
У перший день Великої 
седмиці Церква розпочинає 
готувати вірних до таїнс-
тва страстей і воскресін-
ня Господнього. Літургійні 
піснеспіви вечірні, утрені 
і Літургії Передосвячених 
Дарів говорять про Господа, 
який добровільно йде на 
Страсті задля спасіння і виз-
волення людини від гріха і 
смерті. Крім того, цього дня 
згадують подію, котра ста-
лася в останні дні земного 
життя Ісуса і має глибоке 
символічне значення – чудо 
про засохлу смоковницю. 

«Уранці, повертаючись до 
міста, Ісус зголоднів. Побачив-
ши одну смоковницю край до-
роги, він підійшов до неї, та не 
знайшов на ній нічого, крім са-
мого листя, тож сказав до неї: 
“Нехай повік не буде з тебе 
плоду!” І негайно же смоковни-
ця всохла. Побачивши це, учні 
здивувались і говорили: “Як 
це смоковниця в одну мить за-
сохла?” Ісус у відповідь сказав 
їм: “Істинно кажу вам, що коли 
матимете віру й не завагаєтесь, 
ви зробите не тільки таке з смо-
ковницею, але й коли горі цій 
скажете: Двигнись і кинься в 
море! – воно станеться. І все, 
чого проситимете в молитві з 
вірою, одержите”».
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Святий Великий Понедiлок

Глибинне значення історії про смо-
ковницю не легке для розуміння, адже 
справжній смисл таїнства сокровенний 
під поверхнею слів. Для чого треба було 
словом висушувати смоковницю, а не 
навпаки – словом учинити її плодонос-
ною? Адже Той, хто словом її всушив, міг 
і словом учинити її плідною. І чим зави-
нила смоковниця, запитає хтось, якщо 
не був час їй плодоносити, як каже єван-
геліст Марко, адже зима була тієї пори. 
І якби в цьому випадку зі смоковницею 
не було якогось таїнства, незбагненно-
го для людей, то Господь виглядав би, 
з одного боку, достойним похвали, а з 
іншого – докору; похвали – бо всушив її 
одним лише словом, а докору – бо не-
справедливо її прокляв. Тож належить 
нам, улюблені, розважити пильно, об-
разом чого є ця смоковниця. Адже не-
має жодного діла Христового, яке не 
містило б у собі якогось таїнства.

Багато хто говорив, ніби смоковниця 
представляє юдейську синагогу, до якої, 
мовляв, прийшов Господь, шукаючи в 
неї плоду віри, та не знайшов, а лише 
побачив, що вона обросла, наче листям, 
словами пророків і Закону. Тому і всу-
шив її, кажучи: Більше не буде з тебе плоду 
повік (Мт. 21, 19). Я ж спробую заперечи-
ти таке тлумачення, улюблені, бо воно 
не зовсім слушне. Бо як би міг прокляс-
ти Господь, який каже: Благословляйте, а 
не проклинайте (Рим. 12, 14)? І як міг би 
проклясти і вчинити всохлою синагогу 
Той, хто говорить: Син Людський прий-
шов не погубити, але оживити і спасти те, 
що загинуло (Лк. 9, 56 і 19, 10)? 

А якщо хтось і далі сперечатиметься 
і доводитиме протилежне, то хай скаже 
мені: як та, всохла на корені, синагога 
виростила з себе таку плодовиту галуз-
ку як всехвальний Павло? Та й багатьох 
інших знаємо, що навернулися з юдей-
ської синагоги: і Стефан, каменований 
юдеями, і Акила з Прискиллою, і безліч 
інших… А те, що Бог не цілковито від-
кинув юдейський народ, нехай посвід-
чить за мене Павло, який каже: Говорю 
бо: невже цілковито відкинув Господь народ 
свій? Ніколи! Бо ж і я Ізраїльтянин, із сімені 
Авраамового, з роду Веніамина. Не відкинув 
Господь народу свого (Рим. 11, 1–2а). Навпа-
ки, Він проголошує спасіння для народу 
того в останні дні, кажучи: Коли ж увійде 
в Царство Боже повнота народів, тоді весь 
Ізраїль буде спасенний (пор. Рим. 11, 25–6).

Тож треба нам, улюблені, ще дослі-
дити розповідь про смоковницю – обра-
зом чого вона є? 

Якби ж то ти, Адаме, згадав, листя 
якого дерева взяв ти, аби зшити собі оде-
жу, коли в раю залишився нагим, – тоді б 

ти побачив, що справедливо воно всохло. 
Чи ж не листя смоковниці взявши, ти со-
ром свій прикрив? Тож Христос прийшов 
і смоковницю – покров сорому – котра в 
тобі все ще буяла, словом своїм всушив. 
Він узяв на себе твою вбогість і дав тобі 
багатство, взяв твій покров сорому і дав 
тобі сніжнобілу одежу, зіткану з води і 
Духа. Він висушив листя смоковниці і 
повернув тобі те, з чого душа твоя була 
окрадена змієм у раю: рівноангельне 
життя, насолоду раю, одежу нетління. 

Тому промовив Господь до смоков-
ниці: Досить! більше не буде з тебе плоду 
повік. Це означає: до мого приходу при-
носила ти плоди смерті, та ось прийшов 
я, ось – Воскресіння! І негайно всохла 
вона. І сповнилося написане: Поглинута 
смерть перемогою. Де твоє, смерте, жало, 
де твоя, Аде, перемога? (1 Кор. 15, 54–55) 

Всушив Він смоковницю і насадив 
віру Хреста, що квітне і життя кожної 
людини просвітлює. Коріння Хреста в 
землю вкорінене, а віття його – до небес 
простягається. Листя його вічно молоде, 
квіт – нев’янучий, а плід – безсмертний. 
Про Древо це і Давид згадує словами: І 
буде він як дерево, посаджене при витоках 
вод, що плід свій дасть у пору свою, і листя 
його не опаде (Пс. 1, 3).

О блаженне Древо Хресне, охоронцю 
мужів і жінок, і всієї природи людської! 
Його демони страхаються і диявол від 
нього тремтить, його ангели оспівують 
і небеса благословляють. Церкви ж – ве-
личають на ньому розп’ятого Христа, 
якому слава і влада, нині і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.

Во святих отця нашого  
Йоана Золотоустого

Слово  
на притчу  

про смоковницю



У другий день свя-
тої Страсної седмиці 
богослужіння розвиває 
теми низки Христових 
притч: про десятьох дів 
(Мт. 25, 1–13), про таланти 
(Мт. 25, 14–30), а також бесі-
ди про друге Пришестя 
Господнє і Страшний 
суд (Мт. 25, 31–46). 

«Сказав Господь притчу оцю: 
Тоді Небесне Царство буде подібне 
до десятьох дів, що взяли свої лям-
пи й вийшли назустріч молодому. 
П’ять з них були нерозумні, а п’ять 
мудрі. Нерозумні взяли з собою 
світичі, та не взяли оливи з собою. 
Мудрі ж узяли в посудинках оливу. 
Через те, що молодий був забарив-
ся, всі задрімали й поснули. Та опів-
ночі крик залунав: Ось молодий! 
Виходьте йому назустріч! Схопи-
лись тоді всі ті діви й приготували 
свої світичі. А нерозумні мовлять 
до мудрих: Дайте нам вашої оливи, 
бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у 
відповідь їм кажуть: Щоб часом і 
нам, і вам не забракло – підіть кра-
ще до продавців та й купіть собі. І 
от як вони пішли купувати, при-
був молодий, і ті, що були готові, 
ввійшли з ним у весільний покій, 
і замкнулись двері. Нарешті прихо-
дять також інші діви й кажуть: Гос-
поди, Господи, відчини нам! А він у 
відповідь їм мовить: Істинно кажу 
вам: Я вас не знаю. Чувайте, отже, 
не знаєте бо ні дня, ні години».
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Святий Великий Вiвторок

Існують численні й різноманітні 
шляхи покаяння, щоб спасіння було 
для нас легким. Якби Бог дав нам лиш 
один шлях покаяння, то ми мали б таку 
відмовку: не можемо йти цим шляхом, 
не можемо спастися. Та, щоб позбави-
ти тебе таких відмовок, Він дав тобі не 
лише один шлях, і не два, і не три, а 
численні й різноманітні, щоб через таке 
розмаїття зробити для тебе легким сход-
ження на небо. 

Покаяння не важке, і немає в ньому 
жодного тягаря. Ти грішник? Увійди 
в храм і скажи: я згрішив! – і загладиш 
гріх. За приклад маєш Давида, який 
згрішив і загладив гріх. 

Існує й другий шлях – плач за гріхи. 
І це не важко: не треба ні витрачати гро-
ші, ні долати далеку путь, ні щось інше 
подібне робити, а треба лише заплакати 
над гріхом. 

А третій шлях представляє Священ-
не Писання, коли говорить про фари-
сея і митаря: фарисей, що надмірно 
хвалився, втратив праведність, а митар, 
виявивши почуття смирення, вийшов з 
плодом праведности: дав слова, а отри-
мав оправдання на ділі. 

Тепер зробімо ще один крок уперед і 
розміркуймо над четвертим шляхом по-
каяння. Це – милостиня, цариця чеснот, 
найвірніша захисниця, яка одразу воз-
носить людей у небесні висоти. Це сло-
во самого Бога, який каже: Що ви зробили 
одному з сих найменших, те мені зробили 
(Мт. 25, 40). Отож, хоч би скільки було 
в тебе гріхів – твоя милостиня перевер-
шить їх усіх.

Хіба не знаєш у Євангелії притчу 
про десятьох дів, як вони, не маючи 
милостині, залишилися поза весільною 
світлицею, хоч і подвизались у дівстві?

Соромлюся я й червонію і плачу, 
коли чую про немудру діву, що зоста-
лася немудрою після таких великих чес-
нот, після подвигів дівства, після того, 
як тілом вони піднялися на небо і порів-
нялися з вишніми Силами. І після сього 
їх названо нерозумними, і справедливо, 

бо, звершивши велике, вони зазнали по-
разки од малого. Були в нерозумних сві-
тильники, однак у світильниках мудрих 
був єлей, а в них не було. Бо ж дівство – 
це вогонь, а милостиня – єлей. Тому так, 
як вогонь гасне, коли до нього не підли-
вати єлею, так і дівство вгасає, коли не 
має милостині. 

Хто ж продавці того єлею? – бідні, 
що заради милостині сидять перед цер-
квою. А за скільки він продається? – за 
скільки хочеш: ціни не вказано, щоб ти 
не посилався на вбогість. Що маєш, за 
те й купи. Маєш дрібний гріш? Купи 
ним небо, не тому, що небо дешеве, а 
тому, що Господь – чоловіколюбний. Не 
маєш і дрібного гроша? Подай чашу хо-
лодної води, бо хто напоїть одного з сих 
малих чашею холодної води ради мене, той 
не втратить нагороди своєї (Мт. 10, 42). 
Не маєш і цього? Поплач із нещасним і 
отримаєш нагороду – нагороду не за ви-
мушену, а за вільну справу.

Дай хліб – і візьми Рай, дай мале – і 
візьми велике, дай тлінне і візьми не-
тлінне! Дай бідному, і навіть коли ти 
сам мовчатимеш, тисячі уст говорити-
муть на твій захист, бо милостиня підне-
сеться і захистить тебе. Милостиня – це 
відкуплення душі.

Молитвами святого отця нашого Йо-
ана Золотоустого, архиєпископа Царго-
родського, Господи Ісусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас. Амінь.

Во святих отця нашого  
Йоана Золотоустого

Слово  
про милостиню 

та про десятьох дів



У Велику середу Церква звершує 
літургійний спомин помазання Гос-
пода миром у Витанії, а також зраду 
Юди. Перед духовних зором учасників 
богослужіння постають два образи, 
дві моделі наших стосунків з Госпо-
дом: грішниця, котра відкриває для 
себе невимовну Божу милість і апос-
тол, котрий затьмарюється своїми 
власними бажаннями і намірами.

«Днесь Христос приходить у дім 
фарисея, і жона-грішниця, приступив-
ши, упала в ноги, волаючи: “Поглянь 
на мене, що потонула у гріху і впала у 
відчай через свої діяння! Та не обри-
дилася мною доброта Твоя, і дай мені, 
Господи, відпущення зол моїх, і спаси 
мене!”»

«Простягнула блудниця волосся до 
Тебе, Владики, простягнув Юда руки 
до беззаконних: та – щоб прийняти 
відпущення, сей же – щоб узяти сріб-
ники. Тому взиваємо до Тебе, якого 
продали і який викупив нас: “Господи, 
слава Тобі!”»

Коли Ісус був у Витанії в домі 
Симона прокаженого, підійш-
ла до Нього одна жінка з аля-
бастровою плящиною, повною 
вельми дорогого мира, і вилля-
ла його Йому на голову, як Він 
сидів при столі. Побачивши це 
учні, нарікали й казали: «На-
віщо таке марнотратство? Це 
можна б було дорого продати 
й – дати бідним!» Ісус зауважив 
це й сказав їм: «Чому ви доку-
чаєте цій жінці? Вона зробила 
добре діло для мене. Завжди бо 
бідних маєте з собою; мене ж не 
завжди маєте. Виливши це миро 
на моє тіло, вона вчинила те на 
похорон мій. Істинно кажу вам: 
Де тільки буде проповідуватись 
ця Євангелія по всьому світі, 
оповідатиметься і про те, що 
вона зробила, їй на спомин».
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Свята Велика Cереда

Велику радість дарував нам Христос, 
завітавши в гості до Закхея, бо де Хрис-
тос гостює і з людьми возлежить, і прий-
має нашу їжу і пиття, там усе повниться 
радістю. Хто ж бо з митарів чи блудни-
ць, чи інших грішників не скаже, що це 
свято і торжество, коли Творець неба і 
землі входить під митареву крівлю, коли 
Зроститель хлібів приймає в руки хліб 
людський, коли Насадитель винограду 
благословляє вино для спільного пиття? 
Воістину, свято це і радість ангельсько-
го бенкету – бачити, як Владика з раба-
ми, Бог із людьми, Суддя зі злочинцями 
розділяє спільну трапезу.

Він і разом з фарисеями їжу спо-
живає, і митарів від себе не відкидає, і 
блудниць допускає, і ханаанянки слово 

приймає, і з самарянкою бесіду веде, і 
кровоточивій край одежі подає. Так, 
бо Він – Цілитель усіх тих пристрастей 
і недуг, до яких дотикається, Благодій-
ник усіх – злих і добрих, невдячних і 
беззлобних. Тож і тепер, запрошений 
фарисеєм, Він увіходить в оселю, досі 
повну зла. Адже де фарисей – там лігви-
ще лукавства, пристанище гріха, оселя 
гордині і зверхності. 

Однак, незважаючи на те, що дім 
цей був таким, Господь не відмовляєть-
ся ввійти в нього, бо як сонце не зазнає 
шкоди, посилаючи своє проміння в те-
мряву, а навпаки, просвічує її, само ані 
трохи не затьмарюючись, так і Хрис-
тос – Сонце Правди – всіляке прокляте і 
осквернене місце приймає і промінням 
своєї благості його нечистоту розганяє, 
не зазнаючи при тому ані зневаги, ані 
приниження, ані осквернення задля ве-
личі свого Божества.

Оскільки Господь у своєму передві-
данні знав, що блудниця намірилася 
прийти в дім фарисея і показати істин-
ний гарячий і полум’яний образ пока-
яння, то задля цього Він негайно пого-
дився на запрошення господаря, щоб 
жінка та навчила книжників і фарисеїв 
відкрито визнавати власні гріхи, показа-
ла, як грішникам, обтяженим злочина-
ми, слід умилостивлювати Бога.

Приступивши до Христа, жінка-
блудниця омила ноги Його слізьми. Як 
очима вона зводила багатьох юнаків у 
блуд, так ними омила сьогодні скверну 
свого гріха, проливши потоки сліз, сама 
влаштувавши собі купіль покаяння сль-
озами. Вона використала сльози як воду, 
а від Христа прийняла прощення. Вона 
омила ноги Христові не просто наслі-

дуючи Авраама, що колись омив ноги 
ангелів, а й перевершивши його. Бо той 
омив водою і обтер рушником, а вона 
сльозами омила ноги Ісусові й обтерла 
волоссям своїм. 

І було очевидно, що жінка цілкови-
то навернулася до служіння Ісусові: очі 
її зверху, немов джерела вод, посилали 
слізні потоки, а душа, немов підстав-
лена посудина, внизу приймала у себе 
стікаючі з ніг краплини сліз; волосся об-
тирало їх, немов рушник, а руки, ллючи 
миро з алябастрової посудини, помазу-
вали божественні ноги, миром земним 
вшановуючи Миро Небесне. 

І Христос, який не гріх осуджує, а 
покаянню радіє, не за минуле карає, а 
на майбутнє увагу звертає, не згадав ми-
нулих її злочинів, але вшанував жінку 
і похвалив її покаяння, оправдання за 
сльози дарував і добре діло її увінчав.

Молитвами святого отця нашого 
Амфілохія, єпископа Іконійського, Гос-
поди Ісусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. Амінь.

Святителя Амфілохія, єпископа 
Іконійського

Слово  
про жінку-блудницю, 

що помазала 
Господа миром



День літургійного 
спомину подій, які пере-
дували розп’яттю Госпо-
да нашого Ісуса Христа: 
Тайній вечері, під час якої 
Господь встановив таїнс-
тво св. Причастя і омив 
ноги учнів, Гетсимансь-
кого моління і зради Юди 
(Мт. 26, 17–56; Мр. 14, 12–50; Лк. 22, 

1–53; Йо. 13, 1–11). Всі ці теми 
переплетені у літургійних 
молитовних текстах, які 
вводять нас у таїнство 
Христових страстей і за-
прошують до участі в Його 
трапезі.  

Українська Греко-Католицька Церква
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Четвер
Святий

Великий

Скинією небесною явилася горниця, де 
Пасху Христос звершив, вечерю безкровну 
і словесну службу; а трапеза там звершених 
Таїнств – умозримий жертовник.

Христос єсть Пасха, велика і священна, спо-
житий як хліб і заколений як овеча; Він бо був 
вознесений за нас як Жертва. Його Тіла благо-
говійно і Його Крови всі тайно причащаємося.

Хліб благословивши, Сущий Хлібе Небес-
ний, Ти благодарив Отця Родителя, і взявши 
чашу, учням давав, закликаючи: «Прийміте, 
їжте, се єсть Тіло моє і Кров нетлінного Жит-
тя!»

Сказала гілкам Лоза, апостолам – Христос-
Істина, мовлячи: «Амінь, віднині не буду пити 
пиття з лози, допоки не питиму його новим у 
славі Отця мого з вами, спадкоємцями моїми».

Продаєш за тридцять срібників Безцінного 
і не помишляєш, Юдо беззаконний, про Вече-
рю тайнопосвятну або про священне омиття! 
О як ти, оступившись, через падіння до втрати 
світла дійшов, повішення обравши!

Руки простер єси, в які прийняв був хліб 
нетлінности, щоб отримати срібники; уста 
для поцілунку наближав підступно, в які Тіло 
Христове і Кров прийняв єси; та горе тобі, як 
прорік Христос.

Христос установив учту для світу – Небес-
ний і Божественний Хліб. Прийдіть же, хрис-
толюбці, утлими устами, але чистими серцями 
приймімо з вірою жертву Пасхи, що в нас свя-
щеннодіється.

Слава, троїчний: Отця прославмо, Сина 
превознесімо, Божественному Духові з вірою 
поклонімся – Тройці нероздільній, Одиниці 
сущністю, як Світлові і Світлам, і Життю і Жит-
тям, що животворить і просвіщає виднокраї.

І нині, богородичний: Світлицею небесною 
і Невістою-Приснодівою Ти одна явилася єси, 
що Бога носила і родила незмінно з Тебе Воп-
лоченого. Тим-то ми Тебе, всі роди, як Бого-
невісну Матір православно величаємо.



Святий Великий Четвер

ПІСНЯ 4
Ірмос: Почув пророк про пришестя 

Твоє, Господи, і убоявся, що хочеш Ти од 
Діви родитися і людям явитися, і промо-
вляв: «Почув я поголос Твій – і убоявся; 
слава силі Твоїй, Господи!»

Приспів: Слава Тобі, Боже наш, слава 
Тобі.

Горниця вистелена прийняла Тебе, 
Творця, і Твоїх таїнників, і там Пасху звер-
шив єси, і там учинив таїнства; бо там дво-
ма посланими нині учнями Твоїми була 
Тобі Пасха приготована.

«Ідіть до такого ось», – наперед мовить 
Всевідець до Апостолів, – «і блажен, хто може 
з вірою прийняти Господа: як горницю – сер-
це приготувавши, і як вечерю – благочестя!»

Помисел твій – сріблолюбства, а но-
ров – безумства повен, безтямний Юдо: бо 
хоч тобі одному довірена була скарбнич-
ка, зовсім не схилився ти до співчуття, але 
замкнув осердя затверділого твого серця, 
продавши Єдиного Добросердечного.

Умисел боговбивць з поведінкою сріб-
лолюбця узгодився: ті бо до згуби озброю-
валися, а сей до срібників поривався; і от, 
петлю, а не каяття тоді обравши, життя 
своє занапастив.

Поцілунок твій повен облуди; як меч – 
твоє «Радуйся», лестивий Юдо; язиком ти 
промовляєш про єднання, а помислом спря-
мовуєшся до розділення: бо видати беззакон-
никам Доброчинця задумав єси підступно.

Цілуєш – і продаєш, Юдо; вітаєшся – і 
не соромишся, підходячи з облудою. Хто, 
ненавидячи, вітає, тричі окаянний? Хто, 
цілуючи, бере за се плату? Поцілунок вияв-
ляє твій вибір – безсоромну зловмисність.

Слава, троїчний: Нероздільне в Істоті, 
незлитне в Особах – богословлю Тебе, 
Троїчне Єдине Божество, як єдиноцарс-
твенне і співпрестольне. Виголошую Тобі 
пісню велику – трикратним словом, співа-
ним во вишніх.

І нині, богородичний: Зачаття – понад 
слово; народження від Тебе – над природу, 
Божа Родителько. Бо одне – від Духа, не від 
сімені, а інше – закони природи нехтує, як 
нетлінне і вище природою від усякого род-
ження: адже народжуване – Бог.

Відтак Господи, помилуй тричі.  
Слава і нині:

Сідальний, глас 4. Под. Явился єси днесь:
Трапезуючи, Владико, з учнями Твоїми, 

тайно явив єси Твоє святе заколення, яким 
від тління відкуплені ми, що священні Твої 
вшановуємо страждання.

ПІСНЯ 8
Ірмос: Кого воїнства небесні славлять і 

перед Ким тремтять Херувими і Серафи-
ми, всяке дихання і творіння, оспівуйте, 
благословіте і превозносіте по всі віки!

Сповнивши приписане Законом, Той, 
Хто скрижалі Закону написав на Синаї, 
спожив Пасху древню – тінь нової: і Сам 
став Пасхою таїнственною і живожертвен-
ною.

В сокровенну од віку премудрість, 
Христе, втаємничуючи, явив єси її, Спасе, 
посполу всім Апостолам на вечері, вони ж 
її Церквам передали, богоносні.

«Один із вас обманом мене видасть, 
продавши вбивцям у сю ніч», – так прорік-

ши, Христос збентежив друзів; тоді вони, 
розгублені, один на одного озиралися.

Смирившись ради нас, Багатий, Ти, од 
вечері вставши, взяв рушник і ним підпере-
зався і, приклонивши шию, обмив єси ноги 
учнів і зрадника.

Вищою від ума і невимовною висотою 
відання Твого, Ісусе, хто не вразиться? Бо 
перед глеєм став єси, Творче всього, обми-
ваючи ноги і рушником їх обтираючи.

Учень, якого любив Господь, до гру-
дей Його припавши, мовив до Нього: «Хто 
зрадник Твій?» Христос же йому: «Той, хто 
вклав у миску нині руку».

Учень, прийнявши кусень, проти Хліба 
повстає, продаж замишляючи, біжить до 
первосвящеників, говорить беззаконникам: 
«Що хочете мені дати, і я вам Його видам?»

Благословім Отця, і Сина, і Святого 
Духа, Господа. Троїчний: Єдиного Сущніс-
тю Бога вшановую, три Іпостасі оспівую, 
розрізняючи їх: Особи, але не відособлені, 
тому що єдине в Трьох Божество – Отець, і 
Син, і Божественний Дух.

І нині, богородичний: Визволь нас, Ісусе, 
Спасе наш, від омани, і спокуси, і лукаво-
го; прийми Богородицю як Молитвеницю 
неустанну: Вона бо – Мати і може Тебе уб-
лагати.

ПІСНЯ 9
Ірмос: З безсіменного зачаття – народ-

ження несказанне, в Матері безмужньої – 
нетлінний Плід: Боже бо народження 
оновлює природу. Тим-то ми Тебе, всі 
роди, як Богоневісну Матір православно 
величаємо.

Велике таїнство Твого вочоловічення 
відкривши таїнникам, з якими на вечері воз-
лежав Ти, Чоловіколюбче, сказав єси: «Їжте 
Хліб Животворний з вірою, пийте Кров, 
пролиту з заколення в ребро Божественне».

Трипіснець  
кир Андрея Критського, глас 6



Велика П’ятниця – це день, 
коли ми літургійно споминаємо 
хресні страждання, смерть і пог-
ребення Спасителя, а також збу-
рення на Нього усієї злоби світу 
цього, зневаження Його людьми. 
Богослужіннями цього дня Церк-
ва підкреслює нам не лише всю 
реальність цих страждань, а й 
весь жах того, що світ відкинув 
свого Господа – люди розп’яли 
Бога. Цей день демонструє слова 
з Євангелія від Йоана: «До своїх 
прийшов, та свої Його не прийня-
ли» (Йо. 1, 11). Незбагненне таїнство 
страждання Бога в людському 
тілі викликає лише подив і тре-
пет у молільника, але водночас 
стає джерелом радості спасіння. 
Тому наші богослужіння пред-
ставляють подію розп’яття Сина 
Божого у світлі Його воскресіння. 
Тут немає зосередженості лише 
на стражданні, адже його оста-
точний зміст полягає в спасінні 
людини і світу. 

«Коли прийшли на місце, що зветься 
Череп, там його розіп’яли і злочинців, од-
ного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же 
сказав: “Отче, відпусти їм, не знають бо, що 
роблять”. Коли ж ділили його одіж, то ки-
дали жереб. Люди стояли й дивились. На-
віть князі їхні насміхалися, кажучи: “Інших 
спасав, нехай спасе себе самого, коли Він – 
Месія Божий, Вибраний!” Вояки також глу-
зували з Нього; підходячи до Нього й пода-
ючи Йому оцет, примовляли: “Коли Ти цар 
юдейський, спаси себе самого!” А був над 
Ним і напис грецьким письмом, латинським 
і єврейським: “Це – Цар Юдейський”. Один 
із повішених злочинців зневажав Його, 
кажучи: “Хіба Ти не Христос? Спаси себе і 
нас!” А другий, озвавшися, скартав його й 
мовив: “Чи не боїшся Бога, ти, що покутуєш 
ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару, гід-
ну наших учинків, Цей же не зробив нічого 
злого”. І додав: “Ісусе! Згадай про мене, як 
прийдеш у своє Царство”. Сказав (Ісус) до 
нього: “Істинно кажу тобі: Сьогодні будеш 
зо мною в раї”. Було вже близько шостої го-
дини, і темрява по всій землі настала аж до 
дев’ятої години, бо затьмарилось сонце; а й 
завіса храму роздерлася посередині. Ісус за-
кликав сильним голосом: “Отче, у твої руки 
віддаю духа мого!” Сказавши це, Він віддав 
духа. Побачивши, що сталося, сотник почав 
прославляти Бога, кажучи: “Справді цей 
чоловік був праведний”. Всі люди, що були 
збіглися на те видовище, побачивши, що 
сталось, поверталися (додому), б’ючи себе у 
груди. Усі ж Його знайомі стояли оподалік, 
а жінки, що були прийшли слідом за Ним з 
Галилеї, дивилися на це». 

Євангеліє
від Луки 23, 33–49
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Свята Велика П’ятниця

Сповнили ми вже подвиг посту, але завер-
шився він Хрестом. Як же інакше належало 
завершитися переможному ділу, як не знамен-
ням перемоги? Адже Хрест – знамення пере-
моги: один раз воздвигнутий, він повік обертає 
врозтіч демонів. Розп’явся Христос – і ми повік 
поживу від Нього приймаємо, і наситившися, 
знову шукаємо, і ще більше залишається, бо ж 
благодать – невичерпна. Нехай славиться сей 
світлодайний день, задля якого всі інші дні 
покликані до радості!

Днесь Адам був сотворений у шостий день, 
днесь він образ божественний отримав, днесь 
був поставлений посеред світу як малий світ, 
що всю вселенну у собі обіймає. Днесь людина, 
як керманич усього творіння, отримує людську 
природу і владу всім управляти в добрі. Днесь 
вона прийняла заповіді для добровільного ви-
конання, днесь вона від Раю відпала, днесь же 
знову в нього була введена. О, багатий велики-
ми подіями день, день багатьох скорбот і звіль-
нення від скорботи! День, що зранку засмутив, 
а ввечорі радістю обдарував! День, що таке чу-
десне зцілення нам приготував! 

Коли поглянув я на Євангелія і роздумував 
над цим шостим днем, то розвіялася моя пе-

чаль і Слово Боже зодягнуло мене в білу одежу 
радості, і кажу я собі і вам: Втекли біль, печаль 
і зітхання! Старе проминуло, ось настало все нове 
(пор. 2 Кор. 5, 17)! Як лікарі лікують зміїні укуси 
ліками, отриманими з отрути змій і поборюють 
недугу її власним призвідником, так і Спаси-
тель обернув на добро всі знаряддя зла: гіркоту 
перемінив на солод, жовч – на лік, жало смерті 
спрямував проти неї самої, шкоду, що сталася 
від дерева, деревом у спасіння перемінив, взяв-
ши день, що колись наповнив світ страхом, і за-
мінивши його на день радості. 

Це день хреста, і всі ми радуємося, постимо від 
зла і все очищуємо – внутрішнє і зовнішнє. В цьо-
му зміст свята, в цьому його справжня радість!

Днесь Христос перетерпів незліченні зну-
щання. Його увінчали терням – дарами Його 
народу, як сказав пророк Ісая: Чекав я, що прине-
се добрі грона, а він приніс терня (Іс. 5, 2). Він при-
ймав биття по лиці, бичування, але нічого цьо-
го не соромився стерпіти. Стань разом з Ісаєю і 
споглядай Бога Його очима: Господи, хто б пові-
рив почутому від нас? Ми бачили Його, і не мав Він 
виду ні краси, але вид Його зневажений, відкинутий 
Він синами людськими (Іс. 53, 1–3). Не мав краси, 
ані виду всякої краси Упорядник!

Вели з Ним на смерть і двох розбійників (Лк. 23, 
32). Приводить нас слово до одинадцятої годи-
ни дня, щоб ніхто з нас не впадав у відчай че-
рез своє життя. І навіть, якби хотів я оминути 
цю подію мовчанням, то не можу, бо випадок з 
розбійником спонукає мене до слова. І не диво: 
бо ж і він, немов преобразивши своє розбійниче 
ремесло, силою здобув вхід у рай. Був на Хресті 
Агнець і двоє вовків, один з яких залишився 
своєю думкою на землі, а інший злетів до неба, 
промовивши: Пом’яни мене, коли прийдеш у Царс-
тві Твоїм! (Лк. 23, 42).

О сила Ісусова! Розбійник умить став про-
роком і з Хреста проповідує! І що ж царського 
ти бачиш, розбійнику? Удари по лиці, оплю-

вання, цвяхи і хрест, кпини юдеїв і вже 
оголеного списа вояків? Бачу я, – сказав 
би він, – не те, що видиме, але Ангелів, 
що стоять довкола, сонце, що ховаєть-
ся, завісу, що роздирається, землю, що 
тремтить, мертвих, що вже готові вийти 
із гробів. Ісус усіх приймає і дає той са-
мий динарій робітникам, що приходять 
об одинадцятій годині. Амінь, кажу тобі, 
сьогодні зо мною будеш у раю (Лк. 23, 43)! 
Прийми оце «Амінь» і ти, що теж є сьо-
годні розбійником! Я, Той, хто прогнав 
тебе з Раю, сьогодні вводжу в нього на-
зад – я, що закрив двері Раю і загородив 
їх вогняним мечем; бо якщо я не введу 
тебе, то двері залишаться замкненими. 
Прийди ж, грабіжнику, що пограбував 
диявола і вінок перемоги над ним здо-
був. Ти бачив людину, але вшанував у 
Ній Бога, ти стару зброю покинув і зб-
рою віри прийняв!

І коли все це відбувалося і все освя-
чувалося: з небесних тіл – сонце, з де-
рев – Хрест, із тваринного світу – жовч, 
із тканин – нерозривний хітон, з моря – 
пурпурова одежа, із металів і сталі – 
спис і цвяхи, і коли витекли подвійні 
потоки – кров і вода, тоді Спас звершує 
своє діло: Отче, прости їм гріх (Лк. 23, 
34)! Прости грекам і юдеям, чужинцям 
і всім народам, прости всім. Один раз 
Він це сказав, і це звершується постій-
но. Сказав це не лише про ворогів – Він 
щорічно і завжди промовляє «Прости!», 
і той, хто бажає, отримує прощення.

Молитвами святого отця нашого Йо-
ана Золотоустого, архиєпископа Царго-
родського, Господи Ісусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас. Амінь.

Во святих отця нашого Йоана Золотоустого

Слово  
про про Хрест і 

прощення розбійника



Цього дня Цер-
ква літургійно споми-
нає тілесне поховання 
і зішестя Господа 
Ісуса Христа до аду, 
розпочинаючи свят-
кування Його славного 
воскресіння. 

«Якже настав вечір, прийшов за-
можний чоловік з Ариматеї, на ім’я 
Йосиф, що й сам став учнем Ісуса; 
Він прийшов до Пилата і просив 
тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати 
тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його 
в чисте полотно й поклав у своїй 
новій гробниці, що її висік у скелі. 
І, прикотивши до входу гробниці ве-
ликий камінь, відійшов. А була там 
Марія Магдалина й інша Марія, що 
сиділи проти гробниці. На другий 
день, що після п’ятниці, зібралися 
первосвященики й фарисеї до Пи-
лата й кажуть: “Ми пригадали собі, 
пане, що той обманник ще за життя 
був сказав: Я по трьох днях воскрес-
ну. Звели, отже, щоб гробниця була 
добре забезпечена аж по третій день, 
щоб часом не прийшли його учні та 
не вкрали його й не сказали людям: 
Він воскрес із мертвих! І буде ця ос-
тання омана гірша за першу”. Пилат 
каже до них: “Маєте сторожу, ідіть і 
забезпечте, як знаєте”. Вони пішли 
й забезпечили гробницю, запечатав-
ши камінь, і поставили сторожу». 

Євангеліє 
від Матея  

26, 62–66

Українська Греко-Католицька Церква
Патріарша літургійна комісія

2014
При підтримці 

благодійної організації Renovabis

Субота 

Свята
Велика



Свята Велика Субота

Що се? Сьогодні тиша велика на 
землі. Тиша велика і разом з тим мов-
чання. Тиша велика, бо Цар спить. 
Земля злякалася і замовкла, адже Бог 
плоттю заснув і всіх одвіку усопших 
підняв. Бог у плоті помер – і Ад за-
тремтів. Бог на короткий час заснув 
– і сущих в Аді воскресив.

Де ж сьогодні весь той лемент, галас 
і крики проти Христа, які ще недавно 
лунали, о беззаконні? Де юрба, опол-
чення, військо, обладунки і списи? Де 

вельможі, священики і судді неправедні? 
Де смолоскипи, мечі і безладний гамір? Де 
юрба, глузування і нікчемна сторожа? Іс-
тинно сказано, що люди задумували пусте 
і марне. Вдарили вони Наріжний Камінь 
– Христа, та самі розбилися! Билися щоси-
ли об Скелю непохитну, та самі розбива-
лися, немов хвилі об камінь і розсипалися 
в бризки. Вдарялись об нескорену Верши-
ну і самі ламалися. Вони підняли на Древі 
Скелю Життя, а вона, зійшовши, сокруши-
ла їх. Зійшло під землю божественне Сон-
це – Христос, і настала у світі темрява на 
ввесь вечір. 

Днесь спасіння сущим на землі і одвіку 
сущим у надрах землі. 

Днесь спасіння світові, і видимому і не-
видимому. 

Подвійне днесь Господнє пришестя, 
подвійний Промисел, подвійне чоловіко-

любство, подвійне сходження і пониження 
в любові до немочі людської, подвійні лю-
дей відвідини: з Неба – на землю, а з землі 
– під землю сходить Бог!

Врата Аду відчиняються – всі одвіку 
усопші, радуйтеся! Ви, що в темряві і тіні 
смерти сидите, – прийміте Світло вели-
ке! Між рабами – Господь, між мертвими 
– Бог, між смертними – Життя, між винни-
ми – Безвинний, між поневоленими – Виз-
волитель, між в’язнями темряви – Світло 
Невечірнє, між бранцями безодні найглиб-
шої – Вищий від небес. Христос на землі, 
щоб ми увірували, Христос між мертвими, 
щоб ми зійшли й узріли також і тамтешні 
таїнства. Пізнаймо сокровенні чудеса Со-
кровенного під землею, навчімося, як і су-
щим в Аді звіщається Благовістя.

Вчора Він явив свій Промисел, сьогодні 
ж – владу; вчора – неміч, сьогодні ж – усев-

ладність; учора – людське, сьо-
годні ж – Божественне. Вчора 
Його били по лиці, сьогодні ж 
Він сяйвом Божества руйнує 
твердиню Адову. Вчора Його 
було зв’язано, сьогодні ж Він 
нерозривними путами зв’язує 
мучителя. Вчора Його було за-
суджено, сьогодні ж Він засуд-
женим свободу дарує. Вчора 
слуги Пилата глузували з Ньо-
го, сьогодні ж сторожі Адові по-
бачили Його і затрепетали.

Молитвами святителя Епі-
фанія, єпископа Кіпрського, 
Господи Ісусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас. Амінь.

 

Во святих отця нашого Епіфанія, 
єпископа Кіпрського

Слово  
на погребення 

Божественого Тіла
Господа  

і Спаса нашого  
Ісуса Христа  
та про Зішестя 
Господа в Ад


