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Дорогі у Христі, 
якщо, ця екологічна Хресна Дорога Вам 

видається на перший погляд трішки незвич-
ною, то хочемо наголосити, що це повно-
цінна Хресна Дорога! І в цьому Ви зможете 
переконатись, коли, відкривши свої серця і 
душі дії Святого Духа, спробуєте за допомо-
гою запропонованих роздумів заглибитись 
у таємницю відкуплення і спасіння всього 
створіння Божого. 

Ця Хресна Дорога є спробою Бюро УГКЦ 
з питань екології у посильний спосіб долу-
читись до реалізації загальноцерковної стра-
тегії 2020 «Жива парафія – місце зустрічі з 
живим Христом» завдяки переосмисленню 
і оживленню нашої віри в Ісуса Христа як 
повновладного Творця та Спасителя всього 
світу. Також вона має спричинитися до більш 
ефективного здійснення Великопосної еко-
логічної ініціативи «Екологічне навернення 
для порятунку створіння», що має на меті 
допомогти глибше і повніше пережити процес 
покаяння і навернення до Бога завдяки погли-
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бленню свідомості щодо відповідальності за 
створений Богом світ. 

Основне завдання цієї Хресної Дороги – за-
глибитись у споглядання страждань та хресної 
смерті нашого Спасителя, щоб за закривавле-
ним лицем Ісуса Христа розпізнати милосердне 
та всепрощаюче обличчя Всемогутнього Бога 
Творця. Кожна стація має на меті спонукати 
до глибшого переосмислення нашої христи-
янської віри та прагне викликати в нас стійке 
бажання до кардинального навернення до 
Бога. Дана Хресна Дорога також намагається 
у відповідний спосіб, донести Екологічне 
вчення Церкви, а також у світлі страждань 
і смерті Ісуса показати всю огидність, злобу 
та руйнівну дію гріха для всього створеного 
в Христі світу.

Поява цієї екологічної Хресної Дороги 
буде виправдана, коли вона стане маленькою 
цеглинкою у розбудові Царства небесного 
посеред нас; Царства, в якому пануватиме 
гармонія та любов і в якому усе створіння 
Боже радісно вигукуватиме, що «Христос 
Воістину Воскрес!».
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Вступна молитва

Господи Ісусе, Спасителю наш любий, з 
трепетом прибігаємо сьогодні до Тебе, щоб 
подякувати за безмежну Твою любов до нас 
і до цілого створіння! Всемогутній Боже, 
очисти наші душі, серця і розум, щоб, розду-
муючи над Твоїми стражданнями і хресною 
смертю, ми стали живими учасниками Твоєї 
Хресної Дороги, яку Ти пройшов заради 
нашого спасіння. 

Господи Боже, сокруши наші серця, щоб 
ми усвідомили всі наші гріхи, які ми протягом 
нашого життя вчинили, добровільно чи недо-
бровільно, свідомо чи несвідомо. Знаємо, Все-
милостивий Господи, і визнаємо, що коли ми 
не виконуємо Твоїх заповідей та занедбуємо 
наше покликання – «піклуватись Твоїм ство-
рінням – природою», то теж стаємо причиною 
Твоїх мук. Боже Всемогутній, не засуди нас 
повік до безодні за безліч гріхів наших. 

Маріє, Матінко наша небесна, візьми нас 
за руку і проведи нас хресною дорогою Сина 
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Твого, щоб через покаяння ми назавжди 
навернулись до Твого Сина і Бога нашого 
та щоб з Ним повік царювали у Його Цар-
стві. Амінь.

Пісня:
Благослови всіх, Ісусе милий,
Що Твоїм страстям честь віддають.

Хай Твоя жертва додасть нам сили
Пройти побідно ту земну путь.

Ісусе наш, Ти муки і страсті
Терпів за нас! Не дай нам пропасти!
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Ісуса засуджують на смерть 

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Тоді Пилат, бажаючи догодити 
юрбі, відпустив їм Варраву, Ісуса ж, 

убичувавши, видав, щоб його розіп’яли» 
(Мк 15, 15)

Той, хто з небуття до буття все покли-
кав і хто вітри вчиняє своїми посланця-
ми, а полум’я вогненне – слугами своїми 
(Пс 104, 4), поставлений сьогодні на суд 

І Стація
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перед Пилатом. Споконвічне Боже Слово, з 
якого усе постало, мовчки зносить сьогодні 
всі звинувачення, а разом із Ним з трепетом 
завмирає і замовкає все створіння, яке від 
часу гріхопадіння «очікує нетерпляче вияв-
лення синів Божих» (Рим 8, 19).

«Ось цар ваш» (Ів 19, 14), – правдиво 
звертається до народу Понтій Пилат, не-
мовби відчуваючи в своєму серці, що перед 
ним стоїть справді Син Божий – Цар царів 
і Володар володарів. Однак на це він чує 
засуджуюче: «Геть! Геть! Розіпни його» 
(Ів 19, 15). Чуючи ці жорстокі слова, під 
тиском юрби, яка погрожує його високому 
статусу, він видає Ісуса на розп’яття. Засліп-
лена і опанована гріхом людина засуджує на 
смерть Джерело свого життя. 

Від часу цього несправедливого й 
кривавого засуду промайнуло вже понад 
дві тисячі років. Але й сьогодні, як і 
колись, сучасна людина, під тиском спо-
живацького суспільства, уподібнюється 
до Пилата і видає свого Відкупителя на 
розп’яття. 

І Стація
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Часто також і ми через небажання роз-
лучатися з нашим гріховним минулим і 
шкідливим для цілого Божого створіння 
способом життя, спокушені дияволом, який 
обіцяє нам ілюзію щастя та можливість за-
йняти місце самого Творця, переносимось у 
час римського правителя, щоб разом із ним 
несправедливо видати Христа на смерть.

Вдивляючись у постать невинно засудже-
ного Ісуса, подумаймо, чи, бува, часом і ми 
не засуджуємо Його на смерть, зневажаючи 
честь та гідність наших ближніх, підриваю-
чи суспільний добробут та знищуючи наше 
природне довкілля. Запитаймо в голосу 
Божого, який у нас – у нашого сумління: 
чи не стаємо тими несправедливими суд-
дями, котрі дивляться на ближнього та весь 
створений світ лише крізь призму власної 
вигоди та користі? Задумаймось, чи не ста-
ємо на місце Пилата, коли, засліплені духом 
споживацтва та егоїстичним прагненням 
володіти і посідати, не стаємо в обороні 
прав своїх ближніх та благополуччя всього 
створеного Богом світу. 

Ісуса засуджують на смерть
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Помолімося за те, щоб Господь дав 
нам своєї мудрості і сили, щоб ми 
могли бачити і захищати Божу 
правду в усьому створінні, незважаю-
чи на споживацькі спокуси та тиск 
опанованого гріхом суспільства.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня: 
Уже засуд є готовий,
Вже Пилат вмив руки з крові.

На хрест, на хрест засудив Месію,
Христа, Христа, світа всю надію!

І Стація

} 2 р.
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Ісус бере хрест на свої рамена

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«І забрали вони Ісуса; і, несучи для 
себе хрест, вийшов він на місце зване 

Череп, а по-єврейському Голгота»
(Ів 19, 17)

Хрест – це старовинне, принизливе зна-
ряддя страти, покірно, «немов ягня, що на 
заріз ведуть його» (Іс 53, 7), бере на себе 

ІІ Стація
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той, хто «світлом, наче ризою, покрився і 
хто розіп’яв, неначе намет, небо» (Пс 104, 2). 
Беручи на себе хрест, Господь Ісус з любов’ю 
обійняв його і, поклавши на свої зранені від 
бичувань рамена, відчув на собі весь його 
тягар. Той, хто уподібнився до нас у всьому 
і «зазнав усього, подібно як ми, крім гріха» 
(Євр 4, 15), з любові до свого створіння 
бере на себе всі гріхи світу. Разом з хрестом 
Христос бере на себе кожен гріх, який чи-
нитимуть люди від гріхопадіння прабатька 
Адама і праматері Єви аж до останнього 
гріха останньої людини, яка прийде на цей 
створений Ним світ.

Ще в Гетсиманському саду, промов-
ляючи «Отче мій, коли ця чаша не може 
минути, щоб її не пив, хай буде твоя воля» 
(Мт 26, 42), Ісус чітко бачив свій хрест, 
розуміючи, що на ньому лежить вся злоба 
і всі гріхи людства. Не зважаючи на всі ті 
жахіття, Спаситель бере його на себе. Ще 
більших страждань Його люблячому сер-
цю завдає те, що Він як Бог вже знає ім’я 
кожного, хто завдасть Йому смертельного 
болю та своїм грішним життям відмовить-

ІІ Стація
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ся від Життя Вічного, здобутого для кожно-
го Його стражданнями і хресною смертю. 
Однак з безумовною любов’ю через віки й 
тисячоліття вдивляється Він у безсмертну 
душу кожного, навіть найбільшого, гріш-
ника, щоб подати руку допомоги та відно-
вити гідність «Божого образу». Дивиться 
на кожного грішника та всю знеможену 
від нашого гріховного ставлення природу 
і, не вагаючись, бере на себе хрест, щоб 
своєю дорогоцінною кров’ю визволити 
нас від гріха і повернути до первозданної 
гармонії відносин з Творцем, ближніми та 
всім створінням. 

Вдивляючись у хрест Христовий, відчуй-
мо сьогодні кожен, як з Нього на нас ніжно 
виливається безмежна і спасаюча Любов 
Відвічного Бога, «Творця неба і землі і 
всього видимого і невидимого».

Помолімось за те, щоб у хресті 
Христовому нам вдалося відшука-
ти правдивий сенс нашого життя 
та силу для виконання нашого 
життєвого покликання відповід-

Ісус бере хрест на свої рамена
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но до гідності «Божого образу» і 
свідчити Його милосердну любов 
стосовно всього створеного світу.  

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Смерті знак уже готовий,
Знак жертвенної любові.

Ісус, Ісус радо хрест приймає,
Хресний, хресний похід починає.

ІІ Стація

} 2 р.
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ІІІ Стація

Ісус падає під тягарем хреста

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Він наші недуги взяв на себе, 
він ніс на собі наші болі»

(Іс 53, 4)

О, яке велике таїнство для всіх християн 
і який великий абсурд для невіруючих усіх 
часів чути, що той, хто «Словом» своїм 
покликав все до існування і створив все 
добрим, під тягарем хреста, як немічна 
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людина, падає на землю, яку сам «заснував 
на її підвалинах і яка не захитається по віки 
вічні» (Пс 104, 5)! О земле, разом з усім Бо-
жим створінням – природою – чи відчувала 
ти, що станеш свідком такого приниження 
свого Творця, якого безперестанку хвалять 
усі ангели Його і якого хвалять всі небесні 
сили (Пс 148, 2)?! 

Своєю Хресною дорогою, бичуваннями, 
стражданнями та падінням під хрестом Го-
сподь Ісус дав чітко зрозуміти своїм учням, 
а через них кожному, хто хоче іти за Ним, 
що іншого шляху до спасіння, як лише через 
хрест, просто немає. Своїми словами: «Син 
Чоловічий прийшов не для того, щоб йому 
служили, але послужити й дати життя своє 
на викуп за багатьох» (Мт 20, 28) Христос 
намалював недвозначну перспективу для 
кожного християнина. Не прості до сприй-
няття ці Слова Життя Вічного для людини 
третього тисячоліття, в якому все навкруги 
нашіптує, що успішність та секрет щастя 
полягають у тому, щоб нам на різні способи 
всі служили. На жаль, багато християн та 
духовних осіб в сучасному світі теж часто 

ІІІ Стація
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віддають перевагу тому, щоб їм служили, 
замість того, щоб за прикладом Христа 
послужити іншим. 

На жаль, часто також і ми як Церква про-
грішуємось проти справжнього служіння, 
коли нераціонально та не за призначенням 
використовуємо щедрі Божі дари, які б 
могли бути використані для потребуючих 
чи збережені для прийдешніх поколінь. 
Ісус є зразком того справжнього служіння, 
яке здатне розбудовувати Царство Боже по-
серед нас вже «тут і зараз»: коли в нашому 
ближньому помічаємо самого Христа, а в 
оточуючій нас природі розпізнаємо ство-
ріння Боже. Для того, щоб продовжити 
творчий задум Творця, потрібно не так вже і 
багато – треба лише, щоб ті, котрі об’єднані 
в містичне Тіло Христа, взяли на себе від-
повідальність один за одного і за доручений 
нам Творцем світ. 

Тому кожен, хто носить високий статус 
християнина, дивлячись на знеможеного 
Христа, повинен раз і назавжди усвідоми-
ти, що хрест Христовий – це хрест кожного 
з нас.

Ісус падає під тягарем хреста
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Коли відчуваємо, що маємо перед труд-
нощами та тягарем нашого хреста страх, 
який паралізує усе наше єство, не впадаймо 
у відчай, а довірмось Господеві нашому і 
пригадаймо, що Він сам обіцяв: «ярмо бо 
моє любе й тягар мій легкий» (Мт 11, 30). 

Помолімось за те, щоб хрест Хри-
стовий прогнав зневіру, відчай і страх 
з нашого життя і навчив нас служи-
ти всім потребуючим, незважаючи 
на можливі труднощі та перешкоди.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня: 
Звільна Христос поступає
Та під хрестом упадає.

Мліє, мліє з надміру терпіння:
Ллється, ллється кров аж на каміння.

ІІІ Стація

} 2 р.
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Ісус зустрічається зі своєю Матір’ю

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Цей поставлений для падіння й 
підняття, він буде знаком протиріччя, 

й Тобі самій меч прошиє душу» 
(Лк 2, 34-35)

На хресній дорозі, серед озлобленої та 
збожеволілої юрби, непомітно та в невимов-
них болях за нашим Спасителем мовчки іде 
Та, якій сам ангел Господній звістив: «Ра-

IV Стація
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дуйся, благодатна, Господь з тобою! Благо-
словенна ти між жінками» (Лк 1, 28). Марія, 
Мати Божа і Небесна Матір цілого людського 
роду, в момент страстей Свого Сина відчула 
на собі сповнення обіцянки Творця, Який 
після гріхопадіння погрозив відвічному во-
рогу людини, кажучи: «Я покладу ворожнечу 
між тобою і жінкою, і між твоїм потомством 
та її потомством» (Бут 3, 15). Ідучи хресним 
шляхом за Ісусом, наша Співвідкупителька 
в повноті зрозуміла сказані їй праведним 
Симеоном пророчі слова про те, що «й тобі 
самій меч прошиє душу». Як боляче чути ці 
слова матері, яка пригортає до грудей свою 
крихітку, свою восьмиденну дитинку, котру 
протягом життя носить у своєму серці, зна-
ючи, що вона буде принесена у жертву. 

Біль роздирає материнське серце Марії, 
коли вона заплаканими своїми очима ди-
виться на страждання Свого Сина, знаючи, 
що Його ведуть на розп’яття і що Його 
чекає хресна смерть. Сльози Небесної Ма-
тері падають на створену її Сином Землю, 
немовби потверджуючи сказані при зачатті 
Спасителя слова «ось я Господня слугиня: 

ІV Стація
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нехай зі мною станеться по твоєму слову!» 
(Лк 1, 38). Сльози Марії виявляють її 
глибокий біль, але воднораз її плач не є 
розпачливим, бо вона добре розуміє, що 
«Син Чоловічий прийшов спасти те, що 
загинуло» (Мт 18, 11).

О, який великий біль для материнського 
серця бачити те, як страждає її дитина! 
Найменше поранення дитини, найтихіший 
її плач через щонайменший біль – немов 
гострий ніж у любляче серце матері. Хто 
може це зрозуміти? Мабуть, той материн-
ський біль, який відчувала Непорочнозачата 
під час бичувань Ісуса, хоч частково може 
зрозуміти лише інша любляча мати! 

У сучасному світі стає дивною та не до 
кінця зрозумілою одна річ: як так може 
бути, що заради життя та благополуччя ди-
тини материнський інстинкт штовхає її на 
самопожертву, в той час як її материнські 
уста замовкають на гріховну та руйнівну їх 
поведінку? Не можна ніяк зрозуміти і того, 
що материнські очі не бачать, як рідна ди-
тина помирає для Життя Вічного і прирікає 
себе на смерть. 

Ісус зустрічається зі своєю Матір’ю
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Українські матері і батьки, дивлячись 
на нашу Небесну Неньку, навчімось від неї 
того, як віддано та безкорисливо любити та 
виховувати своїх дітей. 

Помолімось про заступництво Небесної 
Покровительки для всіх матерів. Благаймо 
Її, щоб Вона випросила в свого Сина для 
наших сімей мудрості, благодаті та вміння 
прищепити майбутнім поколінням любов 
до Богом створеного світу.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Мати як Сина уздріла,
З болю Свого Сина мліла.

«Сину, Сину!» – жалісно ридала,
Землю, землю сльозами скропляла.

ІV Стація
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Симон киринеєць 
помагає Ісусові нести хрест

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«І як вони його повели, схопили 
якогось Симона Киринея, що 

повертався з поля, і поклали хрест 
на нього, щоб ніс за Ісусом»

(Лк 23, 26)

Фізично виснажене тіло Ісуса, яке від 
бичувань стало суцільною раною, дуже 

V Стація
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швидко знесилюється під тягарем хреста, 
і Він не має вже більше сили двигати далі 
знаряддя нашого спасіння. Важко зрозуміти 
обмеженим людським розумом те, що допо-
моги потребує той, хто «розбитих серцем 
ізціляє і перев’язує їх рани», хто «число зір 
лічить і кожну поіменно знає» (Пс 147, 3-4).

Святе Писання чітко зафіксувало для 
історії Людства той факт, як чоловік на 
ім’я Симон, ідучи з поля, допомагає Ісусові 
нести Його хрест. Чи, заклопотаний у своїх 
життєвих справах, Симон міг коли-небудь 
подумати, що Всевишній удостоїть його 
честі допомогти нести хрест, на якому 
знаходяться його гріхи і гріхи цілого його 
роду? Через дотик до животворящого Хре-
ста Христового цей подорожній чоловік в 
одну мить відчув, як у глибині його єства 
все таємничо затремтіло. Він відчув цей 
ніжний дотик самого Творця, який дозволив 
йому стати учасником того, що «сповнився 
час, і Царство Боже близько» (Мк 1, 15).

Господь Ісус шукає особистої зустрічі з 
кожною людиною, незважаючи на її соці-
альний статус чи на те, в якій сім’ї чи країні 

V Стація
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вона прийшла на цей створений Ним світ. 
Всемогутній Творець своєю безумовною 
любов’ю прагне зустрітися не лиш з кож-
ним, хто в Нього вірить чи принаймні чув, 
але й шукає за тими, хто Його ігнорує чи 
своїм життям повністю заперечує. 

До кожного Христос приходить як Пов-
новладний; приходить тихо, щоб ніжно та 
ненав’язливо сказати: «От, стою при дверях 
і стукаю: як хто почує голос мій і відчинить 
двері, увійду до нього і вечерятиму з ним і 
він зі мною» (Од 3, 20). Кожного дня Ісус 
проходить безліч разів повз кожного з нас 
в різний час, за різних обставин, під видом 
наших потребуючих ближніх, благаючи до-
помогти Йому нести хрест (Мт 25, 31-46). 
Хрест Христовий – це хрест кожної людини.  

Через Симона Господь звертається сьо-
годні до всіх синів та дочок і нашого народу, 
даючи зрозуміти нам, що причиною Його 
страждань є кожен, хто, прийшовши у цей 
світ, занедбує своє покликання любити Бога, 
ближнього і цілий створений світ.

Хресне знаряддя обертається для нас 
спасінням, коли ми з любов’ю приймаємо 

Симон киринеєць помагає Ісусові нести хрест
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на себе його, а разом із ним і тягарі один 
одного.

Помолімося, щоб Господь через красу 
і страждання природи доторкнувся 
до кожної людини своєю любов’ю та 
сокрушив навіть найбільш заскорузлі 
людські серця і щоб, носячи тягарі 
один одного, ми були свідками спаса-
ючої любові Божої стосовно один од-
ного і всього створеного Богом світу.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Так Христа хрест придавляє,
Що йти далі сил не має.

В поміч, в поміч Симона дали,
Нести, нести хрест йому казали.

V Стація
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Вероніка обтирає лице Ісуса Христа

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Не було в Ньому ні виду, ні краси, 
ні вигляду принадного не було в Ньому» 

(Іс 53, 2)

Кожний крок Спасителя, який набли-
жає той трепетний та від віків довгоочіку-
ваний кульмінаційний момент – час, коли 
«й саме створіння визволиться від рабства 
тлін ня» (Рим 8, 21), дається Ісусові дуже 

VІ Стація
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важко. Завдані Його Пресвятому Тілу рани 
приносять невимовні болі та страждання. 
Цар Всесвіту, «образ невидимого Бога, 
первородний усякого створіння» (Кол 1, 
15) від слідів бичування та тернового він-
ця стає таким, в якому «не було ні виду, ні 
краси, ні вигляду принадного» (Іс 53, 2). 
Обличчя того, хто сказав, що «лиця ж мого 
не можна тобі бачити, бо людина не може 
бачити мене і жити» (Вих 33, 20), облива-
ється кров’ю, а Він сам стає «сміховищем 
людей, презирством народу» (Пс 22, 7). 

У стражданнях нашого Відкупителя 
криється велика таємниця Божої любові 
до свого створіння. Однак ця таємниця є 
недосяжною для розумних світу цього, бо 
«Бог вибрав безсильне світу, щоб засоро-
мити сильних» (І Кор 1, 27). Як зрозуміти 
людині в сучасному світі – у світі, в якому 
«культ тіла» полонить усе більше і більше 
молодих умів та сердець, правду про те, 
що понівечене обличчя Ісуса Христа – це 
те саме лице, перед яким розбігаються не-
нависники, а грішники гинуть від «обличчя 
Божого» (Пс 68, 2)? 

VІ Стація
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Вероніка обтирає лице Ісуса Христа

Сучасній (постмодерній) людині важ-
ко уявити зранене страждальне обличчя 
Ісуса на хресній дорозі заради спасіння 
всього світу. Однак кожен, упокоривши 
свій розум та сокрушивши своє серце, 
може і має по-божому подивитись нав-
круги, щоб у бідному, потребуючому та 
відкинутому суспільством ближньому 
побачити самого страждаючого Христа. 
Дивлячись на сучасний стан природного 
довкілля: на вирубані ліси, зникаючі ріки 
та озера, забруднене повітря, воду та зем-
лю, численні загрози для рослинного та 
тваринного життя, і життя самої людини, 
можемо також побачити віддзеркалення 
покаліченого та зраненого обличчя самого 
Творця. 

Розважмо над тим, як часто ми стаємо 
причиною гріхів, через які дозволяємо увій-
ти у цей світ смерті та руйнуванню нашого 
спільного Дому – Землі.

Помолімось за те, щоб через нашу 
любов до ближнього та всього Бо-
гом створеного світу – приро ди – 
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Спаситель залишив незатертий 
образ свого лиця у наших серцях.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Вероніка із любові
Подає платок Христові.

З крові лице Ісус витирає, 
Образ лиця на платку лишає. } 2 р.

VІ Стація
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Ісус Христос другий раз 
падає під хрестом

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. 

Кара, що нас спасає, була на ньому, 
і його ранами ми вилікувані»

(Іс 53, 5)

Зустріч Спасителя зі своєю Пречистою 
Матір’ю додала Йому сили для того, щоб 

VІІ Стація
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Він міг далі нести свій хрест. Однак тіло 
Ісуса, виснажене, покалічене і знеможене 
від бичувань, все більше слабне. О, яким 
великим тягарем і злом є гріх людини та 
яким важким від цього має бути хрест, щоб 
Господь, який царює у всесвіті, який у ве-
лич свою зодягнувся та завдяки якому світ 
стоїть твердо і не похитнеться (Пс 93, 1), 
знеможений та знесилений знову, падає на 
землю. Вседержитель, який «возніс славу 
свою вище неба» (Пс 8, 2) і який «відкри-
ває сліпим очі, випростовує похилих, захо-
жих захищає, підтримує сироту й удову» 
(Пс 146, 8-9), закривавлений, падає на ка-
міння та в «земний порох», з якого на шо-
стий день створив людину (Бут 2, 7), котра 
засудить Його на смерть.

Христос падає на землю, щоб знову на-
братися сил та високо піднести над грішним 
світом «дерево життя» і зупинити спусто-
шення та руйнування серед свого створіння. 
Завдяки палиці Мойсея, піднесеній над 
морем, яка була лише прообразом хреста, 
сама природа стала на захист ізраїльського 
народу та змила з лиця землі грішних та 

VІІ Стація
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Ісус Христос другий раз падає під хрестом

безбожних єгиптян. Ісус міцно обіймає 
Животворящий хрест, щоб донести його 
на місце, на якому примирить людину зі 
своїм Творцем та цілим створіння Божим. 
Своїм хрестом Господь захищає людину від 
диявола, а природу захищає від людини, яка 
через гріх стала її руйнівником. 

Як часто ми задумуємось над тим, якою 
високою ціною ми викуплені з неволі гріха 
та вирвані з-під влади злого? Чи задумує-
мось, що навіть найменші наші гріхи теж 
є причиною страждань нашого Спасите-
ля? Маленька неправда, дрібні крадіжки, 
безвідповідальне ставлення до своїх про-
фесійних та сімейних обов’язків, непослух 
батькам, занедбування молитви – це той 
далеко не повний список дрібних, як нам 
здається, повсякденних гріхів, які, однак, 
роблять хрест Христовий ще важчим. О, 
а скільки кожного дня вчиняємо гріхів, на 
які дуже часто, навіть ціле життя, взагалі не 
звертаємо жодної уваги! Забуваємо або й не 
знаємо, що безжалісне вирубування лісів, 
засмічування довкілля, забруднення води 
та повітря, безвідповідальне використання 
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природних ресурсів, які не відновлюються, 
а також і марнотратне використання води 
чи струму – це теж гріхи, якими ображаємо 
нашого Творця і Спасителя.

Помолімось за те, щоб Господь 
дав нам ласку усвідомити наші 
повсякденні гріхи та дав нам сили 
бути вірними Йому у дрібних речах.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Сила Христа опускає,
Христос знову упадає.

Часті, часті гріхи є причина
Того, того впадку Бога Сина. } 2 р.

VІІ Стація
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Жінки плачуть 
над терплячим Ісусом

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Ішов за ним натовп людей великий 
і жінки, що плакали за ним та голоси-

ли. Ісус же обернувся до них і сказав: 
“Дочки єрусалимські, не плачте 
надо мною, а плачте над собою 

і над вашими дітьми!”»
(Лк 23, 27-28)

VІІІ Стація
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На цьому тернистому шляху, який веде 
на Голготу, Ісус зустрічає різних людей; 
зустрічає тих, хто Його знав, зустрічає і тих, 
хто бачив Його вперше. Проходячи повз них 
на цій дорозі, Спаситель відчуває всі їхні 
болі, смуток, пригніченість через щоденні 
клопоти, але найбільше Він відчуває їхню 
зраненість та поневоленість гріхом. І через 
це ще більше страждає. 

Серед натовпу були також і богобояз-
ливі жінки, які за своєю ніжною жіночою 
та материнською природою не могли спо-
кійно дивитись на терпіння та болі Ісуса й, 
ідучи вслід, «плакали за ним та голосили» 
(Лк 23, 27). 

Люблячим поглядом, таким, як дивиться 
матір на свою потребуючу дитину, Спаси-
тель дивиться на них і лагідно промовляє: 
«Дочки єрусалимські, не плачте надо мною, 
а плачте над собою і над вашими дітьми!» 
(Лк 23, 28). Кажучи ці слова до жінок, Ісус 
звертається до кожної жінки. Вже тоді на 
хресній дорозі Христос чітко бачив усіх тих 
жінок, які уникатимуть материнства і через 
аборти вбиватимуть своїх ще не народже-

VІІІ Стація
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Жінки плачуть над терплячим Ісусом

них дітей. Бачив і тих, котрі, занедбуючи 
своє батьківське покликання, не дадуть на-
лежного виховання своїм чадам, штовхаючи 
їх на дорогу, яка веде до пекла. 

Краялося серце Спасителя від того, що 
Він бачив, як батьки грішним прикладом 
та байдужістю штовхають своїх дітей у 
розпусту та тенета наркоманії, алкоголізму 
та інших залежностей. З болем вдивляючись 
в історію людства, Ісус бачив і всіх тих 
невинних дітей, які через різні екологічні 
проблеми в своєму житті так ніколи і не 
знатимуть, що таке повноцінне здоров’я, 
природна і екологічно безпечна їжа, чисте 
повітря та вода, чисте природне довкілля. 
Через численні екологічні проблеми су-
часності мільйони дітей не народяться, а 
мільйони втратять здоров’я, а навіть і життя. 

Подумаймо, чи, бува, часом Христос 
не звертається сьогодні до кожного з нас 
особисто і всіх разом – як до нації! Пере-
вірмо наше сумління, чи, бува, і нам не час 
плакати над нашими дітьми та майбутніми 
поколіннями через те, що їм у спадок від 
нас замість багатих чорноземів залишиться 



38

виснажена та спустошена земля, а замість 
неповторних природних краєвидів – руїна 
та пустка. Не забуваймо ніколи про те, що 
кожен, кого до кінця світу Господь клика-
тиме до існування, має рівне з нами право 
на щедрі Божі дари.

Помолімось, щоб Дух Святий щедро 
вилив на нас свої дари та вчинив нас 
вмілими та відповідальними будів-
ничими Царства Божого на Землі.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Це жінки побожні бачуть
І над Христом жалко плачуть.

Плачте, плачте, та не наді мною.
Радше, радше плачте над собою.

VІІІ Стація
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Ісус падає третій раз 
під тягарем хреста

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші.  

Кара, що нас спасає, 
була на ньому, 

і його ранами ми вилікувані»
(Іс 53, 5)

ІX Стація
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Біля підніжжя Голготи (Череп-місця), 
місця своєї страти, Ісус Христос падає 
останній раз. Фізичні сили залишають 
Спасителя, і Він знову падає на землю, яка 
«насичується плодом діл своїх» (Пс 104, 13). 

Спаситель, піднявши свою голову, 
закривавленими очима бачить кожного 
грішника, до якого словами апостола 
Матея каже: «я прийшов кликати не пра-
ведних, а грішних» (Мт 9, 13). Знаючи та 
відчуваючи, що ось-ось, ще трішки, і діло 
відкуплення буде довершене, Ісус відчуває 
великий біль у своєму серці, бо, як Бог, в 
одну мить перед Собою бачить всіх тих хри-
стиян, яких по цілому світі немилосердно 
вбиватимуть за Його ім’я. Знеможене тіло 
Христа лежить на землі, а кров, яка витікає 
з Його дорогоцінних ран, немов записує 
на ній для людського роду Божественне 
послання: «Ненавидить вас світ – то знай-
те: мене він ще перед вами зненавидів… 
Переслідували мене – переслідуватимуть і 
вас» (Ів 15, 18-20). 

Під важким тягарем хреста лежить той, 
хто «хмарами вкриває небо, готує дощ на 

ІX Стація
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землю» (Пс 147, 8). Кров, яка стікає з ран 
Ісуса, падає на землю і освячує її. Кожною 
краплею крові, яка витікає з покаліченого 
тіла Христа, сам Творець торкається кож-
ного свого створіння, сповіщаючи всім 
земним істотам, що закінчився час «страху 
і ляку» (див. Бут 9, 2). А всьому людству 
Спаситель своїми ранами сповіщає радісну 
звістку спасіння.

Дивлячись сьогодні на хресне знамення, 
подумаймо: як могло би виглядати наше 
суспільство, якби люди належно оцінили 
все те, що Христос зробив для нас Своїми 
стражданнями? Можливо, ми вже зараз мог-
ли би жити, як у раю?! Мабуть, якщо хоча 
б християни згадали своє покликання і на-
лежно оцінили діло відкуплення Спасителя, 
то в нашому світі не було би стільки гріхів, 
несправедливості, ненависті, зруйнованих 
доль та понівеченої природи! 

Кожною пролитою краплею своєї крові 
Христос запитує сьогодні кожного з нас: 
а як так сталося, що, маючи у Євхаристії 
реально присутнім самого Бога – Джерело 
Життя Вічного, кругом нас стільки смерті, 

Ісус падає третій раз під тягарем хреста
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запустіння та руйнування? Запитує також 
Спаситель нас, чи невіруючі та слабкі у вірі, 
дивлячись на нас і на те, як ми ставимось 
один до одного та до Богом створеного світу, 
помічають що «Я – хліб живий, що з неба 
зійшов» (Ів 6, 51).

Помолімось за те, щоб ми усвідоми-
ли, що Христос у святій Тайні Євха-
ристії є центром Всесвіту і нашого 

християнського життя. 

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Сила Христова маліє,
Ісус втретє паде-мліє!

Тілом, тілом до землі впадає,
Духом, духом до Отця злітає.

ІX Стація
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Кати знімають одіж з Ісуса Христа

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Роззявили на мене свою пащу, 
неначе лев, що роздирає і рикає»

(Пс 22, 14)

Голгота – місце хресної страти Спасителя 
і місце, на якому Син Божий примирює між 
собою все створіння та повертає його Твор-
цеві. В покорі перед своїм створінням стоїть 
той, хто «світлом, наче ризою, покрився… 

X Стація
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і розіп’яв, неначе намет, небо» (Пс 103, 2). 
Перед самим розп’яттям кати зі злобою 
зривають одіж з Ісуса, завдаючи Йому 
надзвичайно великих болів. Тіло Христа 
від цього ще більше заливається кров’ю, а 
рани від зірваної з Нього одежі стають ще 
болючішими та глибшими. 

Дивлячись на муки Спасителя, важко 
собі уявити, якою великою злобою мали 
бути переповнені серця воїнів, щоб так 
жорстоко знущатись над Ісусом. Але на-
багато важче уявити і зрозуміти те, яких 
великих мук Господеві завдають сучасні 
люди, зокрема ті, хто в Христа хрестилися 
і в Христа зодягнулися. Однак усі гріхи, які 
ми чинимо в нашому житті мало чим від-
різняють нас від немилосердних катів, які 
знущались над Ісусом і завдають Йому не 
менших страждань, ніж тілесне бичування. 

Спаситель для нашого спасіння зро-
бив усе. Для нашого духовного корму та 
освячення Він залишив у Своїй Церкві сім 
святих Таїнств, щоб дарувати нам Життя 
Вічне, а через нас нести його у світ, який 
ще Бога не знає. Кажучи: «Коли хтось не 

X Стація
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вродиться з води та Духа, не спроможен 
увійти в Царство Боже» (Ів 3, 5), Ісус вказує 
кожній людині, що у Тайні Хрещення Він 
сам очищає наші душі, одягаючи їх Своєю 
благодаттю. У цій святій тайні сам Творець 
вкладає в кожну людську душу, яка народ-
жується з висоти, невичерпний потенціал 
для побудови гармонійних відносин з усім 
Божим створінням і дає нам необхідні ла-
ски для того, щоб ми вже в реальному часі 
почали розбудову Царства небесного. 

Чинячи гріх, ми перестаємо бути храмом 
Духа Святого. Своїми гріхами ми здираємо з 
наших безсмертних душ Божественну одіж, 
якою для нас є освячуюча ласка, і стаємо 
подібними до римських вояків, які бичували 
та роздягли Спасителя. 

Страждаючий Ісус запрошує усіх нас 
сьогодні зодягнутись у ласку Божу та при-
красити наші душі чеснотливим життям, 
щоб кожен, хто нас стрічатиме, дивлячись 
на нашу любов один до одного і на шано-
бливе ставлення до природи, міг без вагання 
сказати, що ми справді є дітьми одного Бога, 
нашого Творця та Спасителя.

Кати знімають одіж з Ісуса Христа
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Помолімось за те, щоб з тайни 
Хрещення ми навчились черпати усі 
необхідні ласки для сповнення Божої 
волі та виконання заповідей Божих.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий,

 помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Вийшов на Голготу-гору
Цар Архангельського хору!

Одяг, одяг там з Нього здіймають,
Жовчю, жовчю Його напувають.

X Стація
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Ісуса розпинають на хресті

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«І як прийшли на місце, що зветься 
Череп, там його розіп’яли і злочинців, 
одного по правиці, а другого по лівиці»

(Лк 23, 33)

Повністю знесилене тіло Спасителя кла-
дуть на хрест, щоб Його розіп’ясти та щоб 
збулось написане про Нього в Писаннях, що 
«Кара, що нас спасає, була на ньому, і його 

XІ Стація
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ранами ми вилікувані» (Іс 53, 5). Коли Ісус 
розпростер свої руки на хресному дереві, у 
цілому Всесвіті стало чутно, як «все створін-
ня, – на небі, і на землі, і під землею, і на морі, 
і все, що в них, казало: “Тому, хто сидить на 
престолі, і Агнцеві – благословення, і честь, 
і слава, і влада на віки вічні”» (Од 5, 13). 

У момент розп’яття нашого Спасителя 
Голгота стала центром не лише земного сві-
ту, а й цілого Всесвіту, бо сам Бог Творець 
зійшов, щоб відновити втрачену через грі-
хопадіння людини гармонію. Той, через кого 
«постало все, і ніщо, що постало, не постало 
без нього» (Ів 1, 3), сходить на хрест, немов 
на свій престол, щоб знову промовити це 
творче «Нехай буде світло» (Бут 1, 3) і про-
славити свого споконвічного Отця. 

Коли немилосердні кати силою без-
жалісно прибивали руки та ноги Ісуса до 
хреста, все небесне воїнство жахнулось від 
цього кривавого видовища. Всі безтілесні 
сили не могли на це дивитись і ніяк не мог-
ли зрозуміти того, як створіння може зну-
щатись над тим, кому вони безперестанно 
служать та з трепетом співають «Осанна». 

XІ Стація
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Кров Спасителя стікає по хресту, окроплю-
ючи та освячуючи землю, а Його пресвяте 
Тіло від страшних болів корчиться і трем-
тить. Якою ж великою має бути любов 
Всевишнього до творіння рук своїх, щоб 
Він «Сина свого Єдинородного дав, щоб 
кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив 
життям вічним» (Ів 3, 16)?! 

На цю жахливу сцену розпинання Ісуса 
без розпачу та з глибокою вдячністю може 
дивитись лише той, хто, вдивляючись в рани 
Христа, очима віри бачить в них відвічно 
люблячого Творця. Лише християнська 
віра надає значення кожній пролитій краплі 
крові Спасителя та робить нас здатними 
прийняти спасіння, яке здобуте для нас 
такою високою ціною.

Кожен гріх, який вчиняє людина у своєму 
житті, навіть найменший і несвідомий, стає 
причиною пробиття рук і ніг Ісуса. Розду-
муючи над сценою розп’яття Спасителя, не 
забуваймо ніколи, що кожен докір нашого 
сумління – це відгомін болів страждаю-
чого Господа, який просить нас, щоб ми 
примирились з Отцем небесним у святій 

Ісуса розпинають на хресті
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Тайні сповіді і знову стали храмом «Святого 
Духа». Коли диявол, споживацький світ та 
наші невпорядковані бажання спокушають 
нас, пам’ятаймо, що цим вони прагнуть у 
черговий раз проткнути бік Ісуса Христа.

Помолімось за те, щоб Господь сво-
єю безмежною любов’ю торкнувся 
серця кожної людини, а своєю доро-
гоцінною кров’ю оживив християн-
ську віру в Бога Творця і Спасителя.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
До хреста Христа прибили,
Руки й ноги пригвоздили.

Тече, тече кров дорогоцінна.
Злоба, злоба гріхів тому винна!

XІ Стація
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Ісус помирає на хресті

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Було вже близько шостої години, 
і темрява по всій землі настала 

аж до дев’ятої години, 
бо затьмарилось сонце; 

а й завіса храму роздерлась посередині. 
Ісус закликав сильним голосом: 

“Отче, у твої руки віддаю духа мого!”» 
(Лк 23, 44-46)

XІІ Стація



52

Коли тіло Ісуса на хресті було піднесено 
над землею, диявол – споконвічний ворог 
роду людського, батько брехні та руйнівник 
усього створіння – відчув, що час його вла-
ди над світом скоро завершиться. 

Висячи на животворящому дереві, Спа-
ситель у повноті відчув на Собі всю злобу 
та важкість гріха. Закривавленими очима 
Господь побачив усі ті жахіття та руйну-
вання, які від часу гріхопадіння мучать і до 
кінця віків мучитимуть людство. Страждав 
Христос сильно також і від того, що бачив 
усі ті великі біди, світові та братовбивчі 
війни, техногенні катастрофи, екологічні 
лиха, голод і геноциди, які призведуть до 
мільйонів невинних жертв та покалічених 
доль. Як Бог, в одну мить Він побачив усю 
злобу й усі гріхи всіх часів, за які Він віддає 
своє життя. 

Бачив Ісус перед своєю смертю і те, 
як люди, яким Він доручив всю Землю, 
щоб нею піклуватись та порати, безжа-
лісно та по-хижацьки руйнуватимуть її. 
Великих болів Його люблячому серцю 
завдало також те, що Він дуже добре бачив 
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усю несправедливість, яка панує у світі. 
Найсправедливіший Суддя бачив, як на 
створеній Ним Землі в одній частині від 
голоду та спраги страждатимуть та поми-
ратимуть мільйони невинних людей, в той 
час як в іншій її частині витрачатимуться 
неймовірні суми на озброєння, польоти 
в космос та на життя на «широку ногу» 
«великими світу цього».  

Висячи на хресті, Ісус досконало знав 
і причини, і наслідки кожного гріха, який 
людство чинитиме аж до кінця віків. Відчу-
ваючи, що смерть уже наближається, Спаси-
тель з великою любов’ю ще раз подивився 
на кожного грішника і закривавленими 
устами промовив: «Отче, відпусти їм, не 
знають бо, що роблять» (Лк 23, 34). 

Промовивши «Отче, у твої руки віддаю 
духа мого» (Лк 23, 46), Ісус помер. Уста 
та очі Спасителя закрились, а Його серце, 
яким Він обіймав увесь світ, перестало би-
тися. В момент, коли закінчились муки та 
страждання Христа, який був світлом для 
світу, усе створіння здригнулось і вся земля 
покрилась темрявою. 

Ісус помирає на хресті
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Розп’ятий на хресті Спаситель вчить 
нас, що життя має сенс лише тоді, коли 
людське серце палає великою любов’ю до 
ближнього і до всього створіння. Христос 
показав нам, що справжня любов – це та, 
яка заради побудови Царства Божого може 
привести аж на хрест.

Помолімось за те, щоб ми ніколи не 
були причиною духовної смерті на-
ших ближніх та не були руйнівни-
ками Божого створіння – природи. 

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Полишив Престол Небесний,
Вибрав тут жертовник хресний:

Себе, себе за нас жертвувати,
Всіх нас, всіх нас з Небом поєднати!
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Ісуса знімають з хреста

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Після того Йосиф Ариматейський, 
що був учнем Ісусовим, – але потайки, 

страхався бо юдеїв, – удався до Пилата
з проханням, щоби забрати тіло Ісуса. 

І дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і 
забрав Ісусове тіло» 

(Ів 19, 38)
На хресті, поміж двох розбійників, висить 

мертве тіло Ісуса, яке аж до другого Його 
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приходу залишатиметься єдиним символом 
перемоги над гріхом та смертю. Ця тріум-
фальна для цілого створіння сцена розп’яття 
увіковічнена не лише у всесвітньо відомих 
творах мистецтва та на сторінках бого-
словських трактатів. Перш за все ця подія 
назавжди викарбувана кров’ю Ісуса Христа 
в книзі життя кожної людини. Бог Отець, 
дивлячись на Ісуса і на Його рани, по імені 
згадує кожного, за кого Його улюблений Син 
віддав своє життя. Отець небесний, милую-
чись Своїм Сином у Пресвятій Трійці, повік 
пам’ятає, як Він просив Його: «Отче! Хочу, 
щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, 
де і я, щоби вони були зо мною та й бачили 
мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси 
мене перед заснуванням світу» (Ів 17, 24). 

О, якою впертою та нерозумною повинна 
бути людина, щоб, дивлячись на розп’яття 
Ісуса Христа, не розуміти того, що Господь 
для нашого спасіння та щасливого життя 
зробив вже все можливе! Вибір тепер за 
кожним з нас: чи приймемо Божий дар 
спасіння, чи відкинемо, прирікаючи себе 
на смерть.

XІІІ Стація
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Ісуса знімають з хреста

На Голготі відбувається найнезрозуміліша 
та найбільш абсурдна в історії людства подія: 
Йосиф Ариматейський знімає з хреста мер-
тве тіло безсмертного Бога Творця Всесвіту. 
Ціле створіння Боже, окроплене та відкупле-
не кров’ю самого Спасителя, відтепер має 
право волати про допомогу до свого Творця, 
про захист від кривдників та руйнівників. 
Тепер Господь, як справедливий Суддя, по-
переджає кожного, хто ним покликаний до 
Життя Вічного, що наближається вже той 
час, коли слід буде здати звіт за кожен про-
житий день і за кожну втрачену можливість 
чинити добро задля Царства Небесного. 

З хреста свого сьогодні Христос звер-
тається до кожного, щоб, як мило сердний 
та всепрощаючий Спаситель, дати нам 
зрозуміти, що допоки в наших грудях бити-
меться серце, доти Він завжди готовий нам 
простити навіть найважчі гріхи. Для цього 
потрібно лише відкрити своє серце для Бога 
і дати перемінити себе Його всесильній та 
милосердній любові. Своєю смертю Господь 
недвозначно дає зрозуміти сьогодні кожному, 
що коли приходить смерть, усі без винятку, 
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від малого до старого і від найбіднішого до 
найбагатшого, постанемо перед Ним, але вже 
як перед Справедливим Суддею, який за до-
бро нагороджує, а за зло карає. І страшно тоді 
грішникові «попасти в руки Бога живого».

Помолімось за те, щоб людство 
прийшло до розуміння своїх гріхів 
проти Богом створеного світу і взя-
ло на себе відповідальність за долю 
спільного для усіх нас дому – Землі.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий,

 помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Тіло Боже з хреста зняли,
Рідній Матінці віддали.

Мати, Мати тіло Свого Сина
Слізьми, слізьми своїми зросила.

XІІІ Стація

} 2 р.



59

Ісуса вкладають до гробу

Слава страстям 
Твоїм, слава 

довготерпінню 
Твоєму, Господи! 
(доземний поклін)

«Йосиф узяв тіло, загорнув його в 
чисте полотно й поклав 

у своїй новій гробниці, що її висік 
у скелі. І, прикотивши до входу 

гробниці великий камінь, відійшов» 
(Мт 27, 59)

Після розп’яття Ісуса все навкруги якось 
по-особливому втихомирилось та заспокої-
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лось. Вояки та озлоблена юрба розійшлися, 
бо не стало більше Того, хто за «Сина Бо-
жого себе видавав». Повернулись до своїх 
життєвих клопотів та суєти також усі ті, 
хто за усім цим спостерігав з цікавості, але 
воднораз з якимось внутрішнім відчуттям 
та надією, що побачать Месію, який у своїй 
славі сокрушить ворогів своїх під ноги і в 
потузі встановить своє Царство. Не стало і 
самих учнів Спасителя, які так і не зрозумі-
ли сказаних їм слів про те, що «Син Чолові-
чий буде виданий на розп’яття» (Мт 26, 2). І 
вся природа немовби тихесенько завмерла, 
щоб не порушити спокою свого Творця.

Загорнуте в чисте полотно тіло вкладають 
до висіченої у скелі гробниці. Так, як у 
далині від людського гамору та серед 
небагатьох осіб Господь прийшов у цей 
світ, подібно тихо і майже непомітно з нього 
Він відходить. В чужій стаєнці прийняла 
Спасителя земля, в чужому гробі проводить 
вона Його назад до Отця. 

Гріб Ісуса запечатаний каменем, і багатьом 
може видатися, що несправедливість та гріх 
перемогли. Подібно, дивлячись на сучасний 
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світ і на все те, що в ньому відбувається – на 
всю несправедливість і біди, жорстокість і 
підступність, вбивства та невиліковні хворо-
би, – теж багато хто може подумати, що Бог 
залишив історію. Але все це є наслідком того, 
що не Господь залишив людину, а вона зали-
шила свого Творця. Наслідки відмови від Бога 
очевидні: людство через Чорнобиль, Фукусі-
му та інші техногенні катастрофи глобального 
характеру, порушення природної рівноваги, 
що призводить до стихійних лих зі згубними 
наслідками для мільйонів людей, та інше 
системне забруднення, виснаження та руй-
нування природи перетворює наш спільний 
Дім – Землю не в рай, а на братську могилу. 

Без паніки та розпачу на гріб Христа 
можна дивитись лише очима віри. Віра в 
Христа, Який пообіцяв нам, що «в домі Отця 
мого багато жител… іду бо напоготовити 
вам місце» (Ів 14, 2), вселяє мир, повертає 
радість та дає впевненість у тому, що після 
всіх наших страждань, мук, поневірянь та 
невтомної боротьби завжди настає «нове 
життя», і тому: «Коли ми з ним померли, то 
разом з ним будемо й жити» (2 Тим 2, 11). 

Ісуса вкладають до гробу
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А коли житимемо разом з Господом, то сам 
Творець вже «тут і зараз» через свою любов 
у нашому серці торкатиметься всього свого 
створіння, яке з радості вигукуватиме, що 
«Христос воістину воскрес!».

Помолімось за те, щоб Бог Творець 
підняв з руїни наш народ та кров’ю 
Ісуса Христа оновив лице Землі та 
зцілив усі рани Богом створеного 

світу – природи.

Отче наш, Богородице Діво, Слава і нині. 

Претерпівий за нас страсті, 
Ісусе Христе, Сину Божий, 

помилуй нас 
(доземний поклін)

Пісня:
Тіло Боже в плащаниці
Положили до гробниці.

Бога, Бога живого в Сіоні
Земля, земля скрила в своїм лоні.
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Кінцева молитва
Споконвічний Боже, Отче нашого Спа-

сителя Ісуса Христа і наш небесний Батьку, 
в покорі перед Тобою схиляємо наші голови 
та коліна і визнаємо, що це наші гріхи стали 
причиною засудження, великих страждань 
і хресної смерті Твого Сина. Своїми гріха-
ми засуджуємо себе на рабство смерті та 
вічну кару. Однак Ти, Господи, з безмеж-
ної любові до «діла рук своїх», терпінням, 
муками та смертю улюбленого Сина Твого 
вирвав нас з-під влади диявола і дарував 
нам Життя Вічне. 

Отче наш, безмежно дякуємо Тобі, що 
у тайні Хрещення, у Сині Своєму зробив 
нас своїми синами і дочками та дарував нам 
Духа свого Святого у тайні Миропомазання. 
Боже наш, будь прославлений у Сині своє-
му, якого Ти для нашої поживи залишив 
реально присутнім під видами хліба і вина 
у Пресвятій Євхаристії, яку отримуємо з 
рук священиків Твоїх. Господи Всесильний, 
дай нам особливої ласки покаяння, щоб, ви-
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знавши всі наші гріхи перед Тобою в тайні 
Сповіді, ми навернулись до Тебе і стали 
будівничими Царства небесного посеред 
нас та були відповідальними охоронцями 
Тобою створеного світу. Амінь.

Пісня
Марна була втіха ада,
Марна всяка хитра зрада.
Марна, марна і печать ворожа,
Славно, славно встане правда Божа.

Тож ми Христу поклонімося
І всі щиро помолімося.
Христе, Христе, славим Твої страсти.
Зволь же, зволь же й наші душі спасти!

Кінцева молитва
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