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Вирішальний, поворотний  
момент. Якби мова йшла  
про дружбу хлопця і дівчини,  

це було б початком кінця їхніх 
стосунків. Якби це був футбольний 
матч, вболівальники команди,  
що програє, покинули б стадіон,  
вважаючи, що вже все закінчилося.

Схожим чином виглядає історія 
Великодня. Якщо забути, що у неї  
є приголомшлива друга частина, яка 
оповідає про саме велике Повернен-
ня. Великдень – це дійсно історія  
з двох частин!

В ту першу Пасху Бог відкрив 
Свою любов до людства (хоча бага-
то хто з нас пов’язують Великдень 
лише з фарбуванням яєць і паскою). 
Він послав Свого безгрішного Сина 
Ісуса на землю, але, здавалося, все 
пішло не так, коли Його стратили 
самим болісним з усіх можливих 
способів. Добре, що це була тільки 
перша частина. А ось повна історія…



Iсус
ПЕРША ЧАСТИНА

Зраджений і залишений кращими друзями, незаконно 
заарештований, осміяний і побитий римськими солда-
тами, несправедливо обвинувачений і, нарешті, виве-

дений за місто, щоб бути прибитим до дерев’яного хреста, 
на якому Його залишили вмирати. Це можна було назвати 
остаточною поразкою.

Iсус говорив Своїм послідовникам, що так і станеться. По 
суті, Він говорив, що Він – Бог, що прийшов запропонувати 
нам місце в Божих оселях. Він сказав, що прийшов нас очи-
стити, розібратися зі всіма нашими помилками. Він говорив, 
що прийшов дати нам життя – змістовне і безкінечне.

Але коли за Ним прийшов натовп зловмисників, Він 
зовсім не пручався і майже нічого не сказав. Це виглядало, 
як ніби Він побачив, що наближається кінець і просто здався.

Біблія описує, що переживав Ісус, коли висів на хресті: 
“Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до 
мого піднебіння, і в порох смертельний поклав Ти мене. 
Бо пси оточили мене… обліг мене натовп злочинців, 
прокололи вони мої руки та ноги мої… Я висох, рахую всі 
кості свої, а вони придивляються й бачать нещастя  
в мені! Вони ділять для себе одежу мою, а про шату 
мою жеребка вони кидають…” (ПСАЛОМ 21:16-19).

Це був кінець. Хто б міг повернутися після такого?



Петро
Петро був одним із тих, хто зрадив Ісуса. Всього  

за кілька годин до арешту Ісус сказав Своїм найближ-
чим друзям, що скоро від них піде. Але Петро запев-

няв, що залишиться з Ісусом до кінця! 
“Говорить до Нього Петро: Чому, Господи, іти за То-

бою тепер я не можу? За Тебе я душу свою покладу! Ісус 
відповідає: За Мене покладеш ти душу свою? Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Півень не заспіває, як ти тричі 
зречешся Мене…” (ІВАНА 13:37-38).

Коли Ісуса заарештували, Петро злякався. Три рази його 
запитували, чи не послідовник він Ісуса. Боячись за своє жит-
тя, він зрікся Учителя. Кожного разу, як його питали, Петро  
з клятвою запевняв, що навіть не знає Ісуса! Але коли 
заспівав півень, він згадав слова Христа, і йому стало дуже 
прикро. Він усвідомив, що все зіпсував і виявився гіршим 
другом, якого тільки можна уявити. 

Ісуса повели. Його друзі були в замішанні. Петро зали-
шився один. Він відрікся від Ісуса, щоб врятувати власне  
життя. Все це скінчилося.

Хто б міг повернутися після такого?



Iсус навчав людей і проповідував протягом 
трьох років. Релігійні діячі не наважувалися 
заарештувати Його, бо люди захоплювалися 

Ним. Що ж змінилося тепер? Все тому, що був 
ще один друг, який зрадив Його, – Юда.

За певну плату Юда привів релігійних  
начальників у безлюдне місце, де вони могли 
заарештувати Ісуса без зайвого шуму. Але 
потім, коли Юда зрозумів, що Ісус буде вбитий 
через нього, він не зміг винести тягаря  
провини.

“Тоді Юда, що видав Його, як побачив,  
що Його засудили, розкаявся, і вернув трид-
цять срібняків первосвященикам і стар-
шим; та й сказав: Я згрішив, невинну кров 
видавши. Вони ж відказали: А нам що до 
того? Дивись собі сам...” (МАТВІЯ 28:3-4).

Юда не знаходив собі місця. Він спробував 
заспокоїти совість, повернувши гроші. Але  
це не допомогло. Він тільки що вбив одного  
зі своїх кращих друзів. Все було скінчено.

Хто б міг повернутися після такого?

Юда



ДРУГА ЧАСТИНА

Iсуса стратили. Його тіло поклали в гробницю. Але це був 
не кінець. Це був тільки початок! Все це був Божий план! 
Через три дні після розп’яття гробниця Ісуса спорожніла. 

Він повернувся до життя!
У Біблії сказано: “Не в тому любов, що ми полюбили 

Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаган-
ням за наші гріхи” (1 ІВАНА 5:10). 

Це правда. Він створив нас для щирих взаємин із Ним, 
але ми рідко замислюємося про Нього. Ми займаємося 
своїми справами і живемо, як хочемо. І одночасно все 
псуємо, подібно Петру та Юді. Ми завдаємо біль собі, ото-
чуючим і Богу. У Біблії сказано, що відкидання Бога і Його 
вказівок заслуговує покарання смертю. Але Бог не залишив 
нас. Великдень – це історія про те, на що пішов Бог, щоб 
пробачити нас, дати нам можливість почати все спочатку  
і знову зробити нас Своїм народом! 

Ісус прийшов, тому що Бог любить нас! Він прийшов 
померти замість нас за все те зло, яке ми вчинили. Він 
прийняв Божий суд на Себе! Через три дні Ісус знову ожив, 
чим показав, що сповна заплатив за наші провини і переміг 
саму смерть. Ось це повернення! Воно назавжди змінило 
життя Його друзів і весь світ.
Давайте подивимося, що трапилося…

Повернення



Кілька жінок ішли до гробниці Ісуса, щоб помазати 
Його тіло оливою і пахощами, як було прийнято в ті 
часи. Але прийшовши туди, вони не знайшли тіла 

Ісуса. Там вони зустріли ангела, який сказав:
“Не жахайтесь! Ви шукаєте Розп’ятого, Ісуса Наза

рянина. Він воскрес, нема Його тут! Ось місце, де Його 
поховали були; Але йдіть, скажіть учням Його та Пет 
  рові: Він іде в Галілею попереду вас, там Його ви по  ба
чите, як Він вам говорив” (МАРКА 16:6-7).

Ісуса зрадили найближчі друзі. Однак Він заплатив за 
кожну помилку і кожен гріх, коли помер на хресті. Тепер 
Він хотів зустрітися з друзями (включаючи Петра), аби 
показати, що Він живий, і дати їм самим нове життя!

Згодом Ісус говорив із Петром наодинці, простивши 
його за все, що той накоїв. Він розумів слабкість Петра. 
Замість того щоб осудити, Він пробачив йому. Петро, який 
опинився в безнадійному становищі, знову став близький 
до Ісуса і отримав нове життя з Богом! Повіривши Христу, 
Петро знав, що він прощений Богом і в небесах для нього 
є місце. Дні боягузтва і плутанини закінчилися. Він міг  
здатися і піти, але замість цього довірився Ісусу і потім 
почав сміливо говорити людям про нове життя, яке пропо-
нує Бог.

Нове 
життя



Від ганебного і невдалого старту до фіналу! Замість суду 
і смерті ті, хто довірився Ісусу, тепер мають нове, вічне 
життя з Богом! Пасхальна історія – це не розповідь про 

паску, фарбовані яйця або кроликів. Вона пропонує нам 
вибір, який обов’язково потрібно зробити.

Подивимося ще раз на Юду. Він був не гіршим від будь- 
якої іншої людини. Але з нестерпним тягарем провини “відій-
шов, а потому пішов, та й повісився…” (МАТВІЯ 27: 5). А якби 
Юда попросив у Ісуса прощення, Той би його відкинув? Зви-
чайно, ні! Ісус заплатив за гріхи всіх. Але через провини Юда 
занурився в жалість до себе, замість того щоб звернутися до 
Ісуса з проханням про прощення.

Не так було з іншою людиною. Коли Ісус висів на хресті, 
поруч із Ним були розп’яті двоє розбійників. Вони були не 
просто дрібні злодії. Розпинали в той час найгірших злочин-
ців: убивць, ґвалтівників... Назвіть будь-яке зло – і вони на пев   -
но його зробили. Але один із них сказав Ісусові: “Спогадай 
мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє!” (ЛУКИ 23:42).

Що відповів Ісус? “Замовкни! Рай не для таких негідників, 
як ти!” Ні в якому разі! Він сказав: “Поправді кажу тобі: ти 
будеш зо Мною сьогодні в раю!” (Луки 23:43). Ісус подивився  
в очі тому, у кого руки були жахливо забруднені злом, і про-
стив його. Цей злочинець знав, що приречений, і розумів,  
що заслужив це. Але він вибрав віру в те, що Ісус може вряту-
вати його, оновити і дати місце в небесах.

Вибiр



Рiшення,
  рiшення...



Ми всі в одному човні з Петром, Юдою та розбій-
ником. Ми всі так чи інакше наробили помилок. 
Ніхто з нас не жив досконалим життям для Бога 

під Його турботою і захистом. Ми всі заслуговуємо Його 
суду. Але замість того, щоб залишити нас гинути, Ісус 
помер за нас, щоб ми могли вічно жити з Ним. Якщо 
ви думаєте, що занадто погані, щоб бути прощеними 
Богом, згадайте: якщо Ісус прийняв Петра і розбійника, 
то Він може прийняти і вас.

Бог обіцяє завжди бути з нами, керувати нами і зміц-
нювати нас в труднощах. А після смерті Ісус приведе  нас 
до раю, щоб ми жили з Ним вічно. Але чи довіритесь  
ви Йому?

Рішення довіритися Ісусу – за вами. Але його потріб-
но прийняти. Це не те, що “якось вирішиться само  
собою”. Пасхальна історія показує, що ми повинні зро-
бити усвідомлений, конкретний вибір. 

Більше дізнатися про Пасху ви можете, прочитавши 
брошури серії “Погляд вглиб”: 

“На що я надіюсь?”,  
“Чи дійсно Христос повстав із мертвих?”,  

“Що сталося з воїнами, які розіп’яли Ісуса?”  
на сторінці: ukrainian-odb.org/ld/

Читайте інші матеріали на сайті  
ukrainian-odb.org

https://ukrainian-odb.org/
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Інші буклети серії “Погляд на життя”:  
ukrainian-odb.org/lal
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Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, 
дозволяють нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює 
життя.
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