ГОСПОДНЄ ВОСКРЕСІННЯ
Луки 24:1-12, Марка 16:1-11

У Символі віри, сповідуючи свою віру в Сина Божого, ми промовляємо такі
слова: «Я вірую в Сина Божого Однородженого… Він розп’ятий був за нас при Понтії
Пілаті, страждав і був похований. І на третій день воскрес, як було написано».
Євангелісти розповідають, що після того, як Юда зрадив Ісуса і вороги схопили Його
в Гетсиманському саду, вони вчинили над Ним сфальшований і ганебний суд.

Невинного Ісуса була віддано на страждання, муки і смерть. Разом із двома
злочинцями Його розіп’яли на хресті на горі, що звалася Голгофою. Це сталося в
п’ятницю.
По настанні вечора тіло Ісуса було зняте з хреста. Заможний чоловік на ім’я
Йосип з Ариматеї попросив римського намісника Понтія Пілата, аби той дозволив
поховати Ісуса за тогочасним звичаєм. Пілат дозволив. Йосип приготував для себе і
родини новий гріб, висічений у скелі, який на той час був порожній. Саме туди і
поклали Ісуса, обгорнувши Його тіло плащаницею. Оскільки юдеї боялися, щоб учні
Ісуса не викрали Його тіла, вони наказали закрити вхід до гробу великим каменем і
поставити печатку. Вони пригадали, що Ісус, як був ще живий, казав, що Він на
третій день воскресне.
На третій день після розп’яття Ісуса, в неділю рано, до Його гробу прийшли
жінки, щоб намастити тіло пахощами. Дорогою до гробу жінки сумували і плакали.
Вони дуже любили Ісуса і проливали за Ним сльози. Наблизившись до гробу, вони
побачили дещо неочікуване і дивне – камінь був відвалений! Поруч із гробом сидів
невідомий у блискучій одежі. Побачивши незнайомця, жінки налякалися ще дужче.
Але він тихим голосом промовив до них: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса
розп'ятого ви шукаєте. Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на
місце, де знаходився Він» (Матвія 28:5,6).
Все це сталося в неділю вранці, на третій день після смерті Ісуса на хресті. Біблія
називає неділю першим днем тижня. На згадку про Ісусове воскресіння християни
щонеділі йдуть до церкви на Службу Божу, щоб почути там Його Добру Звістку про
прощення гріхів, життя і спасіння, які християни мають завдяки Йому.
День Господнього Воскресіння християни також ще називають Великоднем
(Великим Днем). Щороку він святкується в неділю, яка обчислюється особливим
чином. Під час Великодніх свят християни вітаються християнським привітанням –
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Воскресіння Ісуса Христа є найвеличнішим християнським святом. Воно нагадує
нам про обітницю Ісуса, яку Він дав своїм учням, кожному, хто вірує в Нього: «Так
само, як Я воскрес, і ви воскреснете одного дня! Хто вірує в мене, хоч і помре,
житиме вічно!». Як діти Божі, ми віримо в Ісуса розіп’ятого і воскреслого для нас і
нашого спасіння. Він не лише воскрес, але й своєю смертю переміг нашу смерть і
диявола. Прославляючи воскреслого Ісуса, християни на Великдень звеличують Його
словами – «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах,
життя дарував».
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. В який день тижня Ісуса розіп’яли на хресті?
2. Хто з учнів Ісуса зрадив Його?
3. Яким був суд, що ним вороги судили Ісуса?
4. Де поховали тіло Ісуса після Його смерті?
5. Як звався чоловік, який віддав свій гріб для Ісуса?
6. В який день тижня жінки пішли до гробу?
7. Що вони побачили, прийшовши до гробу?
8. Що сказав жінкам ангел?
9. Яким, за порядком днем тижня, є неділя у Біблії?
10. Як ще ми називаємо Воскресіння Господнє?
11. Як вітаються християни один з одним на Великдень?
12. Яку обітницю дав нам воскреслий Ісус Христос?

