІП’ЯЛИ ІСУСА?

Життя центуріона

В

оїни навчені ставити на перше місце накази
офіцерів, а не власний комфорт, і більше дбати
про своїх товаришів, ніж про себе. Це такий
спосіб життя, що характеризується дисципліною,
суворим режимом та командним духом. Все це стосувалося і центуріонів.
Центуріонами були римські офіцери, що командували сотнею воїнів (у Новому Заповіті вони називаються “сотниками”). У римській армії це військове
звання було найвищим, яке міг здобути простий воїн.
Як і в сучасних арміях, підвищення у званні в той
час мало місце тоді, коли воїн досягав нового, вищого
рівня відповідальності. Звання
центуріона було у великій
пошані. Це звання завжди даваЗвання
лося за відповідні навички та
центуріона
зразкову поведінку.
завжди
Саме центуріони вели у бій
римських воїнів. В мирний час
давалося
центуріони підтримували у
за відповідні
військах дисципліну, забезпенавички
чували безпеку й захист, здійта зразкову
снювали поліцейські функції на окупованих територіях
поведінку.
і керували стратами.
Життя центуріона [3]

Центуріони були професійними воїнами, що впроваджували на окупованих територіях римські закони,
тому навряд чи можна сказати, що їхні стосунки
з євреями в Юдеї були зазвичай дружніми. Ці римські
завойовники були доволі жорстокими у своїх методах
вирішення проблем, тому
центуріонів часто ненавиЦентуріони
діли.
вирізнялися
Центуріони вирізнялися
не лише своєю сміливістю,
не лише своєю
але й кмітливістю та відсміливістю,
даністю. Недарма кажуть,
але й кмітливістю
що центуріони були найкращими представниками
та відданістю.
римської армії.

[4] ЩО СТАЛОСЯ З ВОЇНАМИ, ЯКІ РОЗІП’ЯЛИ ІСУСА?

Центуріон біля хреста
“А від години шостої аж до години дев’ятої темрява сталась по цілій землі! А коло години дев’ятої
скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лама
савахтані?» цебто: «Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене
Ти покинув?» ...А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, − і духа віддав...
І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж
додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися
скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато
тіл спочилих святих, а з гробів повиходивши, по
Його воскресенні, до міста святого ввійшли, і багатьом із’явились.
А сотник та ті, що Ісуса
з ним стерегли, як землетруса побачили, і те,
“А сотник та ті,
що там сталося, налякащо Ісуса з ним
лися дуже й казали: «Він був
стерегли…
справді Син Божий!»”
Матвія 27:45-54

“Він був справді Син
Божий!” – ці сповнені страху
слова вигукнув не переляканий новобранець. Це був

налякалися
дуже й казали:
«Він був справді
Син Божий!»”
Матвія 27:54

Центуріон біля хреста [5]

висновок досвідченого ветерана, хто протягом вже багаЦей центуріон
тьох років бачив, як люди вминапевно бачив
рали цією жахливою смертю.
багато страт
Цього центуріона призначили керувати стратою Ісуса
розп’яттям.
під час правління в Юдеї римАле в цій страського губернатора Пілата. Але
ті він побачив
слова цього римського офіцера вказують, що він не погощось відмінне,
джувався з позицією влади,
незвичне.
яка вважала, що Ісус заслуговував на смерть. Натомість він
вважав, що Ісус дійсно є Богом.
Чому він так вважав? Маємо пам’ятати, що цей центуріон напевно бачив багато страт розп’яттям. Але
в цій страті він побачив щось відмінне, незвичне. Що
саме? Є кілька моментів в арешті Ісуса Христа, в суді
над Ним та самій страті, які переконали центуріона.

[6] ЩО СТАЛОСЯ З ВОЇНАМИ, ЯКІ РОЗІП’ЯЛИ ІСУСА?

Що побачив центуріон?

Щ

о ж саме побачив центуріон? Що спонукало його так вшанувати цю Людину, яка
була засуджена до страти?
По-перше, його вразила реакція Ісуса Христа на ті
жахливі знущання, які чинили над Ним римські воїни
та Його ж співвітчизники:
“Тієї години промовив Ісус до народу: «Немов на
розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти
Мене! Я щоденно у храмі сидів і навчав, − і Мене не
взяли ви. Це ж сталось усе, щоб збулися писання пророків». Усі учні тоді залишили Його й повтікали...”
Матвія 26:55-56

“І, сплівши з тернини вінка, поклали Йому на голову,
а тростину в правицю Його. І, навколішки падаючи перед Ним, сміялися з Нього й казали: «Радій,
Царю Юдейський!» І, плювавши на Нього, хапали
тростину, та й по голові Його били... А коли назнущалися з Нього, зняли з Нього плаща, і зодягнули
в одежу Його. І повели Його на розп’яття”.
Матвія 27:29-31

По-друге, центуріона вразило милостиве ставлення Ісуса Христа до юрби і воїнів, включаючи
Що побачив центуріон? [7]

і самого центуріона. “Ісус же промовив: «Отче, відпусти їм»” (ЛК. 23:34). Коли воїни, сидячи на землі, кидали
жереб, щоб поділити одяг Ісуса, Він благав Отця не
про власне врятування, а про прощення Своїх ворогів. Неймовірно!
Нарешті центуріона вразило, як сама природа відреагувала на смерть свого Творця. Він та інші самовидці “землетруса побачили, і те,
що там сталося, налякалися дуже
“Отче,
й казали: «Він був справді Син
відпусти їм”.
Божий!»” (МТ. 27:54). Вони побачили, як сонце потемніло; відЛуки 23:34
чули силу землі, що двигтіла під
їхніми ногами. І ще вони побачили, як всі ці надприродні явища раптово припинилися, коли Ісус гучно скрикнув і віддав Свого духа.
Не дивно, що центуріона шокували всі ті події, які
були пов’язані зі смертю Христа. Раніше він нічого
подібного не бачив. Тому він та його воїни “налякалися дуже” (МТ. 27:54). Ці загартовані в боях воїни – сотник та його команда – були навчені долати страх, але
цього разу вони не на жарт перелякались. І для такого
жаху була поважна причина. Їх налякала незвичність
подій в тій ситуації, в якій вони опинились.
Незвична страта. Темрява, землетрус і вигук Ісуса
з хреста – все це переконало воїнів, що ця страта є
незвичною. Надприродні явища налякали їх і привели до висновку, що вони були свідками смерті
Самого Бога. Неймовірний висновок! Вони усвідомили, що стратили Божого Сина!
[8] ЩО СТАЛОСЯ З ВОЇНАМИ, ЯКІ РОЗІП’ЯЛИ ІСУСА?

Незвична сила. Воїни дійшли висновку, що Ісус
є Бог, не завдяки чиїмсь “мудрим поясненням”, а тому
що власними очима побачили силу Бога, яку Він явив
через поведінку Ісуса та надприродні явища (темряву
й землетрус).
Незвичне сповідання. Сповідання центуріона
вказує нам на дещо дійсно важливе: саме в момент
хресної смерті Ісус найвиразніше явив Себе як Спаситель і Бог.
Відомий біблійний коментатор Метью Генрі писав,
що реакція центуріона на смерть Ісуса має стати й
нашою реакцією: “Давайте ж подивимось очима віри
на Христа – розіп’ятого Христа. Нехай зворушить
нас ця велика любов, якою Він полюбив нас”. Чому
реакція центуріона має стати нашою реакцією? Тому
що там на хресті ми бачимо,
якою жахливою смертю вмиЦього величного
рає довершений Божий Син.
висновку вони
Таку смерть заслужили ми, а
не Він, тому що відвернулись
дійшли тільки
від Творця і знехтували Ним завдяки спогля(що є головним гріхом). Коли
данню Божої
Ісус висів на хресті, Він присили, що була
йняв на Себе весь Божий гнів,
що був призначений для нас як
явлена через
покарання за наше нечестиве
поведінку Ісуса
життя. Він прийняв Божий
гнів, щоби привести нас до та надприродні
Бога. Давайте ж з радістю вруявища.
чимо своє життя Ісусу Христу!
Що побачив центуріон? [9]

Який наступний крок?

Т

е, що бачили ті, хто були свідками смерті та
воскресіння Ісуса, неможливо передати словами. Те, що вони чули, можна лише уявляти.
Але ми теж можемо дещо “побачити” завдяки Біблії.
Хоча ми не можемо бачити Ісуса фізичними очима,
є можливість духовним зором узріти Його на сторінках Божого Слова, що містить солідну основу для
нашої віри в Нього як Сина Божого. Послання до Римлян пояснює нам це наступним чином: “Тож віра від
слухання, а слухання через Слово Христове” (РИМ. 10:17).
Це означає, що коли ми
читаємо у Біблії описання
Він прийняв на
життя та смерті Ісуса, це дає
нам переконливу підставу Себе весь Божий
гнів, що був придля віри в Нього. Не обов’язково жити в часи Ісуса, щоб значений для нас
мати цілковиту впевненість
як покарання за
у тому, що Він чинив.
наше нечестиве
Своїм ігноруванням Творця та бажанням жити без
життя, – прийняв
Нього ми заслужили спраБожий гнів,
ведливий гнів і суд Бога.
щоби привести
Цей суд означав би для нас
лише смерть. Але на хресті
нас до Бога.
Ісус Христос – довершений
[10] ЩО СТАЛОСЯ З ВОЇНАМИ, ЯКІ РОЗІП’ЯЛИ ІСУСА?

Син Божий – прийняв на
Себе весь гнів Отця за наші
“Тож віра
гріхи і позбавив нас Божого
від слухання,
суду. Якщо віримо в Ісуса, це
означає, що своє життя ми а слухання через
вручили Йому і належимо Слово Христове”.
Йому навіки.
Римлян 10:17
Всі спасенні отримали
спасіння завдяки смерті
Ісуса на хресті – в тому числі й такий втомлений
битвами воїн, як центуріон. Хрест є великою силою
Божою, якою Він спасає всіх, хто вірують у Нього.
Хрест урівнює всіх. Біля хреста всі рівні – бідні
й багаті, старі й молоді, добрі та погані і навіть генерали та центуріони. Всі схиляють там коліна перед
Христом, що вмер за них. І за нас також.
Дійсно, Він є Син Божий!

Який наступний крок? [11]

 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

