
Як ставитися до воскресіння? 
Вступ:  
Христос воскрес! 

Ви дійсно впевненні у тому що це відбулося? Чи промовляєте ці слова 
автоматично. 

Пам’ятаю, в моїй церкві в Дубно був один кумедний випадок, коли один 
проповідник на Різдво, замість Христос народився, сказав Христос 
воскрес, то люди відповідали славімо Його. 

Уявіть собі, що ви мешканець першого століття. І ви повірили в Ісуса, 
бо почули від його учнів про Нього і про Його воскресіння, і ви 
якимось чином потрапили у майбутнє в Бережани, якраз на Пасху. 

Ви не знаєте, яке свято святкують, ви просто з того, що побачите маєте 
відгадати що відбувається? 

Що може побачити сьогодні людина з іншої культури і з іншої епохи? 

• Юрби людей, біля красивих шпилястих приміщень 
• Багато хто в руках несуть їжу 
• У центрі міста, якісь розмальовані овали 
• У деяких містах, протравлювані кролики.  

Якби ви раптом вирішили запитати в прохожих, куди вони ідуть, ви б 
почули щось схоже до цього: 

- Йдемо в церкву святити Великоднього кошика. 

А що ж це за кошик? Що в ньому знаходиться? 

Які б висновки ви могли зробити? 

• Яке це відношення має до Біблійної історії і неймовірної за 
змістом і значенням події? 

• Чи не губимо ми чогось важливого, зосереджуючи свою увагу на 
дрібницях, які абсолютно далекі від воскресіння Ісуса. 

• Чи не намагається хтось змістити наш фокус на якісь спецефекти, 
аби у нас не було часу думати про Євангельську історію?  

• Чи розумію я, яке значення Воскресіння Ісуса має для мене 
особисто? 

• Чи розумію, яким чином воскресіння Ісуса впливає на моє життя 
вже сьогодні?  

• А що якщо це все вигадка і проста звичайна легенда. І всі ці історії 
не мають жодного значення. Вони абсолютно не впливають ні 
нащо? 

Якщо Ісус не воскрес, то наслідки для вас і світу катастрофічні. 

Якщо Ісус не воскрес – то церква, православна віра і всі решту – 
сміття. 

Страсна п’ятниця – чорна п’ятниця   

 

 

 

 

 

 

 



Луки 24:1-12 

1 Першого ж дня тижня дуже рано вони [і ще дехто з ними] прийшли 
до гробу, несучи пахощі, які приготували. 
2 Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, 
3 а ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. 
4 І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля 
них у блискучому одязі. 
5 Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: Чому 
ви шукаєте Живого між мертвими? 
6 Немає Його тут, бо воскрес! Згадайте, як казав вам, коли ще був у 
Галилеї. 
7 Він говорив: Потрібно, щоб Син Людський був виданий у руки 
грішних людей, був розп’ятий і воскрес на третій день. 
8 Тоді вони пригадали Його слова. 
9 Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і 
всім іншим. 
10 То були Марія Магдалина, Іванна, Марія, мати Якова, та інші з 
ними. Вони розповіли про це апостолам. 
11 Та їхні слова здалися тим вигадкою, — не вірили їм. 
12 Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, 
[яке лежало] окремо, — і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. 
Перед нами цікава картина:  

Тільки починає світати, але декому не спиться… 

Ми бачимо розгубленість і переляк жінок 

Ми бачимо двох мужів, які ставлять ключове запитання: 

Чому шукаєте живого між мертвими? 

Далі ми бачимо як на звістку про воскресіння реагують різні люди. 

Лука пишучи своє розповідь про Ісуса в цьому уривку хоче розповісти 
Феофілу про воскресіння Ісуса.  

І давайте детальніше подивимося, як і для чого він це робить? 

• Що відбулося? 
• Чого шукаєте Живого між мертвими 
• Як реагувати на воскресіння 

Сьогодні ми теж можемо задаватися запитаннями 

• Воскресіння Ісуса це факт чи вигадка? 
• Де ми шукаємо Ісуса? 
• Як я маю реагувати на воскресіння  

Воскресіння Христа – це подія яка змінила хід історії, сьогодні 
вона може змінити твоє життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воскресіння це факт, чи вигадка?  

Як хочу вам запропонувати кілька аргументів, які доводять 
достовірність воскресіння Ісуса Христа. 

Все що відбувається у світі має свою причину. Якщо подивитися на 
зміни, які відбуваються у світі після воскресіння Ісуса, то мало людей 
зможуть сумніватися у тому, що Він живий. 

1. Жінки як свідки 
Якщо би хтось хотів би когось обманути, він би намагався 
підшукати більш сильніших свідків ніж жінки. 

Першими хто побачили, що гроб порожній – це були жінки. Для того, 
щоб оцінити цей аргумент потрібно розуміти як відносилися до жінок 
у першому столітті. 

«Не буде прийняте свідчення жінки, через легковажність і зухвалість, 
не буде прийняте свідчення рабів через низькість їхніх душ, бо більш 
за все вони не будуть свідчити правдиво або будуть мати надію на 
отримання вигоди, або через страх покарання» (Йосип Флавій).  

 «Будь яке свідчення дане жінкою, сили не має. Воно важить стільки 
ж скільки покази злочинця» (Талмуд) 

Жінки не визнавалися надійними свідками. Вони сприймалися як 
інтелектуально так і морально неповноцінними. 

Чому тоді автори Євангелії вказали, що першими очевидцями 
порожнього гроба були жінки?  

Вони б могли розповісти про історію зустрічі з Ісусом Петра, або 
Івана. Будь-хто з учнів був кращим варіантом ніж жінки. 

 

І відповідь тут очевидна, бо вони намагалися записати історію 
виключно правдиво. 

Історики, які досліджують факти історії і достовірність записаних 
подій, вони оцінюють правдивість по наявності фактів, які можуть 
нашкодити. 

Той факт, що автори включили в історію свідчення жінок, свідчить про 
те, що розповідь про порожній гріб не могла бути видуманою, або 
підробленою. 

2. Сміливі боягузи 
Читаючи про події останніх кілька днів в житті Ісуса та учнів, ми 
бачимо що вони тотальні боягузи.  

Скрізь де вони були, вони були за зачиненими дверима. Перші слова 
які при зустрічі каже їм Ісус – це не бійтеся.  

Після зустрічі з Ісусом усі ці боягузи перетворюються в самовідданих 
сміливців, які були готові вмерти за проповідь воскреслого Христа. 

Чому послідовники Ісуса почали проповідувати так сміливо, чому 
були готові старждати7 Чому не боялися вмерти? Лише може бути 
одне пояснення – Ісус живий.  

3. Вороги Ісуса повірили в Нього 
Євангеліє описує одного чоловіка на ім’я Савл, або Шауль, пізніше 
Павло. Він дуже ненавидів послідовників Ісуса. Він вбивав їх. 

Але Коли Павло віч навіч зустрічається з Христом, він радикально 
змінює своє життя. 

 



4. Могили Ісуса Христа не має 
У світі є кілька великих релігій. Іслам, Буддизм, Конфуціанство, 
Даосизм і так далі. Ви знайдете могилу кожного з засновників цих 
релігій.  

Могила Христа порожня. 

В юдаїзмі зберігали могили померлих дуже ретельно. Особливо 
могили пророків і визначних равінів. 

У нас в Умані похований Цадик Нахман. До його могили на Рош-
Ашана з’їжджаються десятки тисяч євреїв зі всього світу.  

Немає жодного сліду, щоб десь якось вшановувалась могила Ісуса. Бо 
Він воскрес. 

Коли ви приїдете в Ізраїль то в Єрусалимі є кілька можливих варіантів 
гробу Господнього. Є офіційний у храмі, а є ще один. І ніхто не може з 
достовірністю сказати, що саме тут лежав Ісус. Бо це нема значення, 
бо Він воскрес. 

ІСУС ЖИВИЙ 

Великдень – це свято перемоги Ісуса над смертю. Ми віримо Тому, 
Хто живий. Його Ім’я Ісус. Він Бог став людиною, щоб прожити 
життя, яке ми не могли жити, щоб померти смертю, якою ми мали 
вмерти, щоб дати людям подарунок, який ми не можемо заробити. 

Він Господь, Бог, Спаситель, Цар Христос! 

Він Живий і зараз готує своє Царство для нас. Він Готовий простити 
усіх грішників прямо зараз. 

 

 

Чому ви шукаєте Живого між мертвими? 

Ми бачимо що група жінок ще навіть сонце не зійшло, а вони вже біля 
гробу. Було холодно, темно, нелегко було дістатися до такого місця.  

Але щось їх привело сюди. Вони прийшли і не були розчаровані.  

Ці жінки того ранку стали свідками події світового масштабу.  

Що їх привело до гробу в таку ранкову пору? Чому вони принесли 
пахощі?  

Вони хотіли віддати останні почесті тілу Ісуса. Вони очікували, що 
Ісус в гробі. 

Але коли прийшли, то побачили приголомшливу картину. Гроб 
відкритий, а тіла Господа нема. Вони шукали Ісуса в гробі, серед 
мертвих і не могли знайти. 

Мені так здається, що сьогодні багато людей шукають Ісуса не там 

Науковці, вивчають слова Ісуса, тримають в руках рукописи Євангелії, 
але не вірять у воскресіння Ісуса. 

Я думаю про археологів, які через дві тисячі років все ще намагаються 
знайти тіло і кістки Ісуса  в могилі. 

Я думаю про людей, які платять шалені гроші щоб поїхати в Єрусалим 
і побачити сходження благодатного вогню, не розумію, яке це 
відношення має до воскресіння?  

Гугл Україна показав, що за вчора головним запитом було 
Благодатний вогонь більше 20 тис. 

Я думаю про людей, які вчора і сьогодні гарно одягнулися, взяли в 
руки кошики з їжею і понесли до храмів. Для чого? Щоб заселфитися? 



Для чого? Яке це має відношення до воскресіння? 

Ще сьогодні і кілька наступних днів кладовища перетворяться в 
звалище яєць, булок і горілки. Це що?  

Мені так здається, що це все ще пошуки. Але там не знайти Живого 
Ісуса. Його там немає. 

Френк Морісон Британський журналіст, який жив на початку 
двадцятого століття захопився ідеєю довести, що воскресіння ніколи 
не було. 

Він був переконаний, що Ісус це вигадка, легенда і особливо факт Його 
воскресіння. 

Ві розпочав дослідження, і мав намір написати цілу книгу, у якій хотів 
розбити вщент християнство. 

Він пішов шукати Живого серед мертвих. Вгадайте що він знайшов?  

Він знайшов те саме, що пише Лука у 2-3 вірші. Він знайшов 
відвалений камінь. І знайшов воскреслого Ісуса, і повірив у Нього. 

Він написав книгу «Хто перемістив камінь», у якій доводить, що 
воскресіння Ісуса це історичний факт. 

Він хотів шукати Ісуса серед мертвих, але не знайшов, бо Ісус Живий. 

Ви також Його не знайдете там.  

Якщо хочеш знайти Ісуса вранці, ти маєш шукати Його живим. І в 
цьому головна вість Пасхи. 

 

 

 

Цього ранку жінки були змушені нести свої пахощі назад додому. Вони 
приготували почесті для мертвої людини. Вони шукали мертвого. Він не 
мертвий – Він Живий. 

Ісус попереджував Своїх учнів про те, що Йому потрібно багато 
постраждати, вмерти і третього дня воскреснути. Він повторював це кілька 
разів. І тепер коли ангели повторили ці слова жінкам, усе стало на свої місця. 

Смерть Христа була потрібна. Він смертю здійснив викуплення. Але смертю 
історія не завершується. Він Воскрес з мертвих. Смерть Ісуса це не свавілля 
злих і грішних людей і не нещасний випадок. Це Божа воля і Божий план. 

Воскреснувши з мертвих Ісус показав, що все що він говорив це правда, і все 
збувається у свій час.  

Це гарна новина про Пасху. Ісус Христос переміг гріх і смерть. Смерть є 
наслідком гріха, і прийшла в життя людей після гріха. Христове воскресіння 
– це доказ, що гріх переможено. Що  він втратив свою силу. 

Сьогодні Ісус пропонує нове життя тим, хто довіряє Йому, тим хто вірять у 
Його воскресіння. Тим хто готові слідувати за Ним. 

Воскресіння Христа – це подія яка змінила хід історії, сьогодні вона може 
змінити твоє життя. 

 

Христос дійсно воскрес. Питання лише в тому, як ти маєш реагувати на 
це? 

 

 

 

 

 



Якщо Христос воскрес, як мені реагувати? 

Цей  текст нам показує кілька реакцій: 

Жінки 
9 Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім 
іншим. 
10 То були Марія Магдалина, Іванна, Марія, мати Якова, та інші з ними. 
Вони розповіли про це апостолам. 
Коли вони почули про воскресіння, то розповіли про це, що з ними 
трапилося одинадцятьом. 

Уявіть собі картину. Вони не розуміли, що відбулося, вони ще не 
оговталися від страху, але вони зробили те що могли. Вони змогли 
поділитися тим що дізналися. Ісуса в гробі немає. Ангели сказали що 
воскрес. 

Жінки вірили і розділяли свою віру з оточуючими.  

Друже, а як щодо тебе? Ти віриш Що Ісус то Господь? Ти віриш, що 
Він воскрес? 

Якщо так, то своєю вірою потрібно ділитися з іншими, як це зробили 
жінки. 

Не ховайте добрих новин про Пасху для самого себе. Поділіться 
дивовижною звісткою з тими хто поруч з вами. Сьогодні чудовий 
привід поговорити, адже усі просяться, при зустрічі самі кажуть 
Христос Воскрес. Починайте розмову. Вручіть газету. Підіть в гості.  

Поділитися добрими новинами про воскресіння – це реакція 
жінок. Якою буде твоя реакція на істину про воскресіння Ісуса. 

 

Апостоли  
11 Та їхні слова здалися тим вигадкою, — не вірили їм. 

Жінки вірили в добру новину про Ісуса і розділяли свою віру з іншими. 
Апостоли не вірили, і нічого не робили. Жодного кроку. Жодного руху. 

Я радий через те, що через деякий час, або ж навіть кілька годин вони 
радикально змінили свої погляди, але їхня перша реакція відображає реакцію 
багатьох людей сьогодні. 

Вони готові вірити у благодатний вогонь, у велику вагу свячених кошиків. 
Але вірити у воскреслого Ісуса – виглядає дрібницею, тому більшість нічого 
не робить. У їхньому житті нічого не відбувається. Вони знають про 
Євангелію, але продовжують жити як ніби Христос не воскресав ніколи. 

Друже це часом не твоя реакція на Подію яка змінила історію? Ти вже раніше 
чув про подвиг Христа і нічого не робив, жодних рішень не приймав. 

Ти просто вважаєш, що добре прийти в церкву, але я нічого спільного з ними 
не маю. Хочу прийду, хочу не прийду. Тоді ви серед тих, які втрачають шанс 
на чудо, яке можете пережити на власному досвіді. 

Отож два варіанти або віриш, або н віриш. Якщо віриш, то дієш. Якщо 
ні, то нічого не відбувається, все залишається старим і просто 
традиційним. 

Але це ще не все, є третій варіант 

 

 

 

 



Петро 
12 Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, [яке 
лежало] окремо, — і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. 

Якщо ти сумніваєшся, що воскресіння це реальність, що нове життя це 
правда, є третій варіант, який ви можете спробувати. Ви можете зробити те, 
що зробив Петро. Ви можете перевірити самі. 

Петро побіг до гробу. Він вивчив докази. Він бачив камінь. Він увійшов до 
гробу і побачив полотно у яке був замотаний Ісус. Він пішов шукати Ісуса і 
знаєш що? Він знайшов Його живим. 

Біблія каже, що Ісус явився Петру, перше ніж усім решту.  

Петро не був готовий повірити, що Ісус живий, але Він не відкинув 
інформацію про це. Він захотів пересвідчитися самому, і зустрівся з 
Христом. 

Ви скажете, ну добре у Петра все вийшло, я ж не Петро. Я ж не можу побігти 
в Єрусалим, щоб побачити гроба. 

Ні ти не можеш, але ви можете зробити, як зробив Френк Моріс. Він не вірив, 
але перевірив факти. Джош Макдауел робив те саме.  

Якщо ви шукаєте, підходьте до мене, давайте поділимося доказами 
реальності Євангелії Ісуса Христа. 

Якщо ви ще не готові зараз повірити, не ставте крапку у ваших пошуках. 
Почніть шукати, почніть розслідувати і ви побачите Господа, він вам 
відкриється. 

Так як це трапилося з Глібом 23 роки тому… 

 

 

 

23 роки тому сталося неможливе… 

«Успішні і красиві», але спустошені зсередини, після чергової вечірки в 
одному з власних нічних клубів, нас запросили на вуличний концерт. Одна 
добра сім’я, але для нас вона була трохи «дивна», співала не зрозумілі для нас 
пісні про Христа. 

Не розуміючи як ми тут опинилися серед корів які прогулювалися і бабусь 
в хустинах, ми сиділи на лавочці і грілися під променями весняного сонця. 
Було цікаво спостерігати, як музиканти розважали нас, святкуючи народне 
свято «Пасха». 

Нам не зручно було покинути це місце заради людей, які нас запросили, і 
ми з нетерпінням очікували завершення програми.  

І раптом, відбулося незвичайне. Мій сильний і твердий, як скеля чоловік 
став плакати і без зупинки говорити: «так ось Ти який, так ось Ти який… 

Потоки радості і сліз приводили його в захоплення від побаченого і 
пережитого. 

Його очі сяяли не від допінгу «нічного життя», а від неймовірного явлення 
Ісуса особисто Йому. 

Це явлення було схоже до прозрілого сліпця, коли все життя прожив у 
повній темряві, його очі стали бачити Світло і силует свого Цілителя. 

Сльози змивали духовне більмо і дробили жорстоке серце, змиваючи душу 
від гордині. 

Як Ісус міг явитися такому грішнику без покаяння? Як Він, Такий Святий 
і Праведний міг обрати такого брудного грішника. 

Я нічого не розуміла, хоча слова з пісень: Христос Воскрес, Ісус мій 
Спаситель, - вже звучали по-новому. 

Повертаючись додому, чоловік сяяв від щастя і твердив одну фразу: «Я 
влюбився в одного Чолоовіка…» 

Ось так Сам Христос увійшов в наш дім.  
Це стало нашою Пасхою – шлях до свободи від гріха, прощення і 

примирення з Богом через силу смерті і Воскресіння Ісуса Христа, Сина 
Божого. 

 
 
 

 



Висновок 
Три запитання на які тобі потрібно дати чітку відповідь: 

Воскресіння для тебе це факт чи вигадка? 

Де ти шукаєш Ісуса? 

Як ти відреагуєш на те, що Він воскрес? 

• Ти віриш уже, але тобі потрібно сьогодні поділитися своєю вірою з 
іншими?  

• Ти не віриш, і тобі не дуже цікаво. Для тебе уже все вирішено… 
• Ти сумніваєшся, але готовий шукати аргументи. Ти ще не 

переконаний. Сьогодні момент істини. 

Якщо ти шукаєш Ісуса серед мертвих – Його там немає. 

Воскресіння Христа – це подія яка змінила хід історії, сьогодні вона може 
змінити твоє життя. 

Христос живий і він воскрес? 

Христос воскрес? 

Воістину воскрес! 
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