Світле Христове Воскресіння

Дата: вираховується згідно календаря в проміжку між 4 квітнем та
8 травнем. Саме від дати святкування Пасхи залежать всі, пов’язані з
нею, свята та пости.
Подія: Воскресіння Христа – основна подія цілої Священної історії. Про
нього оповідають всі 4 євангелиста: Мт. 18:6; Мр. 16:6; Лк. 24:6; Ів. 20:6.
Христос був розп’ятим, потім помер на хресті за гріхи всіх людей, які жили
від початку створення світу, включаючи наші із вами дні, і людей, котрі ще
будуть в майбутньому жити. Праведні Йосиф Ариматейський та Никодим,
таємні Христові учні, зняли з хреста Його тіло, поклали у вирізний в скелі гріб
і, закривши вхід в печеру величезним каменем, пішли, бо вже починалася субота, празник юдейської Пасхи. Рано-вранці наступного дня жінки – учениці Христа – прийшли до печери, щоби, згідно юдейської традиції, помазати
Ісусове тіло спеціальним погребальним миром. Вони побачили, що великий
камінь, який закривав вхід в печеру, був відкочений, а у гробі не було нікого: вони знайшли там тільки порожні погребальні пелени та платок, який
закривав Ісусове обличчя. На виході із печери мироносиці зустріли Ангела,
який проголосив їм, що Христос воскрес.

Ікона празника: на іконі
Воскресіння зображено Ісуса,
Котрий виводить із бездни аду
перших людей: Адама та Єву, а
разом із ними і всіх старозавітних праведників.
В руці Спаситель тримає хрест – як
знак перемоги, відкривши двері
аду для всіх, хто погодиться іти
за Ним.
Знищення аду символізують
зламані ворота та замки під ногами Христа. Смерть прийшла у
світ через гріхопадіння перших
людей. Адам та Єва порушили
заповідь, яку дав Творець, за що
їх вигнали із раю. Непослух прародичів накликав смерть на всіх
нащадків. Проте люди не залишилися без надії на повернення.
Бог обіцяє їм, що смерть буде переможена. З того часу всі праведники
жили очікуванням приходу у світ Спасителя.
Христос переміг смерть Своєю смертю та Воскресінням. До приходу Спасителя двері раю були закритими: всі люди, як і праведні, так
і грішні, після своєї смерті потрапляли в ад. Проте, коли безгрішний
Бог прийняв смерть і спустився в ад, то ад не зміг Його втримати.
Христос вивів звідти всіх, хто прагнув іти за Ним.

