
Віа Долороза 
 1 зупинка - ІСУС ЗАСУДЖЕНИЙ НА СМЕРТЬ  

Від Матея  (27:22-23, 26)  
Каже до них Пилат: "А що маю робити з Ісусом, що 
зветься Христос?" Усі відповіли: "Нехай буде розп'ятий!" 
Спитав він: "Що злого вчинив він?" Вони ж ще більше 
заходилися кричати: "Нехай буде розп'ятий!"  

Тоді він відпустив їм Варавву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп 'яття.  
 

Монастир Бичування 

2 зупинка - ІСУС БЕРЕ НА СЕБЕ ХРЕСТ 

 Від Матея  (27:27-31)  
 

Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у Преторію, зібрали на нього всю 
чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши 
вінець із тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. 
Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: 
"Радуйся, царю юдейський!" І плювали на нього, брали тростину й били 
його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, 
надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. 

Арка Ecce Homo (Це людина) 

Вулиця Скорботи під аркою Ecce Homo. 

 

 
 
3 зупинка -  Ісус вперше падає під хрестом 
Від Ісая  (53:4-6)  

Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші 
болі. Ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його 
побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, 
була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як 
вівці, ми блукали; кожен ходив своєю дорогою; 
провини нас усіх Господь поклав на нього. 

 
 

4 зупинка - ІСУС ЗУСТРІЧАЄ СВОЮ МАТІР  
Від Луки (2:34-35, 51)  
 
Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: 
"Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в 
Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч 
прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець". 

І пішов з ними й повернувся у Назарет і був їм слухняний. А мати його 
зберігала всі ці слова у своїм серці. 
 
 
 
 



5 зупинка СИМОН КИРИНЕЙСЬКИЙ ПОМАГАЄ ІСУСОВІ 
НЕСТИ ХРЕСТ  
 
Від Матея  (27:32; 16:24)  
 
Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, 
на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його.  

...Ісус сказав до своїх учнів: "Коли хтось хоче йти за мною, нехай 
зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною". 
 
 

6 зупинка ВЕРОНІКА ОБТИРАЄ ОБЛИЧЧЯ ХРИСТА  
 Ісаї  (53:2-3)  
Не було в ньому ні виду, ні краси, — ми бачили його, - ні 
вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, 
останній між: людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; 
немов людина, що перед нею обличчя закривають, 
зневажений, і ми його нізащо мали. 

 
 

7 зупинка ІСУС ВДРУГЕ ПАДАЄ ПІД ТЯГАРЕМ ХРЕСТА  
З Книги Псалмів  (37:1-2,10-11)  
 
Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не 
завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, — 
зів'януть, як рослина яра. Ще трохи, і беззаконник 
пропаде, подивишся на його місце, і його більше не 

буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. 
 

 
8 зупинка ІСУС ЗУСТРІЧАЄ ЄРУСАЛИМСЬКИХ ЖІНОК  
 
Від Луки  (23:27-29, 31)  
 
Ішов за ним натовп людей великий і жінки, що 
плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них 

і сказав: "Дочки єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і 
над вашими дітьми! Бо ось настануть дні, коли скажуть: Щасливі неплідні 
та й лона, що не родили, і груди, що не годували...Бо коли так обходяться 
з деревом зеленим, що тоді з сухим буде?" 

 
9 зупинка ІСУС ВТРЕТЄ ПАДАЄ ПІД ТЯГАРЕМ ХРЕСТА  
 
 

                                           
Голгофа 
10 зупинка - ВОЇНИ ДІЛЯТЬ ОДЯГ ІСУСА  
 
Від Івана (19:23-24)  
Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, взяли його одіж та й 
зробили чотири частини, по одній частині кожному 

воякові, і хітон. Та був хітон не пошитий, лише ввесь від верху тканий. 
Тому домовилися між; собою: "Не дерімо його, а киньмо на нього жереб, 
на кого впаде". А тим же мало здійснитись Писання: "Мою одіж; 
розділили між; собою, на шату ж мою кинули жереб".  



 
11 зупинка - ІСУС ПРИБИТИЙ ДО ХРЕСТА 
 Від Матея (27:35-42)  
 
Ті, що розп 'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб. А потім сіли, 
щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, за що його 
засуджено: "Це Ісус - Цар Юдейський". Тоді розп'яли з ним двох 
розбійників: одного - праворуч, а другого - ліворуч. Ті ж, що проходили 
повз нього, лихословили його й похитували своїми головами, кажучи: 
"Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого; 
якщо ти Син Божий, зійди но з хреста!" Так само й первосвященики 
насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: "Інших спасав, - 
себе спасти не може! Він цар Ізраїля: нехай тепер зійде з хреста, і ми 
увіруємо у нього.  
 
12 зупинка - ІСУС ПОМИРАЄ НА ХРЕСТІ  

Від Івана (19:25-27)  
 
А при хресті Ісусовім стояла його мати, сестра його матері, Марія 
Клеопова та Марія Мигдалина. Ісус, бачивши матір і біля неї учня, що 
стояв, - а його ж любив він, - мовить до матері: "Жінко, ось син твій". А 
тоді й до учня мовить: "Ось мати твоя". І від тієї хвилі учень узяв її до 
себе.  
 

Камінь Помазання 
13 зупинка- ІСУСА ЗНІМАЮТЬ З ХРЕСТА І ВІДДАЮТЬ 
МАТЕРІ 

 
Від Матея  (27:55, 57-58; 17:22-23)  

 
Було ж там багато жінок, які дивилися здалека; вони слідом ішли за 
Ісусом з Галилеї і Йому прислуговували.  
Якже настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї, на ім'я Йосиф, 
що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. 
Тоді Пилат звелів видати тіло.  
 
 

Гробниця Христа (Кувуклія) 
14 зупинка ІСУСА ВКЛАДАЮТЬ ДО ГРОБУ  

 
Від Матея  (27:59-61)  
 

Иосиф 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. А була там Марія Магдалина й інша Марія, що сиділи 
проти гробниці. 
 

Храм Гробу Господнього – це найбільша святиня християнського світу. 


