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В перші чотири 
дні Великого Посту 
ввечірі частинами 
читається покаян-
ний канон Андрія 
Критського. 

В першу неділю 
Великого Посту зга-
дується перемога 
Церкви над єрессю 
іконобоствa. Свято 
(Неділя Торжества 
Православ’я) вста-
новлено царицею 
Теодорою у 842 
році, на знак почи-
тання ікон. 

Святитель Григорій 
Палама (ХІV ст.) на-
вчав, що за подвиг 
посту та молитви Го-
сподь обдаровує вір-
них своїм благодат-
ним світлом, яким 
сяяв Христос на Та-
ворі.  

Сам святитель був 
визначним учителем, 
чудотворцем, под-
вижником, мужнім за-
хисником Христової 
віри від єресей.

В третю неділю Ве-
ликого Посту в хра-
мах виносять Святий 
Хрест, щоби вірним 
пригадати про страж-
дання та смерть Хри-
ста. 

Хрест залишається 
в Церкві для поклонін-
ня протягом тижня. 
Хрест – це заклик до 
більшого покаянного 
плачу над своїми грі-
хами, але і надія на 
воскресіння та Вічне 
Життя. 
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В цю неділю зга-
дується пам’ять ве-
ликого подвижника 
VІ століття святого 
Івана Ліствичника, 
котрий 43 роки под-
визався на Синайсь-
кій горі, де і написав 
«Ліствицю», в якій 
описує поступове 
сходження людини 
до духовної доскона-
лості.

Ця неділя присвя-
чена великій грішни-
ці Марії Єгипетської, 
котра показала нам 
приклад покаяння у 
своїх гріхах. Вона 47 
років провела у пу-
стині, перебуваючи у 
молитві та пості, про-
вадячи покаянне жит-
тя.

 Її шлях – це нага-
дування про безмеж-
не Боже милосердя, 
це приклад щирого 
покаяння та надія на 
спасіння.

В суботу шостого 
Тижня Великого По-
сту Церква пригадує 
нам воскресіння Ісу-
сом Лазаря.

Шоста Неділя Ве-
ликого Посту – торже-
ственний В’їзд Господа 
Ісуса до Єрусалиму 
на добровільні стра-
дання.

В цей день відбу-
вається освячення 
лози. Свята Чотири-
десятниця закінчуєть-
ся і ми вступаємо в 
Страсний Тиждень.


