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І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, 
і страждав, і був похований.  
І воскрес у третій день  
згідно з Писанням

Тема 16 
Вхід Господній  
у Єрусалим

Яким є значення Пасхи?
У Старому Завіті святкування Пасхи було пригадуванням того, як Гос-
подь Бог врятував свій народ. Старозавітна Пасха була прообразом 
Пасхи Христової.

Таїнство воскресіння Ісуса Христа тісно пов’язане з його життям, 
стражданням і смертю. Разом вони творять Пасхальне таїнство. 

Сам Христос є для нас Пасхою. В Ньому ми переходимо від гріха 
і смерті до життя.

Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу 
з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх 
до кінця (Йо 13,1).

Пасха Христова 
 215-220

Що означає Пасха?
Святкуючи Пасху, юдеї їли жер-
товне ягня, згадуючи вихід з Єгип-
ту, перехід через море і пустелю, 
визволення з рабства і загибель 
ворожого війська. 

Пасха ―  єврейською Песах, 
що  означає «перейти через» 
(Лк 19,28- 21,37).
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Подібно до старозавітного жертовного ягняти, Христос приносить себе 
в жертву примирення за гріх світу. Пасха Ісуса Христа ― це його перехід 
через страждання і смерть до воскресіння. 

Я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не заби-
рає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю його покласти і вла-
ду маю назад його забрати (Йо 10,17-18). 

Христос з любові до Отця і до нас добровільно бере на себе «гріх сві-
ту», йде на страждання і смерть. Він довіряє Отцеві аж до кінця, віддає 
у його руки своє життя: «…хай не моя, а твоя буде воля» (Лк 22,42). І Отець 
воскресив його до життя. Бог, не дасть «своєму побожному уздріти зітлін-
ня» (Пс 16,10).

Воскресіння Христа є основою нашої віри. Віра у воскресло-
го Христа є початком нашої смерті й воскресіння. Померши у Христі, ми 
у Христі воскресаємо до життя у Царстві Божому. 

До святкування Пасхи готуємося у часі Великого посту. Постом вихо-
вуємо в собі стриманість від гріха, внутрішню свободу, надію на Бога, при-
мирюємося з Богом і ближніми, діємо з любові до них.

А коли Христос не воскрес…, то марна й віра ваша (1 Кор 15,15).

Вхід Господній у Єрусалим 
 221-224

Яке значення мав вхід Христа в Єрусалим? 

Як людина Він заплакав, затуживши за Лазарем, ― а як Бог воскре-
сив Його з мертвих; як людина Він сів на осля, ― а як Бога Його 
вітали: «Благословен, хто йде в ім’я Господнє» (Митрополит Іларіон, 
Слово про закон і благодать).

Святкувати перемогу Христа над смертю християни починають від Лаза-
ревої суботи, в яку Ісус дарував воскресіння Лазареві і об’явив себе 
«воскресінням і життям». 

Хто в мене вірує, той навіть і вмерши ― житиме! (Йо 11,25).

Неділю перед Пасхою називаємо «квітною». У цей день згадуємо слав-
ний вхід Ісуса у Єрусалим. Ісус у супроводі великої групи людей, які слі-
дували за ним, в’їжджає у місто на ослиці, що є символом покори. «Ті, що 
йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: “Осанна! Благосло-
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вен, хто приходить в ім’я Господнє! Благословенне грядуче царство бать-
ка нашого Давида. Осанна на висоті!”» (Мр 11,9-10). 

Упродовж Страсного тижня постава християнина передана в образах 
розкаяння. Хто кається і вірить, того Христос благословить і прощає. Хто 
ж сповнений люттю, заздрістю, гордістю і не хоче змінитися ― сам себе 
спустошує і спрямовує до загибелі. Страсний тиждень впроваджує нас 
у страждання і смерть Христа в очікуванні на його воскресіння.

Для роздумів
Що для вас означає Пасха Господня?
Як життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа змінили ваше життя?
Яким є ваш пасхальний шлях?

Молитовне читання Святого Письма: Лк 19,1-10
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Пасха Господня, Пасха ― від смерті бо до життя і від землі до небес 
Христос Бог нас перевів.
Бог ― Господь, і явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє 
(Пасхальна утреня).

Тема 17 
Тайна  
вечеря

Чому Літургія така важлива?
На Божественній Літургії Христос до нас промовляє, нас вчить, 
перемінює, причащає. Приймаючи його Тіло і Кров, стаємо учасника-
ми його життя, діл, слів, страждання, смерті, воскресіння і прослави. Від-
повіддю на Божу любов і все, що заради нас сталося, є наше щоденне 
служіння Богові і ближнім ― літургія нашого життя. 

Син Чоловічий прийшов не для того, щоб Йому служили, але послу-
жити й дати життя своє на викуп за багатьох (Мт 20,28).


