
Від самого початку існування
людського роду на землі, люди завжди
відчували свою залежність від вищої
сили – Бога, Якого вони в різних часах
і по-різному розуміли, і приносили
Йому жертви. Історія релігій показує
нам, що не існувало народу без
релігії, ані релігії без жертв. Всі
народи і всі релігії мають розуміння
жертви та їх приносять. Вже
праведний Авель і злочинний Каїн
приносили Богу жертви із плодів
своїх рук. Зокрема, читаємо у Свя-
тому Письмі про ті жертви, які
приносив Богу єврейський народ.
Для приношення жертв правди-
вому Богові Ягве, була побудована
величава Святиня в Єрусалимі.

Людина вважала, що чим
кращим і багатшим буде її дар, тобто
її жертва, тим більшою буде її заслуга
перед Богом. Однак, усі ці жертви
були недосконалими, вони не
могли виконати свого основного
завдання – прославити Бога, й на-
долужити Йому за завдане зло, або
за завдану Йому зневагу, чи за
непослух. Не могли вони й також
змити гріха людського роду і повернути
людині втрачене щастя. Тому апостол
Павло говорить: «Неможливо, щоб
кров волів та козлів усунула гріхи»
(Євр. 10:4).

Отже, всі ці жертви Господь Бог
замінив Жертвою Святою, чистою
і непорочною, Жертвою Тіла і Крові
Богочоловіка, жертвою досконалою.
Ця жертва – це сам Ісус Христос, Син
Божий. Для того, щоб здійснити
примирення з Богом впалого в гріх
людства, потрібно було, щоб Друга
Особа Пресвятої Трійці стала
людиною і закінчила Своє земне
життя хресною жертвою.

Тайна Євхаристії була звершене
Ісусом Христом на Тайній Вечері,
про яку розповідають всі чотири

євангелисти, а, крім того, і апостол
Павло (І Кор.11:23-26).

У той незабутній вечір 14 числа
єврейського місяця ніссана, в перед-
день Своєї смерті, Христос виконав
релігійні обряди єврейської пасхи.
Під кінець трапези Христос вимовив
встановлені слова подяки, взяв хліб,
переломив його, дав Своїм апос-
толам і сказав: «Прийміть, їжте – це
є Тіло Моє, Котре за вас віддається».

Потім Він взяв чашу з вином,

передав її учням, кажучи: «Пийте
з неї всі, тому що це Кров Моя
Нового Завіту, що проливається за
багатьох на відпущення гріхів».

Саме це і є принесення Жертви.
Христос сам говорить: «Ось Моє
Тіло, що віддається. Ось моя Кров,
що проливається». Цим Він пові-
домляє, що Він приніс Себе Богові
у жертву і вже не може взяти назад.
У Його серці жертвоприношення
вже відбулося. Зараз він приносить
Себе в жертву в цій кімнаті, завтра
він теж саме зробить на хресті…

Він одночасно і Священик, що
приносить жертву, і Жертва, що

приноситься.
Це приношення Єдиної

Жертви, уже здійснене в той
вечір, за великоднім столом,
повинно повторюватися знову і
знову протягом століть: «Це робіть
на Мій спомин», – говорить
Христос наприкінці трапези. Так
установлюється християнська
Літургія. Це не означає, що
жертвоприношення треба буде
щораз починати заново. Ні, хресна

жертва звершилася один раз і
назавжди. Але зі століття в століття
священики будуть продовжувати
дійство Христа як Священика,
Який приносить жертву. Його
священнодійство за Тайною Вече-
рею буде нескінченним відлунням
звучати в століттях по всій землі.

У Своїй безмежній любові до
людей Ісус Христос хотів, щоб ця
Його жертва повторювалася аж до
кінця світу, і, щоб у ній брало участь
усе людство. І це він зробив через
установлення Пресвятої Євхаристії.
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Євхаристія (з грецької – благодарення) – це Таїнство, в котрому віруючим,

під видом хліба і вина, подається істинне Тіло і істинна Кров Господа нашого Ісуса Христа.
Євхаристія – головна Тайна Церкви, бо в ній здійснюється те, до чого покликаний кожний

християнин – до єдності з Господом.
Євхаристії є Причастя любові Божої. Любов виражається в жертві «Ніхто не

спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає» (Ів.
15:13), а жертву за гріхи всіх людей приніс Ісус Христос.

Наша душа живе Божою
благодаттю. Щоб підтримати сили
нашої душі, Христос залишив нам
Божественну поживу – Його Тіло і
Кров, під видами хліба і вина. Це
Пресвята Євхаристія.

Христос встановив цю Тайну на
останній Тайній Вечері, словами: «Це
Моє Тіло, що за вас дається… Ця
чаша – Новий Завіт у Моїй Крові, що
за вас проливається». І додав: «Чиніть
це на Мій спомин» (Лк. 22,19-20). Тим,
хто так робитиме Ісус обіцяв: «Хто
їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, має
Життя вічне, і Я воскрешу його в
останній день» (Ів. 6:54). Цю Божест-
венну поживу отримуємо на Святій
Літургію, у Святому Причастю.

Завдяки Причастю Тіла і Крові
Христової, охрещені стають одним
Христовим тілом, тобто єдиною
Церквою: «Тому що один хліб – нас
багато становить одне Тіло, бо всі ми
беремо участь в одному хлібі» (І Кор.
10:17). Євхаристія – це поєднання із
Христом, яка з’єднує всіх вірних
один із одним духовним зв’язком, що
є виражено в Анафорі Літургії
Святого Василія Великого: «Нас усіх,
що від одного Хліба і Чаші
причащаємося, з’єднай одного із
одним на Причастя єдиного Духа
Святого».

Христос, Який через своїх
священиків і єпископів приносить
безкровну Жертву за вірних і для
вірних, годує їх Своїм Тіло  і Кров’ю.
Він правдиво присутній в Святому
Причасті під видами хліба і вина. Хліб
і вино, завдяки Христовим словам,
які священик вимовляє під час
освячення, і завдяки призиванню
Святого Духа, стають правдивим
Тілом і Кров’ю Христовими, хоч і
надалі зберігається форма і смак хліба
і вина. «На Літургії Христос причащає

нас, як і апостолів, не простим хлібом
і вином, а правдивим своїм Тілом
і Кров’ю» – навчає Катехизм УГКЦ
(436). Тайна Євхаристії є Тайною
віри, тому неможливо людським
розумом зрозуміти глибину цього
Таїнства, тут потрібно лише вірити,
вірити і ще раз вірити.

Євхаристія – це правдива
пам’ятка Христової хресної жертви.
Вона є також проголошенням Його
нового, другого, славного пришестя:
«Бо кожного разу, як їсте хліб цей
і п’єте цю чашу, звіщаєте смерть
Господню, аж доки Він не прийде»
(І Кор. 11:26).

Дійсна присутність Христа в
Євхаристії – це Таїнство, яке ми
приймаємо за Його словами: «Це
Моє Тіло, це Моя Кров». Про це
свідчать усі чотири розповіді про
Тайну Вечерю: І Кор.11:23-25; Лк.22:13-
20; Мр.14:16-25; Мт.26:19-29. Церква
завжди буквально приймала слова
Христа на Тайній Вечері,  повторю-

ючи їх над хлібом і вином у Святій
Літургії. Перед освяченням на пре-
столі були хліб і вино, а після освя-
чення – Тіло і Кров Христа. Така
переміна хліба і вина в Тіло і Кров
Ісуса Христа, через повторенням над
ними слів Спасителя із Тайної Вечері:
«Це Моє Тіло, це Моя Кров», – відбу-
вається під час кожної Літургії.

Вже перші християни під час
Служби Божої приносили подяку
Отцеві за справу спасіння, яке
довершив Христос кровавим спосо-
бом. Ті, хто увірував у Христа завдяки
проповіді апостолів і охрестилися,
брали участь в євхаристійній жертві
Служби Божої та причащалися Тілом
і Кров’ю Христовою, і тим самим
приносили подяку Отцеві за
спасіння, яке отримали.

Завдяки Таїнству Євхаристії
Христос є завжди присутнім у
Церкві, через Неї Він приходить до
сердець Своїх вірних та освячує їх
душі. Пресвята Євхаристія є
«джерелом і вершиною всього
християнського життя» – є життям
християнина у Христі, є життям
Христа в охрещеному. Немає нічого
більшого за цю Тайну, щоб ми могли
отримати в цьому житті, бо
Євхаристія є повнотою і звершенням
життя християнина у Христі та
провадить до вічного життя з Ним у
вічності.

Іван Золотоустий писав: «Багато
хто може сказати: «Я хотів би бачити
Христа, Його одежу, Його взуття,
Його вигляд!» Ось, ти бачиш Його,
ти доторкаєшся до Нього, ти
споживаєш Його. І ти ще хочеш
бачити Його одяг? Адже, Він
дозволяє Себе Самого не лише
оглядати, але й доторкатися до Нього,
споживати Його і бути присутнім у
тобі».
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а й не на те, щоб принести
Себе самого багато разів у
жертву, як входить архиєрей
щороку в святиню з не

своєю кров’ю; інакше бо він був би
мусів багато разів страждати від
заснування світу. Тепер же він раз
назавжди з’явився на кінці віків, щоб
знищити гріх своєю жертвою. І як
призначено людям раз умерти, потім
же суд, так і Христос лише один раз
мав себе принести, щоб узяти на себе
гріхи багатьох, а вдруге не заради
гріха з’явиться тим, що очікують його
на спасіння  (Євр. 9:25-28).

 – хліб живий, що з неба
зійшов. Коли хтось цей хліб
їстиме, житиме повіки. І
хліб, що його я дам, це – Тіло

Моє за життя світу (Ів. 6:51).

кже вони їли, Ісус узяв хліб,
поблагословив, розламав
і дав учням, кажучи: “Беріть,
їжте: це Моє Тіло.” Потім

узяв чашу, воздав хвалу і подав їм,
кажучи: “Пийте з неї всі, бо це Кров
Моя (Нового) Завіту, яка за багатьох
проливається на відпущення гріхів
(Мт.26: 26-28).

 коли вони їли, Ісус узяв хліб,
благословив, розломив і дав їм,
кажучи: “Беріть, це Моє Тіло.”
Потім узяв чашу, воздав хвалу,

дав їм, і пили з неї всі. Та й сказав їм:
“Це Моя Кров Завіту, що проли-
вається за багатьох (Мр. 14:22-24).

 взявши хліб, віддав хвалу,
поламав, дав їм і мовив: “Це –
моє тіло, що за вас віддається.
Чиніть це на мій спомин.” Так

само чашу по вечері, кажучи: “Ця ча-
ша – це Новий Завіт у моїй крові, що
за вас проливається  (Лк. 22, 19-20).

 взявши хліб, віддав хвалу, по-
ламав, дав їм і мовив: «Це – Моє
Тіло, воно за вас віддається. Чи-
ніть це на мій спомин». Так

само чашу по вечері, кажучи: «Ця
чаша – це Новий Завіт у Моїй Крові,
що за вас проливається. Бо кожного
разу, як їсте хліб цей і п’єте цю чашу,
звіщаєте смерть Господню, аж доки
Він не прийде  (І Кор, 11:23-26).

432. У Святому Причасті Христос
дарує нам самого себе, своє Тіло
і Кров, на поживу для зростання
в новому житті. На Тайній Вечері
Христос віддав себе за нас, щоб ми
могли дарувати своє життя за ближ-
ніх, як Він його дарував (пор. Йо. 13,
34). Причащаючись Господнього
Тіла і Крові,  ми отримуємо
завдаток вічного життя: «Хто тіло
моє їсть і кров мою п'є, той живе
життям вічним, і я воскрешу його
останнього дня» (Йо. 6, 54). Через
Причастя Тіла і Крові Христа ми
вже маємо вічне життя, повнота
якого явиться у славному
зновупришесті Христа. «Тому що Він
дарував нам свій власний образ і
своє власне дихання, а ми їх не
зберегли, Він сам бере участь у нашій
бідній і немічній природі для того,
щоб нас очистити й учинити
нетлінними та знову зробити
учасниками Його Божес-тва».

435. Божественна Літургія є
спомином, триванням Тайної Вечері:

Êàòåõèçì ÓÃÊÖ
ïðî Ñâÿòó Òàéíó

Åâõàðèñò³¿
«Вечері твоєї Тайної днесь, Сину
Божий, мене причасника прийми».
Як на Тайній Вечері Христос прича-
щав апостолів своїм Тілом і Кров'ю,
так на Літургії Він причащає нас:
«Коли бачиш, що священик подає
тобі Святі Дари, то думай, що робить
це не священик, а сам Христос
простягає до тебе руки». Ікона
Причастя апостолів, як і ікона Тайної
Вечері, зображає те, що відбувається
на Літургії: Христос причащає своїм
Тілом і Кров'ю апостолів, які пред-
ставляють усіх вірних. На Літургії
перед Причастям священик молить-
ся: «Сподоби нас могутньою Твоєю

рукою подати нам пречисте Твоє
Тіло і чесну Кров, а через нас усім
людям».

437. Правдивість Тіла і Крові
Христових є запорукою надії на
воскресіння наших тіл: «Як можуть
вони (гностики) говорити, що наше
тіло, яке кормилося Тілом Господа і
Його Кров’ю, підлягатиме зотлінню
й не братиме участі в житті (віч-
ному)? Хай вони змінять своє вчення
або перестануть приносити згадані
(Дари). Наша наука співзвучна з
Євхаристією, Євхаристія підтвер-
джує її. Наші тіла, приймаючи Євха-
ристію, уже не тлінні, а мають надію
на воскресіння для вічності».

441. Святі Отці, не досліджуючи
способу освячення євхаристійних
дарів, наголошують на правдивості
поєднання у цих дарах небесного із
земним, як і в Христі поєднані Його
Божа і людська природа. Завдяки
цьому, причащаючись Тіла і Крові
Христа, і ми правдиво стаємо одним
Тілом з Ним.
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Відповідаючи на це питання, ми
попросимо читача спочатку про-
читати уважно 6 главу Євангелія від
Івана із 27 вірша до кінця глави. Це
прохання пов’язане із тим, що ми не
можемо, за браком місця, помістити
увесь цей євангельський уривок
в рамках газетної статті. А далі ми
будемо вказувати на інші місця
Писання, які пов’язані із цією темою.

Однак, наведемо деякі вислови
Христа із цього уривку, а саме:
«Божий бо хліб той, що з неба
сходить і життя світові дає»
(Ів. 6.33); «Я є хліб життя» (Ів. 6. 48);
«Хто тіло моє їсть і кров мою п’є,
той живе життям вічним, і я
воскрешу його останнього дня. Бо
тіло моє – їжа правдива. І кров моя
– правдивий напій. Хто споживає
тіло моє і кров мою п’є, той у мені
перебуває, а я в ньому. Як мене послав
Отець і я Отцем живу, так і той,
хто споживає мене, житиме
мною» (Ів. 6.54-57).

На жаль, багато хто ці слова
вважає символічними, неро-
зумними, а дехто через це звину-
вачує християн у канібалізмі.

Аналізуючи весь євангельський
уривок (Ів. 6. 27-69) ми можемо помі-
тити:

1) на початку Ісус декілька разів
називає Себе хлібом життя, який
зійшов із неба (Ів. 33, 35, 48, 50, 51), а
потім уточнює, називаючи прав-
дивою їжею і правдивим питтям
Свої Тіло і Кров, закликаючи,
щоб всі споживали їх (Ів. 51-56), і
це споживання найтісніше
пов’язує із:

2) перебуванням у Ньому (Ів. 56-
57) та

Õë³á ³ âèíî
 ñèìâîëè, ÷è ä³éñíå
Ò³ëî ³ Êðîâ Õðèñòà?

3) воскресінням і вічним життям
(Ів. 47. 50, 51, 53, 54, 58), одним
словом – із спасінням.
Тепер головне запитання: як

розуміти слова Христа, які Він
говорив про своє Тіло і Кров –
символічно чи буквально?

Щоб правильно зрозуміти Його
(ми знову наголошуємо на прочи-
танні євангельського уривку
вказаного на початку), подиві-
мося на реакцію тих, хто тоді слу-
хав Ісуса. Спочатку вони стали
«сперечатися між собою, кажучи:
Як отой може нам своє тіло дати
їсти» (Ів. 6.52). Це свідчить про те,
що вони зрозуміли Христа буква-
льно, інакше вони б так не здиву-
валися. Потім, коли Ісус ніяк не вка-
зав на те, що його слова треба розу-
міти символічно, а навпаки ще більш
конкретно сказав про необхідність
споживати його Тіло і Кров – Його
слухачі ще більше знітились:
«Жорстока ця мова! Хто може її
слухати?» (Ів. 6.60). Тобто, вони і далі

розуміли Його буквально. В результаті
все закінчилось дуже драматично:
«Від того часу численні з-поміж його
учнів відступилися від нього і більше
з ним не ходили» (Ів. 6.66). І знову ж
таки, Ісус ніяким чином не дав
зрозуміти, що слова його – сказані
символічно. Тобто Ісуса залишили
учні саме тоді, коли він висловив
вчення про Євхаристію (!), яке
завжди є найбільш таємниче та
незрозуміле для невіруючих і тих, хто
живе за тілесним розумом.

Слід обов’язково задуматись,
якщо б Христос говорив образно
(символічно), то як слухачі могли
так спокуситись Його словами та
відійти від Нього? Адже, коли Ісус
говорив про себе образно (порів-
нював себе до чогось) наприклад
казав: Я виноградна лоза (Ів. 15.1),
Я двері (Ів. 10.7), Я дорога (Мт. 7.13)
і т.д., то ніхто із Його слухачів не
спокушався його словами і не
відходив від Нього кажучи «хто
може це слухати…?», бо всі тоді
розуміли в якому значенні Він
говорить.

А коли Його символічну мову не
розуміли, то Ісус, зазвичай, поясню-
вав про що він говорить. Так, коли
Никодим зрозумів буквально симво-
лічні Христові слова про народження
згори, то Ісус Йому пояснив, що не
потрібно знову входити в утробу
матері і народжуватись знову, а
мається на увазі народження від води
і Духа (Ів. 3.3-5). Коли ж Ісус образно
назвав юдеїв рабами, а вони зрозу-
міли Його буквально, то Він також
пояснив, що мав на увазі не звичайне
рабство, а рабство гріха (Ів. 8.32-34). Або
коли Ісус сказав учням про поживу
образно, а Його зрозуміли прямо, то
Він, знову ж таки, виправив їхнє
неправильне розуміння: «Моя
їжа є творити волю того, хто
послав мене і завершити діло
його» (Ів. 4.31-34). Також є й інші
місця Писання, де Його розуміють
буквально, але Ісус вказує на
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символічність своїх слів: Мт. 16.6-12;
Ів. 11.11-14. Тут же (у гл. 6), незважаючи
на те, що Його все більше і більше не
розуміють, Ісус нічого не говорить
про символічність своїх слів.
Навпаки, усіма силами підтверджує,
що говорить буквально, а не симво-
лічно. Тобто, після непорозуміння,
він не говорить що Його неправи-
льно зрозуміли, а навпаки – ствер-
джує буквальність: «Істинно,
істинно говорю вам, як не спожи-
ватимете тіло Чоловічого Сина і
не питимете його крові, не мати-
мете життя в собі» (Ів. 6.53). Тут

Ісус застосовує вислів: «Істинно,
істинно говорю вам», – який Він
використовував лише у найваж-
ливіших випадках для ствердже-
ння основних істин  віри.

Отже, реакція слухачів і навіть
учнів Христа, та поведінка самого
Ісуса вказують на те, що Він
говорив буквально, а не симво-
лічно!

Євангеліє свідчить, що на Тайній
Вечері Ісус сказав, що буде тепер
говорити з учнями прямо, а не
притчами (Ів. 16. 25, 29). Тому й слова
Христа «це є Тіло моє…, це є Кров

моя». Сказані Ним слова, після
обіцянки, не говорити більше прит-
чами, потрібно розуміти буквально.

Звичайно, ніхто й не збирається
заперечувати, що Літургія – це
«згадка» чи «спомин» про Христа і
Його Жертву. Та ми не тільки
згадуємо, але, за вищенаведеними та
численними вказівками Писання, які
не можемо навести через брак місця,
дійсно причащаємося правдивим
Тілом та правдивою Кров’ю
Христа, через які маємо життя
вічне, як Він і обіцяв.

Ñâÿò³ Îòö³ ïðî
Ñâÿòå Òà¿íñòâî

Åâõàðèñò³¿

Коли хтось приступає до Святого
Причастя Тіла і Крові Христової не
задумуючись над причиною, задля
якої Воно дається, той не має жодної
користі. А хто негідно причащається,
той осуджений.

(св. Василій Великий, М. Пр. 21).

Чистішою від сонячних променів
повинна бути рука, що роздроблює
це Тіло; уста, що наповняються
духовним вогнем; язик, що багриться
страшною Кров’ю? Подумай, якої
честі ти вдостоївся, якою насолоджу-
єшся трапезою! Ангели, коли Його
бачать, тремтять; вони не сміють
глянути на Нього без страху через
ясність, що звідти виходить, – а ми
Ним живимося, з Ним єднаємося
і стаємо одним тілом, одною плоттю
з Христом.

(Золотоустий,
Гомілія 83, на Mm. 26:26-28).

Вірте, що й сьогодні готується та
сама Вечеря, в якій Він сам брав
участь. Одна від одної нічим не
різниться. Не можна сказати, що цю
готує людина, а ту готував Христос;
навпаки, і цю, і ту – готував і готує
Він сам. Коли бачиш, що священик
подає тобі Святі Дари, то думай, що
це робить не священик, але сам
Христос простягає до тебе руку... Ця
Тайна вимагає, щоб ми були
досконало чисті, не тільки від

крадежу, але й від малої ворожнечі.
Ця Тайна – це Тайна миру.

 (св. Іван Золотоустий,
Гомілія 50, на Mm. 14:23-3).

Чи ми не причащаємося кожно-
го дня Його пречистого Тіла і Кро-
ві? І що може бути солодшого понад
Святе Причастя? Воно дає вічне
життя тим, що причащаються з чис-
тою совістю.

 (св. Теодор Студит,
 Короткі науки 52).

Хліб і вино в Євхаристії не
вважай звичайними, бо вони є Тіло
і Кров Христова за словами Госпо-
дніми. Бо хоча почуття тобі це піддає,
то хай віра утвердить тебе. Не вида-
вай осуду про річ за смаком, але хай
віра без сумнівів просвітить тебе, щоб
ти став гідним Тіла і Крові Христової.

(св. Кирило Єрусалимський,
Повчання 4).

Блаженний, хто зі страхом, тре-
петом і побожністю приступає до
пречистих Таїн Спасителя, будучи
свідомий, що приймає непохитне
Життя.

 (св. Єфрем, Блаженства).

Вже час приступити до цієї
страшної трапези. Приступім, отже,
всі з належною скромністю й пова-
гою. Нехай ніхто не буде Юдою, не-
хай ніхто не буде злим. Хай ніхто не
ховає в собі отрути, маючи одне на
устах, а інше на думці. Христос при-
сутній і тепер. Хто встановив ту тра-
пезу, той і цю влаштовує. Не людина
перемінює подавані дари в Тіло
і Кров Христову, але сам розп'ятий
за нас Христос. Священик, що виго-
лошує ці слова, тільки заступає особу
Христа, а діє сила і благодать Божа.

(св. Іван Золотоустий,
Гомілія 1, Про зраду Юди)
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З VIII століття в італійському
містечку Ланчано зберігається і вша-
новується безцінна реліквія –
зматеріалізована Пресвята Євхарис-
тія, яка є Тілом і Кров’ю Спасителя.

Йшло VIII століття від Різдва
Христового. У церкві Сан Легонцій,
старовинного італійського міста
Ланчано, звершувалася Тайна
Євхаристії. Але в серці одного із
священиків, який служив у той день
Літургію, раптом виник сумнів: “Чи
є правдиві Тіло і Кров Господні, які
є під видом хліба і вина”. Хроніки
не донесли до нас імені цього
ієромонаха, але зароджений в його
душі сумнів, став причиною Євха-
ристійного чуда, яке вшановується
і до сьогодні.

Священик проганяв від себе
сумніви, але вони знову і знову
настирливо поверталися: “Чому я
повинен вірити, що хліб перестає
бути хлібом, а вино стає Кров'ю? Хто
це доведе? Тим більше, що зовні
вони ніяк не змінюються і ніколи не
змінювалися. Напевно, це всього
лише символи, просто спогад про
Тайну Вечерю... Адже в ту ніч, коли
Він був виданий, Він узяв хліб...
поблагословив, і, подав Своїм учням,
кажучи: “Прийміть, їжте – це є Тіло

Åâõàðèñò³éíå
÷óäî

â Ëàí÷àíî
Моє, що за вас ламається на відпу-
щення гріхів” Так само і чашу, кажучи:
“Пийте з неї всі – це є Кров Моя
Нового Завіту, що за вас і за багатьох
проливається на відпущення гріхів”.

З острахом виголошував свяще-
ник святі слова Євхаристійного
канону, але сумніви продовжували
мучити його: “Так, Він, жертовний
Агнець, може Своєю Божественною
владою перемінити вино в Кров,
а хліб – у Тіло. Все може Він, що
прийшов з волі Небесного Отця. Але
Він давно пішов, залишив цей
грішний світ і дав йому на втіху Свої
святі слова і Своє благословення...
І, можливо, Своє Тіло і Кров? Але
чи це можливо? Чи не відійшло
справжнє Таїнство Причастя разом
з Ним після Вознесіння? Чи не стала
свята Євхаристія лише обрядом?”
Даремно намагався священик
відновити в своїй душі віру, мир
і спокій. Але переміна все ж таки
відбулася. Зі словами молитви він
переламав Євхаристійний Хліб, і тут
крик здивування пролунав на цілу
церкву. Під пальцями ієромонаха
переломаний Хліб раптом перетво-
рився в щось інше – він не відразу
зрозумів, у що саме. Та й у чаші було
вже не вино – там була густа червона
Рідина, дуже схожа на... кров.
Приголомшений священик дивився
на предмет, що був у нього в руках:
це був тонкий зріз Тіла, який
нагадував собою м'язову тканину
людського тіла. Ченці оточили
священика, вражені чудом. А він
визнав перед ними свої сумніви, які
стали явними в такий чудесний
спосіб. Закінчивши Святу Літургію,
він мовчки впав на коліна і поринув
у довгу молитву. Про що він тоді
молився? Чи дякував Богові за даний

знак? Чи просив прощення за своє
маловір'я? Про це ми не дізнаємося
ніколи.

Але відомо одне: з тих пір, в місті
Ланчано тринадцять століть
зберігається Тіло і Кров, які
перемінилися під час Євхаристії
в церкві Сан-Легонцій (нині Сан-
Франческо).

Звістка про чудо швидко облетіла
тоді навколишні міста і села, і в
Ланчано потягнулися паломники.

Пройшли століття – і чудесні
дари стали об'єктом уваги вчених.

З 1574 року над Святими Дарами
велися різні дослідження і спостере-
ження, а з початку 1970-х років вони
стали проводитися на експеримен-
тальному рівні. Але дані, отримані
одними вченими, не задовольняли
інших. Професор медичного факуль-
тету Сієнського університету
Одоардо Ліноллі (Dr. Edoardo Linoli),
великий фахівець в області анатомії,
патологічної гістології, хімії та клінічної
мікроскопії, проводив зі своїми
колегами дослідження  в листопаді
1970 р. та в березні 1971 р. і прий-
шов до наступних висновків: Святі
Дари, які зберігаються в Ланчано
з VIII століття, являють собою
справжні людські Тіло і Кров. Тіло
є фрагментом м'язової тканини
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серця,  в  розтин і містить
міокард, ендокард і блукаючий
нерв. І швидше за все, фрагмент
тіла містить також лівий шлуночок –
такий висновок дозволяє зробити
значна товщина міокарда, що
знаходиться в тканинах Тіла. І Тіло,
і Кров відносяться до єдиної групи
крові: АВ (IV). До цієї ж групи крові
належить і Кров, виявлена на
Туринській плащаниці. Кров містить
протеїни і мінерали в нормальних
для людської крові процентних
співвідношеннях. Учені особливо
підкреслюють, що більш за все
дивним є те, що Тіло і Кров тринад-
цять століть зберігаються під дією
фізичних, атмосферних і біологічних
чинників, без штучного захисту та
застосування спеціальних консер-
вантів. Крім того, Кров, будучи
переведеною в рідкий стан,
залишається придатною для перели-
вання, зберігаючи всі властивості

свіжої людської крові.
Руджеро Бертеллі (Dr. Ruggero

Bertelli), професор анатомії людини
Сієнського університету, проводив
дослідження паралельно з Одоардо
Ліноллі і отримав такі ж результати.
У ході повторних експериментів, що
проводилися в 1981 році із застосу-
ванням більш досконалої апаратури,
а також із врахуванням нових
досягнень науки в області анатомії
і патології, ці результати знову були
підтверджені...

За свідченнями сучасників чуда,
матеріалізована Кров пізніше згорну-
лася в п’ять кульок різної форми, які
потім затверділи. Цікаво, що кожна з
цих кульок, взята окремо, важить
стільки ж, скільки всі п’ять разом. Це
суперечить елементарним законам
фізики, але це є факт, пояснити який
вчені не можуть досі. Вміщена
в античну чашу з цілісного шматка
гірського кришталю, чудесна Кров

вже тринадцять століть постає перед
поглядами паломників та туристів, які
відвідують Ланчано.

Ïðåñâÿòà
Åâõàðèñò³ÿ ó

ñó÷àñíîìó ñâ³ò³

«Так Бог полюбив світ, що Сина
Свого Єдинородного дав» (Ів.3:16),
а цей Єдинородний Син, перед тим,
як піти на Голгофу, щоб на ній
зложити свою жертву на хресті
«задля нас людей і нашого ради
спасіння» (Символ віри), виконав
Свою обітницю, що «не залишить
нас сиротами» (Ів.14:16). Він
залишився з нами, як і обіцяв, по всі
дні нашого життя аж до кінця світу
в такий предивний, але воднораз
простий спосіб – під Євхаристійним
видом хліба і вина.

«Це –  Тіло Моє, це – Кров Моя»
(Мт.26:26-28), – сказав Ісус на Тайній
Вечері. Це перша в історії людства
Служба Божа, де вперше з’явилася
Пресвята Тайна Євхаристії, в якій
Христос залишається з нами по всі
дні нашого життя аж до кінця світу.
У Великий Четвер Ісус виконує Свою
обітницю, що Він є хліб живий, що
з неба зійшов і життя світові дає. І хто
споживатиме Його Тіло і питиме
Його Кров – матиме життя вічне, і

хоч би помер – житиме, бо Він
воскресить його. А хто не буде їсти
того хліба, тобто Його Тіла, життя не
матиме в собі. Тому, даючи себе під
видом хліба, каже нам: «Їжте, бо це

Моє Тіло і пийте, бо це Моя Кров».
Хто Він такий цей Ісус з Назарету?
Це – Бог Всемогутній, що скрив Себе
в куску Євхаристійного хліба і зали-
шився з нами по всі дні нашого
життя, щоб ми не почувалися
сиротами, щоб бути для наших душ
поживою, кормом, нашою потіхою,
нашою силою, нашим освяченням.

Господь звертається до нас із
наполегливим запрошенням прий-
няти Його в Таїнстві Євхаристії:
«Істинно, істинно кажу вам: якщо не
споживатимете Тіла Людського Сина
й не питимете Його Кров, не
матимете життя в собі» (Ів. 6:53).

Щоб відповісти на таке
запрошення, нам слід приготуватися
до цієї великої і святої хвилини.
Святий Павло закликає до іспиту
сумління: «Тому, хто буде їсти хліб або
пити чашу Господню недостойно,
буде винний за Тіло і Кров Господню.
Хай, отже, кожний випробує себе
самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу.
Бо той, хто їсть і п’є, не розрізняючи
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Господнього Тіла, суд собі їсть і п’є»
(1 Кор. 11: 27-29). Той, хто свідомий
тяжкого гріха, повинен приступити
до Таїнства Сповіді перед тим, як
причащатися.

Нерідко Причастя в нашому
повсякденному житті перетво-
рюється на щось буденне, нерідко,
приступаючи  до Причастя ми не
приготовляємось відповідно, а поде-
куди навіть і в стані тяж-
кого гріха. А скільки буває
випадків, що ми перед
тим, як піти на Службу
Божу тримаємо в своєму
серці зло на свого ближ-
нього, а йдучи дорогою до
Церкви пліткуємо. А потім
приступаємо до Святого
Причастя і не задумуємось
над тим, що велика кара
чекає на тих, що негідно
причащаються. Подумай-
мо, як ви обурюєтесь на
зрадника і на тих, що
розп’яли Христа. Тож вважаймо, щоб
і ви не стали винними проти Тіла
і Крові Христової. Вони умертвили
Всесвяте тіло, а ви приймаєте Його
нечистою душею після скількох
великих добродійств.

Отже, Святе Причастя – це вияв
Божої любові до нас людей. В наші
часи як ніколи бракує любові. Чимало
ми маємо прикладів із нашого щоде-
нного життя, коли батько ненави-
дить свого сина, матір – дочку, брат –
брата, сусід – сусіда. Ми й не
помічаємо тієї злоби, що опанувала
наші серця, і в такому стані ми
спокійно приступаємо до Святого

Причастя. Чи принесе нам таке
споживання Найсвятішої Крові і Тіла
Господа Нашого Ісуса Христа
користь? Чи принесе нам засуд?

Нерідко за своїми турботами ми
не помічаємо найосновнішого. Так,
коли наші діти мають приступити до
Урочистого Святого Причастя, ми
дбаємо більше про одяг, про параду,
про гостину для батьків, про відео-

та фотозйомку, одним словом, про
речі минущі. З часом одяг висітиме
на вішаку, а саму параду будуть
нагадувати лише фотографії чи
відеозапис. Так, дорогі во Христі, ми
завжди забуваємо про щось
найосновніше, про те, що у Святому
Причасті ми зустрічаємось із Безсмер-
тним Богом та Царем. Коли до нашої
оселі мають завітати якісь визначні
гості, то ми якнайкраще приготовля-
ємо наші оселі, одягаємо найкращий
одяг, якнайретельніше готуємось до
святкової трапези. А як ми готуємось
до Святого Причастя, коли до наших
сердець в гості має завітати Безсмер-

тний Цар? Чи ми одягаємо себе в
одяг любові і святості, чи прибираємо
наші серця за допомогою Святої
Тайни Сповіді?

Ісус Христос є Хлібом, який дає
нам життя, підтримує нас, дає нам
силу жити по-християнськи.
Наскільки легше нам бути покірними,
коли покірний Христос перебуває в
нас. Наскільки легше нам практи-

кувати чесноту послуху,
коли Христос, що був
послушним Небесному
Отцеві аж до хресної
смерті, живе у нас.
Наскільки легше нам
берегти себе від гріхів
нечистоти, вправляти
чесноту терпеливості і без-
корисності, коли в нас діє
Христос, який відзначився
якраз тими чеснотами.
Наскільки легше нам
приймати життєві клопоти
й терпіння, коли терплячий

Христос є з нами.
Достойно запричастившись, не

забуваймо подякувати Всемогут-
ньому Богові за такий неоціненний
дар, як Пресвята Євхаристія.
Промовляймо разом із Теофаном
Затворником: «Ти бачиш, мій
всеблагий Господи, як легко впадаю
я в гріхи собі на згубу і яку силу має
наді мною пристрасть, що воює
проти мене, і який же я безпорадний
у намаганні позбутися її самотужки!
Допоможи мені, влий міць у мої
немічні зусилля, а радше сам візьми
мою зброю і нею ущент розбий цього
мого лютого ворога».


