
ПУБЛІЧНА СТРАТА ПІДТВЕРДЖУЄ 
ФАКТ СМЕРТІ ХРИСТА

Під час святкування єврейської Пасхи розлючений натовп 
притягнув Ісуса до римського палацу правосуддя. Коли 
Він стояв перед Пілатом, правителем Юдеї, релігійні ліде-
ри звинувачували Ісуса в тому, що Він називає себе юдей-
ським царем. Юрба вимагала для Нього смерті. Потім Ісуса 
били, бичували й засудили до публічної страти. На одно-
му пагорбі за мурами Єрусалиму Його розп’яли між двома 
розбійниками. Це споглядали вбиті горем друзі Ісуса та 
глузливі вороги. Наближалась субота, тому римські воїни 
отримали наказ завершити процес страти. Щоб приско-
рити смерть, вони перебили ноги двом розбійникам. Але 
Ісусових ніг солдати не ламали, бо Він був уже мертвий. 
Для впевненості зробили контрольний прокол списом, 
що виключало будь-яку можливість “оживання” Христа. 
Воїни могли бути абсолютно спокійними.

НАЙВИЩА ВЛАДА ЗАБЕЗПЕЧИЛА 
ОХОРОНУ ГРОБНИЦІ

Після страти Ісуса юдейські релігійні лідери прийшли до 
Пілата і сказали йому, що Ісус, коли ще був живий, про-
рік Своє воскресіння на третій день після смерті. З метою 
попередження будь-яких спроб учнів “розіграти воскре-
сіння”, Пілат наказав запечатати римською печаттю вхід 
до гробниці, де лежав Ісус; такі печаті ставились для 
запобігання грабунку могил. Для більшої надійності були 
поставлені вартові. Римські воїни пильнували під час 
служби, тому що за сон під час вартування карали смертю. 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ ЗАПОБІЖНІ 
ЗАХОДИ, ГРОБНИЦЯ ВИЯВИЛАСЬ 
ПОРОЖНЬОЮ

Вранці того дня, що був після суботи, деякі з послідов-
ниць Ісуса прийшли помазати Його тіло. Але коли діста-
лись печери, на них чекала неймовірна несподіванка. 
Величезний камінь, що закривав вхід до гробниці, був 
відкочений, а в самій гробниці не було тіла Ісуса. Коли 
новина про це дійшла до учнів, двоє з них відразу побігли 
до місця поховання. Печера була цілком порожня – лише 
поховальні пелени лежали акуратно складені на тому міс-
ці, де колись знаходилось тіло. В той же час деякі з варто-
вих пішли до Єрусалиму й доповіли юдейським керівни-
кам про появлення якоїсь небесної істоти, яка відкотила 
камінь від входу до печери, і через появу котрої вони 
знепритомніли. Коли ж прийшли до тями, гробниця була 
порожня. Юдейські лідери дали цим воїнам велику кіль-
кість грошей і наказали їм розповсюджувати неправду, що 
учні вкрали тіло, коли вони спали. Вони також запевнили 
вартових, що коли до правителя дійде інформація про 
зникле тіло, вони вступляться й захистять їх.

ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ СТВЕРДЖУВАЛО, 
ЩО БАЧИЛИ ІСУСА ЖИВИМ

Приблизно у 55 році апостол Павло писав, що воскресло-
го Христа бачив Петро, бачили дванадцять апостолів і ще 
понад 500 чоловік, більшість з яких ще були живими на 
той момент. Також Ісуса після воскресіння бачив Яків і сам 
Павло (1 Кор. 15:5-8). Такою публічною заявою апостол 
Павло давав усім скептикам можливість самим перевірити 
правдивість кожного його слова.

Крім того, Новий Заповіт починає оповідь про дії апо-
столів (після воскресіння Христа) ствердженням, що Ісус 
“по муці Своїй… ставав перед ними живий із засвідчен-
нями багатьма, і сорок день їм з’являвся та про Божеє 
Царство казав” (Дії 1:3).

В ЖИТТІ АПОСТОЛІВ ВІДБУЛИСЬ 
РАЗЮЧІ ЗМІНИ

Коли один із учнів Христа зрадив свого Вчителя, ставши 
на сторону ворогів, інші апостоли втекли, рятуючи своє 
життя. Навіть Петро, який палко запевняв, що готовий 
навіть вмерти за Ісуса, втратив мужність і зрікся Його, 
запевняючи, що навіть не знає Ісуса. Але потім з апосто-
лами стались драматичні внутрішні зміни. Через кілька 
тижнів вони стояли перед тими, хто віддав на розп’яття 
їхнього Вчителя – але тепер із залізною рішучістю. Тепер 
їх неможливо було зупинити, і вони були ладні пожертву-
вати усім заради Того, Кого вони називали Спасителем 
і Господом. Навіть коли їх заарештували і з погрозами 
забороняли говорити про Ім’я Ісуса, апостоли відповіли 
юдейським лідерам: “Бога повинно слухатися більш, як 
людей!” (Дії 5:29). І після того, як їх били за відмову вико-
нувати накази синедріону, ці колись боязкуваті апостоли 
“щоденно у храмі й домах безупинно навчали, і звіщали 
Євангелію Ісуса Христа” (Дії 5:42). 

СВІДКИ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ 
БУЛИ ГОТОВІ ВІДДАТИ ЖИТТЯ  
ЗА СВОЄ СВІДОЦТВО

Історія говорить про велику кількість мучеників. Не пере-
лічити тих, хто вмерли за свої переконання. Тому важли-
вим фактом є не те, що перші послідовники Ісуса готові 
були зазнати страждань і прийняти смерть за свою віру. 
Головне інше: хоча багато хто погодиться віддати життя за 
те, що вважає за істину, але, скоріш за все, ніхто не помре 
за очевидну неправду. Учні Христа пішли на смерть не 
через те, що їхні глибокі переконання були результатом 
щирої омани, а тому що свідомо стверджували, що бачи-
ли Ісуса живим і здоровим після Його воскресіння. Вони 
віддали своє життя за своє свідоцтво, що Ісус Христос не 
лише вмер за їхні гріхи, але й воскрес тілесно з мертвих, 
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо сумніваєтеся в тому, що Христос воскрес. Але не забудьте, що Ісус обіцяв допомогу тим, хто 
хоче примиритися з Творцем. Він сказав: “Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, 
чи від Себе Самого кажу Я” (івана 7:17).

Якщо ви усвідомлюєте переконливість свідоцтв воскресіння, то знайте, що Христос помер, щоб заплатити за наші 
гріхи, і ті, хто вірять в те, що Бог воскресив Його з мертвих, будуть спасенні (Римлян 10:9-10). Запропоноване Христом 
спасіння не є нагородою за наші зусилля, а даром для всіх, хто поклав надію на Нього. 

Щоб прийняти Божий дар прощення і вічного життя ви можете помолитися такими словами: “Боже, я знаю, що я гріш-
ник і не можу сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мертвих, щоб 
жити у всіх, хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, я приймаю Твоє прощення гріхів 
і життя вічне. Дякую Тобі, Отче. Амінь”.

_________________________________

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, повідомте нам про це, і ми безкоштовно надіш-
лемо вам книгу “Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використо-
вуються цікаві життєві приклади, що допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу 
в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

чим продемонстрував Свою абсолютну унікальність серед 
інших духовних лідерів, що колись були, є і будуть.

ЄВРЕЙСЬКІ ВІРУЮЧІ ЗМІНИЛИ  
ДЕНЬ ПОКЛОНІННЯ

Субота як день спокою й поклоніння була дуже важливою 
у житті кожного єврея. Будь-які юдеї, що не вшановували 
суботу, порушували закон Мойсея. Однак єврейські послі-
довники Христа разом із віруючими язичниками зробили 
днем поклоніння інший день, в який Христос повстав із 
мертвих. Такі зміни означали неабияку трансформацію 
поглядів, способу життя. Новий день поклоніння разом 
із священною дією хрещення для новонавернених вка-
зували на те, що віруючі у воскресіння Христа готові на 
дещо більше, ніж реформування юдаїзму. Вони вірили, що 
смерть і воскресіння Христа знаменують собою перехід до 
нових стосунків із Богом. І ці нові стосунки ґрунтуються 
не на законі, а на силі воскреслого Спасителя, Хто взяв на 
Себе гріхи людей і дарує їм життя.

СМЕРТЬ І ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА БУЛИ 
НЕОЧІКУВАНИМИ ДЛЯ УЧНІВ, ХОЧА 
ХРИСТОС ЯСНО ПРО НИХ ПОПЕРЕДЖАВ

Учні були захоплені зненацька. Вони очікували, що Месія 
відновить Ізраїльське царство. Вони були настільки погли-
нуті думками про прихід месіанського політичного цар-
ства, що аж ніяк не очікували тих подій, які є найважли-
вішими для спасіння їхніх душ. Можливо, коли Ісус знову 
і знову попереджав учнів, що Він має піти до Єрусалиму, 
щоб смерть прийняти і потім воскреснути з мертвих, вони 
сприймали це як символічну мову. Вони звикли, мабуть, 
що Ісус часто висловлювався притчами, тому пропустили 
повз ушей очевидні речі. Проте зрозуміли їх лише тоді, 
коли вже все скінчилось. Вони не лише не зрозуміли слів 
Христа, але й випустили з виду пророцтво пророка Ісаї 
про Раба-Страждальця, Який мав понести на Собі гріхи 
Ізраїлю, немов ягня перед закланням – і потім Господь 
дасть Йому “довгії дні” (іс. 53:10).

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА БУЛО ЛОГІЧНИМ 
КУЛЬМІНАЦІЙНИМ ЗАВЕРШЕННЯМ ЙОГО 
СПОВНЕНОГО ЧУДЕС ЗЕМНОГО ЖИТТЯ

Коли Ісус висів на римському хресті, юрба глузувала з 
Нього: іншим допомагав, тож чому не може допомог-
ти Сам Собі?  А може в останній момент станеться якесь 
несподіване чудо? Такий жалюгідний кінець для Того, 
Хто почав Своє публічне служіння перетворенням води на 
вино, здавався дуже дивним. За три роки Свого служіння 
Ісус ходив по воді, зцілював хворих, відкривав очі сліпим, 
дарував слух глухим і здібність розмовляти німим та недо-
рікуватим. Він також зціляв кульгавих, виганяв демонів, 
заспокоював шалені шторми й воскрешав мертвих. А ще 
Він ставив такі питання, що приводили слухачів у глухий 
кут. Він викладав глибокі істини за допомогою дуже про-
стих ілюстрацій. Нарешті, Він жорсткими словами про-
тистояв лицемірству. Якщо все це було правдою, то чи 
потрібно дивуватись тому, що останнє слово було не за 
ворогами Ісуса?

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА ЧУДОВО 
ІЛЮСТРУЄ ДОСВІД НОВОГО ЖИТТЯ 
ТИХ, ХТО УВІРУВАЛИ В НЬОГО

Апостол Павло писав: “А коли живе в вас Дух Того, Хто 
воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мер-
твих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, 
що живе в вас” (рим. 8:11). Ці слова відображають досвід 
Павла, чиє серце радикально змінив воскреслий Христос. 
Це був досвід і багатьох інших людей по всьому світі, хто 
“вмерли” для старого життя, щоб Христос міг являти через 
них Своє життя. Така духовна сила не проявляється у житті 
тих, хто намагаються практикувати віру в Христа, не від-
мовившись від старого, гріховного способу життя. Однак 
цю силу можна побачити у житті тих, хто “вмерли” для 
старого життя, щоб Христос міг зайняти трон їхнього сер-
ця. Ця сила видна у житті лише тих, хто прийняли пере-
конливі свідчення про воскресіння Христа й підкорили 
своє серце Його владі. 
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