
МИ У ВОСКРЕСІННІ ІСУСА 

«Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресіння». 

(Послання апостола Павла до римлян 6:5) 
 

 

 
 

МОЛИТВА 
 

Дорогий Господи Ісусе Христе, мій воскреслий та вічний Спасителю! Ти пішов на хрест за 

мої гріхи і провини і воскрес, щоб обдарувати мене прощенням, вічним життям і спасінням. З 

усіма, хто вірує в Тебе і поклоняється Тобі на кожнім місці в дусі та правді, я в покорі схиляю 

перед Тобою свої коліна, як перед Своїм єдиним Викупителем і Спасителем, котрий визволив 

мене і всіх людей від влади гріха, диявола та смерті і прошу – очисти моє серце від усіх провин 

та грішних бажань, наповни його каяттям і Твоїм правдивим миром, який перевищує все, і керуй 

моїми думками та вчинками.  Амінь! 

 

 



*** 

Дорогі діти, Біблія навчає нас, що на третій день після смерті на хресті Ісус 

воскрес. Він сам казав про це своїм учням перед розп’яттям. І так сталося! Коли в 

неділю вранці жінки прийшли до його гробу – він був порожнім. Ісус дійсно воскрес! 

Згодом Він з’явився Марії і своїм учням. Воскреслого Ісуса бачили багато людей. Про 

це свідчать апостоли і їхнє свідчення правдиве. Послання апостолів є частиною 

святого і непомильного Слова Божого. Ми віримо тому, що каже нам Біблія, бо в ній 

сам Бог промовляє до нас! 

З того дня, коли Ісус воскрес, минуло багато століть, відтак нинішнім людям 

інколи буває важко повірити в Його воскресіння, в те, що Його гріб дійсно виявився 

порожнім. Але свідки Ісусового воскресіння свідчать, що на власні очі бачили Його 

воскреслого, чули Його, торкалися Його. Вони впевнились, що Він воскрес. Через те 

їхні серця наповнювались радістю і втіхою, надією і вірою у воскреслого Спасителя. 

Апостол Павло у Посланні до римлян нагадує нам, що незбагненне для людського 

розуму диво Воскресіння Ісуса Христа є дуже важливим для нас і каже нам про наше 

вічне життя і тілесне воскресіння після смерті. Він говорить: «Бо коли ми з'єдналися 

подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресіння».  У Символі віри ми 

промовляємо: «Я вірую у воскресіння мертвих і життя майбутнього віку!».  

Деяким людям важко повірити, що в Таїнстві Святого Хрищення ми разом із 

Ісусом пережили смерть на Голгофі і Його порожній гріб. Разом із воскреслим 

Спасителем і завдяки Йому ми повернулись від смерті до життя. Ми були духовно 

мертві без Ісуса і стали живими. Наше життя – це Божий дарунок, а нашим спасінням, 

прощенням гріхів і вічним життям ми завдячуємо тільки Ісусові. Тепер, коли ми 

знаємо, що Ісус воскрес із мертвих на третій день, ми радіємо і тішимось. Ми знаємо, 

що небесний Отець не покарає нас за гріхи, бо Ісус заступатиметься за нас і 

захищатиме нас! 

Воскресіння Ісуса – це не просто історична подія, яка сталася майже 2000 років 

тому в Єрусалимі. Це наше спасіння, наше нове життя у Христі, це щоденне свято і 

вдячність Богові за все. Ісус сказав, що так само, як Він воскрес, і ми після нашої 

фізичної смерті воскреснемо. Наші тіла з’єднаються з душами і будуть подібними до 

славного тіла воскреслого Спасителя. Ми будемо перебувати в Його присутності 

повіки!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що виявили жінки і апостол Петро, прийшовши до гробу Ісуса? 

2. Кому з’явився Ісус після Свого воскресіння? 

3. Чому ми віримо апостолам, які кажуть, що бачили воскреслого Ісуса? 

4. Що ми сповідуємо в Символі віри про воскресіння? 

5. Якими ми були без Ісуса, і якими є завдяки Йому? 

6. Хто захищатиме нас перед небесним Отцем? 

7. Хто піклується про нас щодня нині?      


