
В’їзд в Єрусалим і значення для мене 
 

Вступ 
Хто може мені підказати, яку подію ми сьогодні відзначаємо? 

Хто з вас уже сьогодні був в церкві? 

Про що ця подія, яку святкуємо? 

Яке вона має значення для нас? 

Хто з вас читав історію про це в Євангелії? Хто з вас читав Біблію 
цього тижня? 

Я не випадково ставлю вам незручні запитання. Іноді буває, що 
запитання виводить нас з якогось летаргічного стану, і змушує 
замислитися про те, над чим не думав. 

• Яке значення ця подія має для нас? 
• Чи може вона дати відповіді на сучасні питання життя? 
• Що Господь хотів сказати людям тоді? 
• Як святкувати в’їзд Ісуса Христа правильно?  
• Що потрібно освячувати у це свято? 

 

 

 

 

 

 

 

Ісус Господь 
28 Сказавши це, Він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. 
29 І сталося, як наблизився Він до Витфагії і Витанії, до гори, що 
зветься Оливна, то послав двох учнів, 
30 кажучи: Ідіть у село, що навпроти, а ввійшовши до нього, знайдете 
прив’язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав; відв’яжіть його і 
приведіть. 
31 Коли хто запитає вас, навіщо відв’язуєте, то скажете [йому], що 
Господь потребує його. 
32 Посланці пішли й знайшли все так, як Він їм сказав. 
33 Коли відв’язували осля, запитали його господарі: Навіщо 
відв’язуєте осля? 
34 Вони ж відказали, що Господь потребує його. 
35Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, 
посадили Ісуса. 
 

Ісус дає своїм учням дивне і незрозуміле повеління. Ситуація схожа на 
те, що Ісус наказує вкрасти осла. Але Він уточнює, про те, що потрібно 
сказати господарю. 

Учням було важко, думаю навіть трохи страшно, але вони послухалися 
і зробили як звелів Ісус. Вони пішли, знайшли осла, відв’язали, коли їх 
запитали про мету такого вчинку, вони дали відповідь, яку їх навчив 
Ісус. І диво, їх відпускають. 

Через цю подію Учні навчилися того, що Ісус Господь всього. 

В осла був господар, але справжнім господарем всього – Господь Ісус. 

Він має право і владу в будь-який момент взяти кого-завгодно і 
використати по своїй волі. 

 



Історія хореангенома 

Близько місяця тому, ми дізналися що нам потрібно терміново їхати 
в Тернопіль на додаткове обстеження.  

На УЗД лікарі в Лєни знайшли якесь утворення не зрозумілого 
походження. Зі слів дружини, реакція лікарів була дуже тривожною. 

Коли я дізнався про це, моє серце стиснулося. В голові почали роїтися 
різні думки. Порою, хотілося їх відімкнути, але вони не відмикалися. 

Вирішили молитися. Просили про молитву усіх, кого знали. В серці 
настав спокій і усвідомлення того, що окрім цього у нас нема жодних 
варіантів. Ми ще раз чітко усвідомили, що ми, наше життя повністю 
в Божих руках. Він дає життя, здоров’я, дихання… Абсолютно все… 

У вечір перед поїздкою трапилося кілька знакових подій… 

Був дивний дзвінок і дивна для мене зустріч. Брат з іншої церкви 
зателефонував і запропонував зустрітися. Зустрілися, виявляється, 
Господь дав бажання його сім’ї пожертвувати нам гроші. 

Потім ми молилися. Того вечора у нас вдома ночував брат Василь. 
Після молитви він сказав дивні слова. Завтра все буде добре. 

Бог допоміг успішно дістатися до Тернополя. Жінка їхала прямо 
майже з нашої вулиці і взяла нас з собою. 

Прихали. Зайшли на УЗД, перевірилися. Лікар каже, нічого підозрілого 
не бачить. Потім перевірила вдруге. Нічого немає. 

Повернулися і Бережани. Та лікарка, що бачила і сфотографувала, 
каже я це бачила на власні очі, тепер його немає. 

Це Господь. Це Його дія. І усвідомлення Хто Він і розуміння того, 
що все відбувається згідно Його волі, зберегло нас від паніки і 
розпачу. 

 

Слово Господь в Новому Завіті використовується більше ніж 700 разів. 
Це титул, який заслуговує найвищої шани. Воно несе в собі ідею 
верховної влади. 

Ісус займає найвищу позицію у Всесвіті. Він Господь всього. Йому 
підкорене все.  Він президент всього. І Його ім’я вище за всі інші 
імена. 

Але залишається два важливих запитання.  

• Чи є Ісус вашим Господом? 
• Чи займає Він у вас найвищу позицію у житті?  

Якщо для мене Ісус дійсно Господь, то я буду слухатися Його. 

Якщо для мене Ісус Господь, то Його воля і Його повеління будуть для 
мене визначальними. 

Сьогодні мало людей, які не знають хто такий Ісус. Навіть ті хто не 
визначилися, мають уяву про те, що Ісус це правитель, який володіє 
надзвичайною силою і розумом. 

Але чи достатньо цього знання, щоб до Ісуса ставитись як до Господа? 

Давайте спробуємо уявити, що мова йде про правителя країни. Можна 
чітко розуміти  яку роль він відграє у житті держави, - більшість 
людей про це знає, але це нічого не змінює у житті більшості з них. 

А ось, якщо ти знайомий з першим обличчям держави особисто, - це 
зовсім інша справа.  

Так само і з Христом. Можна знати про Нього, а можна знати Його 
особисто. Знати Його не таким, як його бачить натовп, а таким, як Він 
є насправді. 

Визнавати Христа як Господа, - це перестати тратити сили і 
можливості на те, що буде відкинуте у кінці часів.  



Ісус Цар миру 
36 А коли Він їхав, стелили свою одежу на дорозі. 
37 Як наблизився Він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з 
радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, 
38 вигукуючи: Благословенний Цар, Який іде в Ім’я Господнє! Мир на 
небі і слава на висотах! 
39 Та деякі фарисеї з натовпу сказали Йому: Учителю, заборони це 
Своїм учням! 
40 У відповідь Він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме 
каміння. 
 

Навіщо Ісусу був потрібен цей осел?  

Ісус мав в’їхати в Єрусалим як справжній Цар Ізраїлю. Кінь для цього 
підходив би більше. Учні напевно хотіли б, щоб Ісус заїхав у місто на 
коні. 

Кінь і осел тоді вважалися благородними тваринами. Але кінь – це 
символ війни, а осел – символ миру. 

Коли цар приходив війною і для війни він сидів на білому коні, і був 
високо як герой.  

Коли цар приходив з миром, він їхав на ослі. Ісус іде як Цар миру, Цар 
благодаті, лагідний і смиренний Цар. 

Коли вони спускалися з Оливної гори, учні почали гучно славити Бога 
за всі чудеса, які вони бачили. Учні стелили свій одяг.  

Одяг символізує, або визначає статус людини. Коли учні стелили свій 
одяг, то це означало, що вони викинули свій статус, свою честь заради 
слави Ісуса, вони прийняли Ісуса, як Царя і хотіли прославляти лише 
Господа. 

Ісус цар 

Якщо Ісус Цар, то щоб прославити Його як царя, нам потрібно 
принизити себе.  

Учні гучно прославляли Царя Христа:  

• Благословенний Цар, Який іде в Господнє Ім’я. 
• Мир на небі і слава на висотах  

А що якщо Ісус дійсно цар?  І Він прийшов встановити Царство 
Господа на Землі. 

Він прийшов, щоб перемогти сатану, владу гріха і смерті. Він прийшов 
з владою і авторитетом всемогутнього Бога. 

Він Цар царів, і Пан над Панами.  

Учні очікували, що Ісус вже прийшов, що встановити своє земне 
царство, подібне до того, як було за часів Давида.  

Вони тоді ще не зрозуміли, мети Його першого пришестя, і чекали 
моменту, коли Ісус скине владу Римлян і зацарює в Єрусалимі. Але на 
той момент в Господа була інша мета. Він прийшов, щоб дати людям 
свободу духовну. І лише тоді, коли людина стане духовно вільна, може 
прийти Боже царство у її дім, у її країну, на нашу Землю. 

Більше за все учні чекали миру. 

Ізраїль з дня свого заснування постійно потрапляє під удари з боку 
різних сусідів. Війна це була норма для Ізраїлю. Постійні набіги з боку 
сусідів, амбіції імперій постійно лишали їх спокою. Вони мріяли про 
мир.  

Наша країна зараз у стані війни. Ми хочемо, щоб ця війна 
припинилась, але чи будемо ми мати мир? 

Навіть у самих мирних країнах люди не мають миру в серцях. 



Ми всіма силами шукаємо миру. Ми шукаємо його в матеріальному 
достатку, думаючи, що забезпеченість це запобіжник конфліктів, ми 
шукаємо його в релігійності, ми шукаємо його одруженні, виїзді на 
заробітки і так далі. 

Люди шукають миру різними шляхами 

Медитація, музика, фільми, романи, кохана людина, діти, гроші, 
горілка, наркотики. Але це все фікція, бо наступного дня ще більше 
неспокою, ще більше страждань, ще більше конфліктів. 

Ісус є Цар Миру, тому він прийшов вирішити нашу найголовнішу 
проблему – проблему гріха. 

Через гріх ми стати такими як є. Через гріх ми стали Божими 
ворогами, якщо ти не маєш з Ним особистих стосунків, ти з Ним у 
ворожнечі і не має значення до якої церкви ти ходиш. Але Ісус дає 
мир.  

Коли у нас є той мир, то навіть коли навколо війна, коли в 
найжахливіших умовах і обставинах ми, можемо мати мир.  

Ісус – цар миру, бо Він сам є тим миром. Він знає, що Його через 
кілька днів схоплять і вб’ють, але сміливо іде в епіцентр і в’їжджає як 
Цар. Звідки у Нього така сміливість і такий мир? 

Він має мир, бо абсолютно кориться Божій волі і її виконує.  

Розуміння волі Божої  і її виконання у житті дає справжній мир у серці. 

 

 

 

 

 

Жінка з Тайланду 

Минулого тижня повертався з Києва. Думав в потязі посплю, але не 
вийшло. Майже шість годин довелося провести в розмові з жінкою, 
яка поверталася з Тайланду додому в Тернопіль.  

Перша думка, яка у мене виникла, коли дізнався, що вона вже 7 років 5 
місяців проводить у Тайланді: що гарно жити не заборониш. 

Вона об’їздила майже у весь світ. Бачила всього дуже багато. А 
спокою і внутрішнього миру немає. Вона відчуває панічний страх, коли 
сидить збоку від водія в автомобілі. Дуже сильно переживає що може 
померти. 

У неї є більше ніж потрібно, але немає головного. Немає миру. 

Ісус мав мир, і той мир сьогодні пропонує абсолютно усім, 
православним, католикам, євангелістам, греко-католикам, баптистам, і 
тим хто не асоціює себе ні з ким.  

• Ісус – єдиний істинний цар в світі! 
• Він цар праведності,  
• Цар Царів,  
• Він – найбільший феномен який коли небудь бачив світ. 
• Він Божий Син, Він спаситель грішників. 
• Він охороняє і направляє 
• Він зціляє хворих і очищає прокажених  
• Він прощає грішників 
• Він викупляє боржників 
• Він ключ для пізнання 
• Він джерело мудрості 
• Він – дорога миру 
• Смерть не змогла перемогти Його 
• Гріб не міг втримати Його 
• Ти знаєш Його? Він є Твоїм царем? 



Дивлячись на реальність, вірячи ЗМІ, здається що Боже Царство – це 
ілюзія і обман. Але якщо ми віримо Богу і виримо Біблії, ми бачимо 
зовсім іншу картину. 

Живий  Бог Біблії – цар по Своїй природі. 

Земля у повній покорі перед Ним. Це означає, що немає нікого, хто міг 
би заперечити, відмінити, відкласти, знищити Його плани і наміри. 

Бог – Христос – царює сьогодні. Чуєте? Він царює. І цю 
інформацію має почути твоє серце. І сьогодні схилитися перед 
Його престолом в молитві покаяння. В молитві визнання Його 
Своїй Царем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми маємо зрозуміти час, і навернутися до Нього 
41 А коли Він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, 
42 кажучи: Якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для [твого] 
миру! Тепер же це сховано від очей твоїх. 
43 Адже прийдуть на тебе дні, — і твої вороги оточать тебе валом, 
візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, 
44 поб’ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в 
тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин! 
 

Цей уривок мене вражає. Ісус у цьому епізоді постає у дуже 
особливому стані. Він плаче. Чому плаче Цар? Що може так розчулити 
Господа? 

Ісус плаче про Єрусалим, бо Він бачив те, чого не бачили усі ті люди, 
які вперто опиралися, вперто відмовлялися повірити у Нього. 

Він бачив суд Бога над Єрусалимом. Ісус хотів, щоб це місто прийняло 
Царя миру і покаялося у своїх гріхах. Але вони не прийняли Його, бо 
не відчували в цьому потреби, бо були духовно сліпими. 

Єрусалим – на українській мові означає – «Основа миру», і всі мріяли 
про мир. Але вони хотіли мати мир без Царя миру. 

Але миру без Царя миру не було, нема і не буде. Без Ісуса їх чекає 
тільки війна і знищення. 

43 Адже прийдуть на тебе дні, — і твої вороги оточать тебе валом, 
візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, 

44 поб’ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в 
тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин! 

 

 



Ці слова дослівно збулися рівно через 40 років. В 70 році, римський 
полководець Тит зруйнував Єрусалим і вбив більше 600 000 
включаючи жінок і дітей. Храм і місто були повністю стерті з лиця 
землі.  

«Голод забирав у народу цілі доми і сімейства. Дахи були вкриті 
знеможеними жінками і дітьми, а вулиці – мертвими стариками. 
Хлопчики  і юнаки, роздуті, блукали мов привиди, на площах міста і 
падали на землю, там де їх заставала голодна смерть». Йосип Флавій 

Люди гинули, їхні трупи поширювали інфекції. Живі їли траву, шкіру і 
мертвечину. Були випадки, коли метрі вбивали своїх дітей і їли… 

Чого нас має навчити ця історія? 

Ми маємо зрозуміти час, і навернутися до Нього 

Ми маємо розуміти час покаяння і покаятися. 

Ісус плакав за Єрусалимом, зараз Він плаче за кожним з тих хто ще 
Його не прийняв як Господа і Царя. Бо така людина наражає себе на 
велику небезпеку і великі труднощі і проблеми. 

Наш світ зараз переживає особливі часи. Іноді здається, що все 
поламалося. Сьогодні 1 квітня, а у нас ще тиждень тому сніг лежав… 

Землетруси, урагани, війни, природні катаклізми, це щодня на каналах 
ТВ. 

Чи це не є Божим попередженням до нас. Бог використовує події, які 
перевертають наше життя, щоб змусити шукати Його. 

Бог може використовувати труднощі і трагедії, щоб привести людей до 
Себе. Але чи потрібно чекати, коли щось подібне трапиться у вашому 
житті? 

Багато людей планують навернутися до Бога перед смертю. Можливо 
хтось з нас так теж думає зробити, а ви впевнені, що зможете? 

Висновок 
Дуже небезпечно чути про Ісуса, але не підкорятися Йому. 

▪ Небезпечно поважати Ісуса публічно, не приймаючи Його особисто.  

▪ Дуже небезпечно називати Ісуса Царем відмовляючи йому в престолі вашого 
серця.  

▪ Дуже небезпечно розглядати Ісуса як хорошого морального вчителя, але не як 
Сина Божого. 

Отож: Чому Ісус? 

• Він Господь всього 
• Він Цар неба і землі 

Він прийшов, щоб принести людям свободу і звільнити їх від гріха. 
В’їзд в Єрусалим – це презентація, це явлення Царя. Він прийшов 2000 
років тому. Його Євангеліє проповідується сьогодні. І мета проповіді – 
це навернення людей до Нього.  

Дорогий друже, ти хочеш бути вільним від гріха? 

Ти готовий схилитися перед Господом і Царем? 

Дорогий Ісус, я знаю, що я - грішник. Я знаю що порушував Твій Закон і 
твої стандарти. Я хочу мати справжні відносини з Тобою і бути у 

Твоєму Царстві вічно. 

Прости мене і очисти мене від моїх гріхів. Будь-ласка, забери мої 
провини. Будь Царем мого життя. 

Амінь 

 

 

 



Якщо ти хочеш слідувати за Христом 

1. Почни читати Біблію.  
2. Молися. Молитва – це розмова з Богом. Розкажи йому про все. 

Будь готовим, що Він говоритиме до тебе. 
3. Приєднуйтесь до живої церкви, знайдіть віруючих людей, які 

зможуть допомогти вам рости у вірі і відносинах з Ісусом. 

Сьогодні ми побачили Ісуса, який в’їхав в Єрусалим як Господь і 
Цар миру. Ісус хоче бути твоїм Царем і подарувати тобі мир. 

Не змарнуй часу, коли Він кличе тебе 

Амінь 
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