
                

Святі Таїнства: Господня вечеря 

Матвія 26:18-29, 1Коринтян 11:23-26) 

 

 

Прийміть, споживайте, це є тіло Моє… Пийте…це є кров Моя,.. що за багатьох 

проливається на відпущення гріхів!  

Матвія 26:26-28 
 

Незадовго до розп’яття Ісус Христос наказав своїм учням приготувати вечерю, яку 

євреї святкували під час свята Пасхи. Ісус хотів спожити її разом зі Своїми учнями. У 



                

Нього не було власного помешкання, тому Він наказав учням піти до міста, знайти там 

господаря, який приготує для них кімнату і все, що треба для вечері.  Сам господар і га-

дки не мав про те, що має статися в його домі. Але щойно до нього прийшли учні Ісуса, 

як він все зробив, як звелів Ісус. В цьому ми бачимо вияв  всемогутності Ісуса.  Він – 

Господь, робить те, що забажає, і всі коряться Йому.  

Отож на  юдейську Пасху, коли настав вечір, Ісус разом з учнями сіли вечеряти. 

Зазвичай, для євреїв пасхальна вечеря була радісною подією. Її запровадив Бог і наказав 

юдеям щороку святкувати. В цей день вони пригадували, як Бог багато років тому вивів 

їх з Єгипту, врятував від руки фараона, перевів через море і привів в обіцяну землю. Але 

цього разу, Ісус був засмучений. Він знав, що невдовзі Його схоплять, судитимуть, а по-

тім розіпнуть. Він також знав, що ворогам Його видасть один із учнів, який зараз є в кі-

мнаті з Ним і споживає з ним цю вечерю. Тим учнем був Юда. Звідки Ісусові це було ві-

домо? Відповідь проста: адже Ісус є всезнаючим Господом.  

Під час вечері сталося дещо незвичне. Ісус промовив особливі слова. Він взяв хліб, 

переломив, віддав подяку Богові і сказав: «Прийміть, споживайте – це є Тіло моє, що 

ламається за Вас. Це робіть на спомин про Мене». Далі Ісус дав цей хліб учням і кожен з 

них спожив частку з цього хліба по черзі. Після цього Ісус взяв до рук чашу з вином, 

віддав Богові подяку  і сказав: «Пийте з неї всі – ця чаша є Новий Заповіт у Моїй крові, 

що за вас проливається на відпущення гріхів. Це робіть на спомин про Мене». Тоді Він 

передав чашу учням і кожен по черзі випив з неї.  

Цими словами Ісус запровадив Таїнство, яке зветься Господньою вечерею або Та-

їнством Святого Причастя. У Ньому присутні правдиві Тіло і Кров Ісуса на відпущення 

наших гріхів. Звідки ми знаємо про це? Бо сам Ісус чітко і ясно говорить у Євангелії: 

«Це є Тіло Моє. Це є Кров Моя».  Отож, так і є, і в цьому немає жодного сумніву. Ми 

віримо в те, що нам каже наш Господь і Спаситель. Його Слово – це правда.  Ми також 

хочемо з радістю робити те, що Він наказує.  

Учень Ісуса – апостол Павло,  вчить нас, як ми повинні приймати Таїнство Святого 

Причастя. Для цього нам слід бути охрищеними, спершу навчатися в Недільній школі, 

добре засвоїти все, що стосується життя і служіння Ісуса, того, що Він для нас зробив, 

як спас від гріха, диявола і смерті. Згодом, нам треба буде вивчити Катехізис, до якого 

входять такі розділи, як – Десять Божих Заповідей, Символ віри, Господня молитва, 

Сповідь, Таїнство Хрищення, Таїнство Святого Причастя.  Ісус запровадив Господню 

вечерю нам на добро і зміцнення нашої віри, на прощення наших гріхів. Тут Він щоразу 

запевняє нас у Своїй любові до нас.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що Ісус  наказав учням незадовго до Свого розп’яття? 
2. Чому господар дому виконав те, що сказали йому учні Ісуса? 
3. Як звався учень Ісуса, який згодом видав Його ворогам? 
4. Звідки Ісусові було відомо, хто видасть Його? 
5. Що зробив Ісус під час вечері, коли взяв хліб? 
6. Що зробив Ісус, коли взяв чашу з вином?   
7. Як називається Таїнство, яке запровадив Ісус того вечора?  
8. Що дійсно присутнє у цьому Таїнстві?  
9. Чому ми повинні вірити, що в ньому є правдиві Тіло і Кров Ісуса? 
10. Які благословення ми маємо в Господній вечері? 
11. Як ми повинні готуватися до участі в цьому Таїнстві?  
12. Вивчіть напам’ять вірші з Матвія 26:26-28. 


