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I воскрес  
у третій день,  
згідно з Писанням

Тема 19 
Воскресіння  
Ісуса Христа

У чому суть воскресіння Ісуса Христа?
Воскресіння Ісуса ― звершення Божого плану спасіння, сповнення обі-
тниць Старого Завіту, підтвердження, що Ісус ― Син Божий. Христос дозво-
ляє смерті доторкнутися до Нього, щоб її остаточно перемогти й дарувати 
нам нове життя. Завдяки воскресінню Ісуса ми вже тепер є учасниками 
божественного життя в Ісусі Христі. Своєю смертю Ісус визволяє нас 
від гріха, а своїм воскресінням ― впроваджує нас у життя вічне.

Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які посну-
ли в Ісусі, Бог приведе з Ним (1 Сол 4,14).

Христос воскрес із мертвих 
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Що таке воскресіння з мертвих? 

Бог воскресив Христа з мертвих (Рим 8,11).

Воскрешаючи доньку Яіра, хлопця з Наїна, Лазаря, Ісус готував учнів 
до свого воскресіння. Заповідаючи свою смерть, Христос водночас зві-
щає й воскресіння з мертвих: 

«Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю» (Йо 2,19).

Ісус кладе своє життя, щоб знову його взяти (Йо 10,17).

Страждання і смерть для нас в той чи той спосіб знайомі. Воскресіння 
ж ― це щось нове, нетипове. Воскресіння належить до божествен-
ного світу і лише Бог дає нам дар взяти в ньому участь. Нам бра-
кує цього досвіду і слів, щоб його описати. Звідси й труднощі розуміння 
воскресіння і розповідей про нього. Свідчення спільноти первісної Церкви 
про воскресіння різноманітне і багатогранне. 
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Той хто був мертвий, тепер живий (див. Ді 2,23-34).

У Євангеліях виринає питання про воскресле тіло Ісуса, але без оста-
точної відповіді, зважаючи на цілковиту новизну й унікальність цього 
досвіду. Святе Письмо намагається передати словами те, що надзви-
чайно важко висловити, описати. У текстах мовиться, що Ісус стає перед 
учнями, розмовляє і навіть їсть разом з ними, однак, по-іншому. Після 
воскресіння тіло Христа нове, прославлене, вільне від земних обмежень 
простору і часу.

Той же, хто був зійшов наниз, це той самий, що вийшов найвище всіх 
небес (Еф 4,10).

Зшестя до аду
Для чого Ісус зійшов до аду?

Ми  поховані  з  ним  через  хрищення  на  смерть,  щоб,  як  Христос 
воскрес  із  мертвих  славою  Отця,  і  ми  теж  жили  новим  життям 
(Рим 6,4).

Ісус помер як помирає людина. Апостольське Передання навчає, що Ісус 
зійшов до шеолу (аду). Ісус зійшов до цього місця померлих, щоб благовіс-
тити спасіння раніше спочилим, звільнити праведників, які там очікували 
Спасителя. 

Шеол (грецькою ― ад) ― місце, де перебувають душі померлих.
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В «тіні смертній», в аду, Христос об’являє себе «воскресінням і життям», 
являє воскресіння кінцевою метою творіння. Порожній гріб стає свідчен-
ням і вісником воскресіння.

Христос прийшов у світ, діяв, помер і воскрес не для себе, а «задля нас, 
людей, і нашого ради спасіння». Його смерть, зішестя до аду і воскре-
сіння є знаком, провіщенням і запорукою нашого воскресіння.

У літургійних стихирах оспівуємо запечатаний і стережений воїнами 
гріб Христовий, як скарбницю, в яку покладено Христа. 

Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало? (1 Кор 15,55). 

«Сонце правди», Христос, зайшло у гріб, щоб знову зійти ― воскреснути. 
Як Христос у воплоченні вийшов із лона Матері, так у воскресінні вийшов 
із лона землі. Він увійшов у землю як Адам ― «порох земний», але вийшов 
із неї, бо як нетлінний «у порох не повернувся» (Катехизм УГКЦ, 232).

Ікона «Зішестя в ад»
Воскреслий Христос ― у світлі життя, у світлих ризах нового творіння. 

Господь живих і мертвих звільняє праведних (прародичів, пророків, патрі-
архів) від кайданів смерті, бере їх за руки і випроваджує до нового життя. 
Під його ногами ― зруйновані ворота 
аду. Праведники беруть участь у радос-
ті воскресіння.

Як людину Його поклали до гро-
бу, ― але  як Бог Він  зруйнував 
ад і душі страдників визволив; як 
людину  Його  запечатали  в  гро-
бі, ― але як Бог Він, вийшовши, 
цілими  печаті  зберіг  (Митро-
полит  Іларіон,  Слово про закон 
і благодать).

Святкуємо Воскресіння Христа
Як ми святкуємо Воскресіння?
Щороку літургійно поминаємо пасхальне таїнство та історичну 
подію Христового воскресіння.
У богослужінні Страсної п’ятниці вшановуємо плащаницю як знак смерті 
Христа. Біля плащаниці звершуємо Єрусалимську утреню ― оплакуван-
ня померлого з надією на воскресіння: «Не ридай за мною, Мати, … бо 
воскресну». 
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На Великдень плащаницю переносять із гробу Господнього до святи-
лища, а усі вірні виходять із храму із запаленими свічками й тричі проце-
сією обходять храм. Священник хрестом відчиняє двері храму. 

Вірні входять до храму і, наче мироносиці, цілому світові звіщають 
воскресіння: «Христос воскрес із мертвих». Христос зійшов у гріб, щоб 
воскреснути. Кожної неділі святкуємо Христове воскресіння, бо 
це «перший день після суботи». 

Воскресіння день! Просвітімся торжеством,  і  одні одних обнімімо, 
та скажімо: Браття! І тим, що ненавидять нас, простім усе з Воскре-
сінням,  і  так  усі  заспіваймо:  Христос  воскрес! (Пасхальна утреня, 
стихира Пасхи).

Для роздумів
Ісус Христос воскрес із мертвих.
Що це для вас означає?
Які надії і перспективи це відкриває для вас?
Як це може змінити ваше життя вже сьогодні?

Молитовне читання Святого Письма: Лк 24,5-6
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?

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гро-
бах, життя дарував.

Молитва  
До воскреслого Господа Ісуса Христа
Господи  Ісусе Христе,  царю  слави,  смиренний у  страстях  і могут-
ній у воскресенні, переможцю смерти й ада! Ти виповнив перемо-
гою над смертю і своїм воскресенням те, що приобіцяв у пророчих 
писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і круг цілої землі покло-
няються Тобі з невимовною радістю та втіхою і прославляють Тебе, 
воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою.
Поглянь, просимо Тебе, на наше смирення і вчини, щоб ми, очище-
ні від скверни наших гріхів Твоїм воскресенням, воскресли в Тобі 
та  були  достойними  живитися  плодами  Твоїх  страждань  і  Твого 
з мертвих востання.
Слава Тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.


