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Ісус часто відвідував Єрусалим – сам або зі Своїми учнями. Незадовго до свого 

розп’яття Він збирався приїхати до Єрусалиму востаннє. Це було напередодні юдейської 

Пасхи. Чому востаннє? Тому що через кілька днів Він мав померти за наші гріхи і гріхи 

всього світу. Однак, перш, ніж це сталося, мало сповнитися ще одне  пророцтво про 

Ісуса – віруючі повинні були зустрічати і вітати Його в Єрусалимі як свого Царя.  



Ви вже знаєте, що Старий Заповіт містить багато пророцтв про Ісуса. Вони 

стосуються різних подій, пов’язаних із Ним, як от – Його народження, земне служіння 

та життя, страждання і смерть, чудес, які Він робитиме, як обіцяний Месія.  Натомість 

про сповнення цих пророцтв Слово Боже говорить вже у Новому Заповіті.   

Прямуючи на Вербну неділю до Єрусалиму, Ісус з учнями наблизилися до села 

Вітфагія поблизу Оливної гори. Тут вони зупинились на деякий час, щоб перепочити. 

Ісус наказав двом учням піти до села, розташованого неподалік, знайти зазначений Ним 

дім, і привести звідти ослицю і осля. При цьому Він сказав учням: «А як хто вам щось 

скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він віддасть вам ослицю і осля». Все сталось 

саме так!  Як це можливо? Бо мало справдитись ось це пророцтво: «Ось до тебе йде Цар 

твій! Він покірливий, і всів на осла, на осля…» Воно міститься в книзі пророка Захарії 

(Захарії 9:9). Учні пішли і слухняно зробили так, як звелів їм Ісус. «Вони привели до 

Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них».  

Коли Ісус із учнями наблизилися до Єрусалиму, їх зустрів великий людський 

натовп. Люди радісно зустрічали Ісуса. Вони прославляли Його за чудеса, які Він 

вчинив напередодні. Кожне з чудес свідчило, що Він дійсно є Сином Божим! 

Пригадуючи ці чудеса, зокрема воскресіння Ісусом мертвого Лазаря, люди вигукували: 

«Благословенний Цар, що йде в Господнє Ім'я! Мир на небесах, і слава на висоті!» 

(Луки 19:38), «Осанна! Благословенний, хто йде в Господнє Ім'я! Цар Ізраїлів!» (Івана 

12:13). Люди хотіли вшановувати Ісуса як Царя! Виявляючи Йому царські почесті, вони 

стелили Йому під ноги свою одежу і зелене віття дерев смоковниці, які росли в цій 

місцевості. Так вітали тільки найшановніших осіб! Навіть учні спочатку не розуміли, що 

коїться, але згодом пригадали пророцтво про Месію і зрозуміли.  

Однак не всі тішилися і раділи.  Вороги Ісуса були дуже незадоволені. Втім, вони 

не могли нічого вдіяти. Ніхто не міг зупинити Ісуса і затулити вуста людям. У розпачі 

Ісусові супротивники казали: «Нічого вдіяти не можна, адже весь світ пішов за Ним» 

(Івана 12:19). Подібним чином ніхто і ніщо не може зупинити Божих дітей прославляти 

Свого Господа і Спасителя – свого Царя! І коли фарисеї казали Ісусові: «Учителю! 

Заборони Своїм учням прославляти Тебе, як Царя!»,  Він відповів: «Якщо вони 

замовкнуть, то каміння кричатиме!» (Луки 19:40).  

Дорогі діти, нині, як і щороку, ми пригадуємо славний в’їзд Ісуса в Єрусалим. В 

цей день християни приносять до церкви гілочки верби, які нагадують їм віття дерев, 

котрі люди кидали Ісусові до ніг понад 2000 років тому. Нині Спаситель є серед нас! Він 

є нашим Царем і царює у своїй Церкві за допомогою Свого слова. Християни є 

громадянами Його Царства. Ми прославляємо Його за це царювання, разом з Отцем і 

Святим Духом. 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Яке пророцтво про Месію мало сповнитися на Вербну Неділю? 
2. В якій книзі Старого Заповіту міститься це пророцтво? 
3. В якій частині Біблії містяться пророцтва про Христа Месію і де – сповнення цих пророцтв? 
4. Що Ісус наказав учням, коли вони дісталися до Оливної гори? 
5. Що повинні були сказати учні тим, хто спитає їх про ослицю і осля? 
6. Як зустрічали люди Ісуса, коли Він в’їжджав в Єрусалим? 
7. Що вони радісно вигукували? 
8. Чи всі раділи, що Ісуса зустрічають, як Царя? 
9. Що сказали Ісусові незадоволені фарисеї і що Він відповів їм? 
10. Як називається день, коли ми пригадуємо подію Христового в’їзду в Єрусалим? 
11. За допомогою чого Христос царює в Своїй Церкві нині?(Свого Слова). 


