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Що приходить вам на думку, 
коли ви згадуєте про Велик
день? Ароматні паски? Кра

шанки? Початок весни? Для багатьох 
із нас Пасха стала лише одним зі свят 
у календарі. Вихідний день і багато 
святкових страв.

Але хіба саме в цьому полягає суть 
Великодня? Уявіть, що ви знаходитесь 
у судовій залі. На лаві підсудних сидить 
чоловік, звинувачений у жорстокому 

злочині, скажімо, насильстві проти ди
тини, яке вчинене з особливою жор
стокістю. Чоловіка визнано винним. На
справді, після багатьох переконливих 
доказів він визнав свою провину, але 
при цьому не виявив щирого каяття. 
Суддя знає, чого вимагає закон. Але, 
на ваше велике здивування, він встає 
і проголошує: “Ви вчинили низку сер
йозних злочинів проти невинної дити
ни і визнані винним за всіма статтями. 

ТО ЩО Ж ТАКЕ ПАСХА?
Пояснення пасхальної історії
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Ви заслуговуєте найсуворішого пока
рання, передбаченого законом. Але 
я – співчутливий і добрий суддя, тому, 
всупереч закону, відпускаю вас. Ви мо
жете залишити цю залу суду вільною 
людиною”.

А тепер уявіть, що ви – батько постра
ждалої дитини. Ви сидите в залі суду 
і слухаєте, як суддя звільняє нападника 
лише тому, що вирішив проявити спів
чуття!

Не потрібно мати науковий ступінь по 
психології, щоб уявити, якою буде ваша 
реакція. Суддя, який так чинить, явно не 
зацікавлений у справедливості! Подіб
ним чином суддя, який виносить більш 
суворе покарання, ніж заслуговував 

злочин, так само був би 
несправедливим. Наше 
серце вимагає спра
ведливої відплати.

Але що, якби суддя 
в цій справі оголосив 
звинувачувальний ви

рок і призначив покарання, яке ви
магається законом, а потім, шокуючи 
всіх присутніх, спустився зі свого суд
дівського місця, зняв мантію і зайняв 
місце підсудного, сказавши: “Цей зло
чин вимагає найсуворішого покаран
ня, але я займу місце засудженого 
і візьму його провину на себе”? Вирок 
винесено, вимоги закону повністю за
доволено.

Біблія 
говорить, 
що Бог – 

Суддя всієї 
землі
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Це трохи дивний спосіб уявити тему 
Пасхи, чи не так? Але так може здавати
ся тільки до тих пір, поки ви не усвідоми
те, що Біблія говорить про Бога як Суддю 
всієї землі. Зрештою, усі люди постануть 
на суді перед цим Богом справедливості 
й дадуть звіт за своє життя.

Однак є і хороша новина: “Суддя” – це 
не єдиний опис, який Біблія дає нам про 
Бога. Він також Творець і Спаситель. Він 
представлений милосердним, добрим 
і готовим прощати. Він – Бог, Який не має 
вад і недоліків, і при цьому намагається 

врятувати Своє непокірне творіння, тоб
то нас із вами.

Ось про що говорить пасхальна істо
рія. Не про паски чи крашанки, а про те, 
як Суддя всесвіту зайняв місце засуд
жених, щоб врятувати нас від скоєного 
нами гріха. 

Ось  про що говорить 
пасхальна історія. Не 

про паски чи крашанки, 
а про те, як Суддя 

всесвіту зайняв місце 
засуджених, щоб 

врятувати нас від 
скоєного нами  гріха.

Як це працює?
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Згідно з Біблією, історія починається 
тоді, коли Бог створив перших двох 
людей і поселив їх у досконалий 

і красивий світ. Однак, даючи цей чудо
вий дім, Бог також дав їм відповідаль
ність: піклуватися про цей світ і жити згід
но з Його правилами.

Люди порушили Божі правила, і це 
призвело до сумних наслідків. Бог по
передив їх: якщо вони не будуть вико
нувати Його накази, то помруть. Ми та
кож ідемо тим шляхом і таким же чином 
помираємо. Біблія називає порушення 
Божих правил гріхом. Гріх зруйнував 
стосунки між досконалим, святим Бо
гом і  людьми, яких Він створив. Усьо
му людству був винесений смертний 
вирок – довге, повільне, неминуче зга
сання. Із давніх давен і донині розлука 
і смерть затьмарюють наші дні горем, 

втратою та сердечним болем.
Як ми реагуємо на це? У всьому світі 

люди шукають спосіб, щоб заслужи
ти Божу милість і відновити стосунки 
з Ним. Це лежить в основі будьякої 
релігії. Люди намагаються відновити те, 
що зламав гріх, і зробити себе прийнят
ними для Бога. Однак у Біблії сказано, 
що ніякі зусилля, досягнення чи ре
лігійні справи не 
можуть заповнити 
прірву між нами та 
Богом.

Тому прийшов 
Ісус. Він жив у Із
раїлі близько двох 
тисяч років тому. За 
все своє життя Він 
не зробив абсолют
но нічого поганого. 

ПАСХАЛЬНА ІСТОРІЯ

Ніякі зусилля, 
досягнення  
чи релігійні 

справи  
не можуть за-
повнити прірву 

між нами та 
Богом.
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Однак релігійні діячі того часу зненави
діли Його. Зрештою, вони змовилися, 
щоб Його заарештувати. Його фальши
во звинуватили в багатьох речах, зо
крема, в богохульстві (бо називав Себе 
Сином Божим) і засудили на розп’яття. 
Його прибили до хреста, де Він і помер. 
Його смерть підтвердили, а тіло поло
жили в гробницю, яку закрили величез
ним каменем і запечатали.

На третій день жінки прийшли за
бальзамувати тіло, але гробниця була 
порожня. Таємничий вісник повідомив 
їх, що Ісус воскрес із мертвих! Біблія го
ворить, що протягом 40 днів Він кілька 
разів з’являвся своїм послідовникам, 

переконуючи їх у Своєму воскресінні. 
Завдяки цим зустрічам учні повністю 
перемінились. Раніше вони ховались 
через страх, що їх стратять разом з Ісу
сом, а тепер стали сміливо нести вістку 
про Його воскресіння в усьому світі. 
Більшість із них померли смертю муче
ників.

Так коротко звучить історія про Пас
ху. Це час, коли християни святкують 
воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Це 
особливо важлива подія. Біблія гово
рить, що без цього вся християнська 
віра була б нічого не варта. Отже, Пасха 
надто важлива. Це основа, на якій бу
дується все християнство. 
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Сама по собі пасхальна історія може 
здатися відірваною від сучасно
го світу. Але з цим поглядом існує 

проблема: якщо все це не має до нас 
відношення, то чому люди у всьому світі 
стверджують, що воскресіння Христа до 
сих пір змінює серця і життя, хоча з мо
менту тих подій минуло близько двох ти
сяч років? Чому Ісуса заарештували та за
судили на смерть, яка передбачалась для 
найгірших злочинців того часу, коли Він 
не вчинив жодного злочину, гідного по
карання? І яке відношення це має до нас?

Відповідь знаходиться в ілюстрації, 
наведеній на початку цієї брошури. Бог – 
Суддя, Який знав, що вимоги закону ма
ють бути задоволені. Так як не можна 

випускати на волю злочинця, що позну
щався над дитиною, так і Бог не міг заплю
щити очі на наші гріхи. Порушення закону 
призводить до неминучих наслідків.

Проте Біблія говорить, що Ісус, Божий 
Син, прийшов у світ на правах звичай
ної людини. Він досконало виконав за
кон, який всі ми порушили. А потім, не 
вчинивши жодного злочину, Він зійшов 
із суддівського місця і взяв на Себе по

карання, яке заслу
говували ми.

Святе Письмо го
ворить: “Не в тому 
любов, що ми по
любили Бога, а що 
Він полюбив нас, 

ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ДО МЕНЕ  
МАЄ ЦЯ ІСТОРІЯ?

Порушення 
закону 

призводить 
до неминучих 

наслідків.
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і послав Свого Сина вблаганням за наші 
гріхи” (1 Ів. 4:10). Бог нас так сильно лю
бить, що дозволив Своєму Сину Ісусу 
стати жертвою за наші гріхи.

Це може здатися дуже жорстокою 
крайністю. Якщо Бог такий добрий і лю
блячий, чому б просто не заплющити 
очі на все те погане, що зробили люди? 
Звичайно, у всіх нас були неправильні 
вчинки, і ми всі знову будемо помиляти
ся в майбутньому. Але чому добрий Бог 
просто не махне Своєю рукою і не забуде 
всі наші погані вчинки – великі та малі?

Але згадайте ту тривожну сцену, у якій 
суддя махає рукою і заплющує очі на 
жорстокий злочин лише тому, що ба
жає бути добрим. Це несправедливо. 
І будьякий “бог”, який просто відпустить 
злочинця, не гідний називатися “богом”.

Істина полягає в тому, що добрий Бог, 
як і добрий суддя, не може переступи
ти через Свій закон і відпустити когось 
за злочин, і при цьому залишатися до
брим. Бог повинен покарати всі про
вини, і Христос прийняв це покарання 
замість нас.

Відпустити злочинця може тільки корумпова-ний суддя.
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Але покарання за гріх – це ли ше 
половина пасхальної історії. 
Біблія говорить не тільки про 

те, що Ісус помер за 
наші гріхи, але й про 
те, що Він вийшов 
із могили живим на 
третій день після Йо
го страти. Це особли
во важливо, тому що 

Христова жертва повинна була не лише 
врятувати нас від гріхів, але і ввести нас 
у нові стосунки з Богом.

Ось чому друга половина історії Ве
ликодня так важлива. Дивлячись на 
хрест може здатися, що Пасха говорить 
про смерть, але це не так. Тут іде мова 
про життя. Воскреснувши, Ісус переміг 
смерть. Його воскресіння показує, що 
внесена плата прийнята і гріхи наші 

ДОРОГОЦІННИЙ ДАР ЛЮБОВІ

Покарання 
за гріх – це 

лише полови-
на пасхальної 

історії.
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прощені. І якщо Ісус 
переміг смерть, ми 
теж можемо жити 
вічно і не боятися, 
що смерть – це кі
нець.

Вічне життя базу
ється на стосунках 
з Богом, Якого ми 
тепер називаємо не Суддею, а Отцем. 
Він – Отець, Який полюбив нас так 

сильно, що дозволив Ісусу взяти пока
рання за наші гріхи – смерть на хресті. 
А потім Ісус переміг смерть, щоб ми 
мали життя!

Смерть Христа була платою за гріх, 
а Його воскресіння гарантує нам жит
тя – вічне життя дітей Небесного Отця.

Смерть Христа була пла-тою за гріх, а Його воскресін-ня гарантує нам життя

Його вос-
кресіння 

показує, що 
внесена пла-
та прийнята 
і гріхи наші 

прощені.
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Як Біблія, так і наш власний досвід 
говорять нам, що смерть панує 
на цій планеті. 

Сучасні досягнення ме
дицини не можуть зу
пинити смерть.

У кращому випадку 
вони можуть лише 
відкласти її. Смерть 
кожному з нас приз
начила зустріч, і  ніхто 

не в силах відмовитись. Ми противимось 
і боремось, але знаємо, що перемогти не 
зможемо. Але Біблія чітко показує, що ми 
не були створені для смерті.

Ми були створені для життя. Ми не 
були створені для суду. Ми були ство
рені для стосунків. Це теж є важливою 
частиною пасхальної історії, адже все, 
що несе на собі сліди гріха, має бути 
усунене, щоб наші розірвані стосунки 
з Творцем відновились.

ПЕРЕМОГА ЖИТТЯ НАД СМЕРТЮ

Смерть 
кожному із нас 

призначила 
зустріч, 
і ніхто 

не в силах 
відмовитись.
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Один із авторів Біблії передав це 
простим реченням: “Бо заплата за 
гріх – смерть, а дар Божий – віч
не життя в Христі Ісусі, Господі на
шім!” (Рим. 6:23). Смертна кара була 
на всіх нас, але Ісус запропонував 
життя і надію, померши замість 
нас і перемігши смерть. Отже, коли 
ми уважніше розглядаємо історію  

Великодня, то бачимо, що вона зас
нована, побудована та виконана 
з найглибшої любові – любові Бога до 
всього людства. Бог так любить кожну 
людину, що послав Свого Сина, Ісуса, 
заплатити повну ціну за всі кривди, 
які ми колинебудь вчинили. Все, що 
нам потрібно зробити, – це прийняти 
Ісуса як свого Спасителя.

“Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!” (Рим. 6:23).
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Пасхальна історія заснована на 
смерті та воскресінні Ісуса Хрис
та. Християнська віра і, власне, 

будьяка надія на Божу милість дарем
на без цих двох подій. У них приведе
ний у виконання заслужений вирок 
доброго Судді, щоб ми були визнані 
“невинними” і отримали право на вічне 
життя в небі.

Залишається лише одне питання: чи 
повірите ви в те, що сталося на Пасху, 
і чи приймете те, що Ісус помер за вас?

Якщо ви хочете дізнатися більше про 
Пасхальні події, прочитайте брошури 
“Що сталося з воїнами, які розіп’яли 
Христа?” та “Чи дійсно Ісус повстав із 
мертвих?” за посиланням: ukrainian-
odb.org/ld/.

УСЕ У ВАШИХ РУКАХ

Залишається лише одне питання: чи повірите ви 
в те, що сталося 

на Пасху, і чи прий-
мете те, що Ісус 
помер за вас?



Більше буклетів серії “Погляд на життя”: 

ukrainian-odb.org/lal
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Адреси офісів “Хліб Наш Насущний” для листів:

 УКРАЇНА:   п/с 20, м. Київ, 02088, Україна; ukraine@odb.org
БІЛОРУСЬ:   п/с 82, м. Мiнськ-107, 220107, Бiлорусь; belarus@odb.org
РОСІЯ:   п/с “Хлiб Наш Насущний”, вул. Жовтневої революції, 6,  
 м. Cмоленськ, 214961, Росiя; russia@odb.org

Повний список офісів:  ukrainian-odb.org/office-locations/
Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, дозволяють  
нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює життя. 




