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«Не соромтеся скинути

зі себе, наче той одяг, пута
ваших сумнівів та пошуків
і покласти їх до ніг
Спасителя, простеливши
Йому дорогу до вас»,  -
закликав Блаженніший
Святослав (Шевчук), Глава
УГКЦ, у своєму Посланні
до молоді. Предстоятель
УГКЦ написав його з
нагоди Дня молоді, який в
УГКЦ відзначається
щороку в Квітну неділю
(цього року 8 квітня).

Говорячи про подію
в’їзду Господнього до
Єрусалима, Блаженніший
Святослав звертає увагу
молоді на те, що, готуючи
для Ісуса осля, Його учні
зняли свій одяг, поклали на
ослятко і лише тоді Христос
сів на нього. У момент
урочистого входу Христа
до Єрусалима молоді люди
роблять щось подібне:
скидають свій одяг і стелять
його під ноги осляті на
дорозі, якою мав проїхати
Ісус. «Очевидно, що це не
просто збіг обставин та
випадкове повторення
якогось звичного жесту», -
підкреслює Предстоятель
УГКЦ.

«У Святому Письмі одяг
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був, з одного боку, знаком
чогось, що проминає,  -
пояснює Блаженніший
Святослав. - Людина, як
істота створена для
вічного, після свого
гріхопадіння мала вбрання,
зроблене самим Богом. Це
було знаком певного
протиріччя: створена для
великого, вона живе в
нікчемному, створена для
вічності – живе у
смертному, створена для
слави – прикриває свій
сором. З іншого боку, одяг
вважали виявом зовні
невидимого: гідності
людини, її місця у
суспільстві або в релігійній
громаді, внутрішнього
стану тощо. Зміна одягу не
могла відбутися без
внутрішньої переміни особи
і була лише проявом цієї
переміни».

Тому Глава УГКЦ
закликав молодь зняти
«стару одежу» і простелити
нею шлях Господові, адже
«лише Христос може
запевнити людині повноту
життя, свободу від
минущого та внутрішню
красу і чистоту».

«Я щиро переконаний, що
саме наша молодь

допоможе всій нашій
Церкві, вірні якої живуть у
різних країнах чи навіть
культурах, уникнути
релігійного формалізму,
натомість зробить її
живою, завжди сучасною і
зрозумілою для теперішньої
людини та, поклавши до ніг
Ісуса все тимчасове й
минуще, проголосить лише
Його своїм Господом –
центром і вершиною свого
життя»,  - наголосив
Блаженніший Святослав у
своєму Посланні до молоді.

Департамент інформації УГКЦ
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У Великий понеділок
Церква згадує старозавітного
патріарха Йосифа, якого,
через заздрість, брати
продали в Єгипет, який став
прообразом Спасителя.
Також в цей день згадується
прокляття Господом покритої
густим листям, але безплідної
смоківниці, яка стала
образом лицемірних
книжників і фарисеїв, котрі
не принесли правдивого
покаяння, ані віри, ані
молитви, ані добрих діл.

У Великий Вівторок
Церква згадує нам притчу
Христа про десять дів, про
таланти і про другий прихід
Спасителя.  Цими
нагадуваннями Свята
Церква, особливо, кличе
вірних до духовного
піднесення, до
ц і л е с п р я м о в а н о г о
використання даних нам
здібностей і сил, особливо,
про діла милосердя, котрі

Господь приймає як особливу
заслугу перед самим собою,
коли говорить про це:
«…усе, що ви зробили
одному з моїх братів
найменших – ви мені
зробили» (Мт. 25,40).

У Велику середу
згадується грішниця, яка
омила своїми сльозами і
намастила дорогоцінним
миром ноги Спасителя, коли
Він був на вечері у Витанії, в
домі Симона прокаженого, і
цим приготувала Христа до
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Страсний тиждень – останній тиждень перед
Пасхою. В нашій Церкві - це найважливіший тиждень
цілого року, який присвячений останнім дням земного
життя Христа: Його стражданням, розп’яттю, хресній
смерті, погребінню.

Свята Церква закликає нас у цей тиждень залишити
все суєтне і пов’язане зі світом, та піти за нашим
Спасителем. Отці Церкви так склали богослужіння
Страсного тижня, що в них зображуються усі страждання
Христа. Понеділок, вівторок і середа Страсного тижня
нагадують нам останні розмови Спасителя із  Своїми
учнями і народом. В кожний із цих трьох днів на всіх
богослужіннях читається Євангеліє.

погребання.  Тут також Юда
вирішив зрадити (видати)
Христа юдейським
старшинам за тридцять
срібних монет (сума,
достатня в той час для купівлі
невеликої частини землі,
навіть в околицях
Єрусалиму).

У цей день на Літургії
Передосвячених Дарів в
останній раз проказується
молитва преподобного
Єфрема Сиріна із трьома
великими поклонами.

У Великий четвер
згадується в богослужіннях
велика євангельська подія:
Тайна Вечеря, на котрій
Господь встановив
новозавітне Таїнство
Святого Причастя
(Євхаристію).

На літургії в катедральних
соборах при архиєрейському
служінню здійснюється
обряд обмивання ніг, котрий
воскрешає в нашій пам’яті
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велике смирення Спасителя,
Який умивав ноги Своїм
учням перед Тайною
Вечерею. Архиєрей обмиває
ноги 12 священикам, які
зображують собою тих учнів
Христових, що були присутні
на Тайній Вечері.

День Великої п’ятниці
присвячений згадці
засудження на смерть,
Хресних страждань і смерті
Спасителя. В богослужінні
цього дня, Церква, ніби
наближається до підніжжя
Хреста Спасителя. На утрені
Великої п’ятниці (вона
відправляється в четвер
ввечері) читаються 12
Євангелій Святих Страстей –
12 уривків Нового завіту, в
яких розказується про зраду
Юди, суд над Христом і
Розп’яття Христа.

Ранком у Велику
п’ятницю відправляються
Царські Часи. Літургії в цей
день не буває – через
благоговіння до Голгофської
жертви, яку приніс в Велику
П’ятницю Сам Син Божий.

Цей день є днем строгого
посту і великої скорботи.

В кінці Вечірні Великої
п’ятниці здійснюється виніс
Христової Плащаниці із
з о б р а ж е н н я м
положення Його
до гробу, після
того читається
канон про
р о з п ’ я т т я
Господа і про
плач Пресвятої
Б о г о р о д и ц і .
Опісля вірні
прикладаються
до Плащаниці із
співом тропарів.

 У Велику суботу Церква
згадує погребіння Ісуса
Христа, перебування Його
Тіла у гробі, сходження душі
в ад для проголошення там
перемоги над смертю і
визволення душ, які з вірою
очікували Його приходу, і
введення благорозумного
розбійника в рай.

Богослужіння Великої
суботи є переходом до
наступного дня, який є

найбільшим із усіх свят –
Воскресіння Христа. Крім
строгого посту, цей день
Великої суботи в давнині
відрізнявся особистою

внутрішньою увагою і
тишиною в церковному
житті.

«Що це? – говорить
святий Епіфаній в своїй бесіді
на Велику суботу. – Сьогодні
царює на землі велика
мовчанка і спокій. Глибока
мовчанка, тому що помер
Цар. Земля боїться і перебуває
в спокої, тому що помер Бог
у плоті і будить від віку
померлих. Помер Бог у плоті,
і ад трясеться. Бог помер на
короткий час, щоб розбудити
всіх, всіх тих, які перебувають
в аді…».

У Велику суботу вірні
готуються до світлого
празника Христового
Воскресіння, щоб на радісній
службі святої Пасхи
з’єднатися із Христом в
Тайні Святого Причастя.
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На це запитання виразно
відповідає і Слово Боже, і святі
Отці.

Апостол Петро пише:
«Христос, щоб привести нас
до Бога, один раз постраждав
за гріхи наші: праведник - за
неправедних, умертвлений
тілом, але оживлений у дусі, в
якому він пішов проповідувати
навіть тим духам, що в
темниці» (1 Пет. 3; 18-20). Це
була проповідь не тільки
праведникам (звичайно,
нехрещеним), а й «тим, що
колись були неслухняні, яких
очікувало довготерпіння
Боже», і для тих, які загинули
під час потопу «за часів Ноя»
(3; 19-20). Тобто проповідь
Христа була звернена до всіх
померлих від початку
людського роду.

З Воскресінням Христовим
ад, як закрита темниця, перес-
тав існувати, зруйновані були
«окови аду». Христос,
«умертвив смерть», «смертю
смерть подолав». А як гарно
сказав про перемогу Христа
над адом, над вічними муками
і стражданнями, святий Іван
Золотоустий у своєму Пасхаль-
ному слові: «Де твоє, смерте,
жало; де твоя, аде, перемога?
Воскрес Христос, і ти звале-
ний. Воскрес Христос - і
попадали демони. Воскрес
Христос - і радіють ангели.
Воскрес Христос - і життя
вільно пливе. Воскрес Христос,
і не стало у гробах жодного
мертвого!».

Преподобний Максим
Ісповідник, пояснюючи слова
апостола Петра (1 Пет. 3, 18-21;
4, 6) про зішестя Христа в ад,

навчав: «...  Писання
називає «мертвими»
людей, що померли до
пришестя Христа,
наприклад, померлих під
час потопу, тих, які
загинули в Содомі,
Єгипті, а також і інших,
які отримали в різні часи
і різними способами
різноманітну відплату та
страшні біди від Божого
засуду. Ці люди були покарані не
стільки через незнання Бога,
але за образи, завдані одне
одному. Для них була прого-
лошена, за словами апостола
Петра, велика проповідь спасін-
ня - коли вони вже були
засуджені тілесно, тобто сприй-
няли, через життя у тілі, пока-
рання за злочини один проти
одного, - для того, щоб будучи
в аді, сприйняли проповідь

http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=2163

Зішестя Христа в ад - акт
позачасовий. Відтепер Христос
став доступний для всіх, хто ту-
ди сходить. Тому перед тими,
які через певні причини не
змогли у своєму земному житті
повірити в Христа і прийняти
тут Тайну Хрещення, відкрива-
ється, як бачимо, можливість
увійти в Церкву шляхом старо-
завітного людства, шляхом, як
обережно висловився

Äå òâîÿ, àäå, ïåðåìîãà? Âîñêðåñ Õðèñòîñ, ³ òè çâàëåíèé

Богопізнання, і повірили у
Спасителя, який зійшов до аду,
щоб спасти мертвих».

Про що проповідував
Христос в аді? Апостол не
говорить про це прямо. Але
про що міг проповідувати в аді
Спаситель, як не про спасіння?
Кінець справи показує і її поча-
ток. А кінцем проповіді в аді для
самих душ, якими були сучас-
ники Ноя, повинно бути, за
свідченням Апостола, те, щоб,
«осуджені за людською волею
в тілі, вони жили у Бозі духом»
(1 Пет. 4, 6). Ті, котрі ожили
духом, не могли залишитися в
оселі смерті, і Переможець
смерті, зійшовши Сам в ад,
повинен забрати з Собою
багатьох.

святитель Григорій Богослов,
хрещення вогнем. Він писав:
«Можливо, вони будуть там
хрещені вогнем - цим останнім
хрещенням, найважчим і най-
тривалішим, яке пожирає
легковажність усякого гріха». І
пояснює: «Ті, які не мали можли-
вості  прийняти дару Хрещення,
або, через малий вік, або з
якихось не залежних від них
обставин, у Праведного Судді не
будуть ні прославленими, ні
покараними, тому що хоч і не доб-
рі, але і не погані... Тому що не
кожний... недостойний честі -
гідний покарання».

Отже, вічна доля кожної
людини буде найкращою,
виходячи з її духовного стану, бо
«Бог є любов» (1 Ін. 4, 8).


