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Урок 39
Підготував
Пастир Т.Коковський

Ісуса зустрічають як Царя
(Мт.21:1-11; Мк.11:1-11;Лк.19:28-40; Ів.12:12-19)

І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи: Осанна
Сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє Ім'я! Осанна на висоті!
Матвія 21:8-9
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СЛАВНИЙ В’ЇЗД ІСУСА В ЄРУСАЛИМ
Після того, як Ісусові сповнилось 12 років, Він щороку з батьками на Пасху
ходив до Єрусалимського храму. Цього разу Він збирався зробити це востаннє.
Невдовзі Він мав померти за гріхи всього світу. Однак, перш, ніж це станеться,
мало сповнитися пророцтво про Спасителя – віруючі повинні були зустрічати і
вітати Його як Царя. Старий Заповіт містить багато таких пророцтв – про народження Спасителя, про Його земне життя, страждання і смерть, про чуда, які Він
робитиме як обіцяний Месія. Старий Заповіт містить пророцтва про Ісуса Христа,
а Новий – сповнення цих пророцтв.
Наближаючись до Єрусалиму Ісус з учнями наблизилися до Вітфагії, до
Оливної гори. Тут вони зупинились на деякий час, а Ісус наказав двом учням піти
до села, розташованого неподалеку, знайти такий то дім і привести до Нього 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 це сталось для того, щоб справдилось пророцтво: «Ось до тебе йде Цар
твій! Він покірливий, і всів на осла, на осля…» Це пророцтво знаходиться в книзі
старозаповітного пророка Захарії (Захарії 9:9).
Учні пішли і зробили, як звелів їм Ісус. «Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них».
Коли Ісус з учнями наблизилися до Єрусалиму, їх зустрів великий натовп
людей. Люди радісно зустрічали Ісуса. Славлячи Його за вчинені чуда. Пригадуючи ці чуда, воскресіння Ісусом Лазаря, вони 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 під ноги Ісусові свою одежу і зелене віття дерев, 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 раділи, бачачи, як люди вітають Ісуса. Фарисеї, Його вороги,
були дуже незадоволені і сердиті. Втім, вони не могли нічого зробити, не могли
зупинити Його і затулити вуста людям і казали: «Нічого вдіяти не можна, цілий
світ пішов за Ним» (Івана 12:19). Ніхто і ніщо не може зупинити Божих дітей
прославляти Свого єдиного Господа і Спасителя – свого Царя! Фарисеї казали
Ісусові: «Учителю! Заборони Своїм учням прославляти Тебе, як царя!» На що Ісус
відповів: «Якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме!» (Луки 19:40).
Ми пригадуємо славний в’їзд Ісуса в Єрусалим щороку напередодні Великодних свят в неділю, яку ми називаємо Вербною. В цей день християни приносять
до церкви гілочки верби, які нагадують віття дерев, котрі люди кидали Ісусові до
ніг. Нині Ісус 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.
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Пам’ятна скарбничка

Об’явлення 11:15
Перейшло панування над світом до Господа нашого і до Христа Його, і Він
зацарює на вічні віки!

Дорогий небесний Отче, дай, щоб подібно до тих, що радісно вітали
Твого Сина під час Його славного в’їзду в Єрусалим, і встеляли
Йому шлях своєю одежею і пальмовим віттям, і ми завжди вітали
Його як Свого Царя і слідували за ним з досконалою певністю, тому що Він живе і царює з Тобою і зі Святим Духом – один Бог, нині і
повіки вічні. Амінь.

Прочитай питання і дай на них
відповідь:
1. Яке пророцтво Старого Заповіту про Ісуса мало сповнитися щодо його в’їзду в Єрусалим?
2. В якій книзі Старого Заповіту міститься це пророцтво?
3. В якій частині Біблії містяться пророцтва про Христа Месію і в якій –
сповнення цих пророцтв?
4. Який наказ дав Ісус учням, коли вони дісталися 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 кидали Йому до ніг і що вигукували?
8. Чи всі раділи з того, що так зустрічають Ісуса?
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?
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Повтори напам’ять СИМВОЛ ВІРИ

Вірую в єдиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і
землі, всього видимого і невидимого.
І вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого
Єдинородного, від Отця родженого перше всіх віків,- Світло від
Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого не
створеного, єдиносущного з Отцем, через Котрого все сталося.
Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов і тіло
прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною.
Розп`ятий був за нас при Понтії Пілаті, страждав і був похований.
І в третій день воскрес, як було писано. І вознісся на небо і
сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і
мертвих; Царству- ж Його не буде кінця.
І вірую в Духа Святого, Господа оживляючого, що від Отця і
Сина походить, що Йому з Отцем і Сином і Сином однаковий
поклін і однакова слава, що говорив через пророків.
І вірую в Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
Визнаю одне хрищення на відпущення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

