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Стражданням 
зодягає смертне 

у красу нетління, 
Єдиний бла-

гословенний Бог 
отців і препро-

славлений. 
Канон Пасхи

Найважливіші події нашого спасіння 
були б для сучасної людини далекими й 
абстрактними, якби вона не мала мож-
ливості наново пережити їх через бого-
служіння. Через участь в літургійному 
житті Церкви, вірні входять у таїнство 
спасіння і стають його учасниками. Бо-
гослужіння Страсного тижня і Пасхи є 
особливими в цьому відношенні як щодо 
глибини свого змісту, так і щодо предме-
та, який вони оспівують. Літургійні текс-
ти візантійського обряду є справжнім 
шедевром духовної творчості їхніх авто-
рів. У них можна виділити два основних 
елементи: описовий, тобто розповідь про 
драматичні події останніх днів Спасите-
ля, і повчальний, завдяки якому розкри-
вається спасенний зміст страстей, смерті 
і воскресіння Господа. 

Характерною особливістю бого-
службових текстів Страсного тижня є 
їхній «іконографічний» характер: події 
останніх днів земного життя Ісуса пред-
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ставлені не лише з історичною достовір-
ністю, а передусім у перспективі здійс-
нення в них і через них таїнства нашого 
спасіння, заради якого був створений 
світ, і заради якого Бог став людиною. 
Перед учасником страсних богослужінь 
розгортається детальний опис подій, 
описаних євангелистами, а разом з тим і 
богословська екзегеза їх спасенного зна-
чення для кожного християнина. 
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Велика 
п’ятниця
Велика п’ятниця – це день, коли ми 

літургійно споминаємо хресні страж-
дання, смерть і погребення Спасителя, 
а також збурення на Нього усієї злоби 
світу цього, зневаження Його людьми, 
зраду – одним словом усе торжество зла 
над добром. Богослужіннями цього дня 

Розп’явся єси 
задля мене, щоб 
виточити мені 

відпущення...
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Церква підкреслює нам не лише всю ре-
альність цих страждань, а й також весь 
жах цього відкинення світом свого Гос-
пода – розп’яття Бога людьми. Цей день 
демонструє слова з Євангелія від Йоана: 
«До своїх прийшов, та свої Його не при-
йняли...» (Йо. 1, 11). Посередині храму 
покладено Плащаницю – образ всього 
цього – і страждань, і самотності, і від-
кинення, і, нарешті, смерті як останньої 
перемоги зла. 

Літургійні тексти Великої п’ятниці 
переповнені парадоксальними вислова-
ми, які вражають і мають на меті наче 
сколихнути, потрясти нашу свідомість 
перед лицем страшного таїнства – страж-
дання і смерті Бога в людському тілі:

«Страшне і небувале таїнство 
днесь діється на очах наших: 
Неосягненний – схоплюється; 
зв’язується Адамів Визволитель 
від прокляття; Іспитуючий сер-
ця й утроби неправедно допи-
тується; в темниці замикається 
Здатний замкнути безодню; 
стоїть перед Пилатом Той, кому 
з трепетом предстоять Небесні 
Сили; вдаряється рукою створін-
ня Сотворитель; на Древо засуд-
жується Суддя живих і мертвих; 
у гробі закривається Руїнник 
Аду. Все терпиш Ти зі співчуття і 
всіх спас єси від прокляття, – без-
злобний Господи, слава Тобі!» 
(стихира вечірні Великої П’ятниці, 
глас 6)
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«Днесь висить на Древі Той, хто 
на водах землю повісив; вінцем із 
терня увінчується Ангелів Цар; в 
багряницю знущання зодягаєть-
ся Той, хто небо зодягає хмара-
ми; по лиці удар прийняв Той, 
хто у Йордані визволив Адама. 
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Прибитий цвяхами – Жених 
Церкви. Копієм проколений – 
Син Діви. Поклоняємся Страс-
тям Твоїм, Христе. Поклоняємся 
Страстям Твоїм, Христе. Покло-
няємся Страстям Твоїм, Христе. 
Покажи нам і славне Твоє Вос-
кресіння!» (Антифон 15 утрені 
Страстей, глас 6)

Ми майже не знайдемо в богослуж-
бових текстах детального опису того, як 
страждав Христос (зрештою, як і в описі 
євангелистів), зображення інтенсивності 
Його терпінь, натомість раз у раз буде-
мо чути про те, заради чого Він страждає, 
а точніше заради кого: заради спасіння 
людини від гріха і смерті:

«Розп’явся єси задля мене, щоб 
виточити мені відпущення; 
проколотий був у ребра, щоб 
струмені життя мені пролити; 
цвяхами був пронизаний, щоб 
я глибиною страждань Твоїх у 
висоті могутности Твоєї увіряв-
ся і взивав до Тебе, Життєдавче 
Христе: “Слава і Хресту, Спасе, і 
стражданню Твоєму!”» (тропар на 
«Блаженних», глас 4)

«Відкупив єси нас від проклят-
тя Закону дорогоцінною Твоєю 
Кров’ю: до хреста прибитий і 
копієм пробитий, безсмертя 
вилляв єси людям. Спасе наш, 
слава Тобі!» (тропар, глас 4).
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Незбагненне таїнство страждання 
Бога в людському тілі викликає лише по-
див і трепет у молільника і водночас стає 
джерелом радості спасіння. Візантійські 
літургійні тексти представляють подію 
розп’яття Сина Божого у світлі Його вос-
кресіння. Тут немає зосередженості лише 
на стражданні, адже його остаточний 
зміст полягає в спасінні людини і світу. 

Розп’яття Христа представлене у 
літургійних текстах як подія космічного 
масштабу. На тлі людської байдужості, 
ворожості, жорстокості та страху (зрада 
Юди, ненависть первосвящеників, за-
судження, катування, втеча учнів тощо), 
страждаючому Творцеві співстражда-
ють бездушні творіння:  

«Все творіння мінилося від стра-
ху, бачачи, як на хресті висиш 
Ти, Христе: сонце затьмарюва-
лося і землі основи стрясалися, 
все співстраждало з Тим, [то 
сотворив усе; [то з волі власної 
перетерпів заради нас – Господи, 
слава Тобі!» (стихира вечірні Вели-
кої п’ятниці, глас 1)

Багато уваги в гимнографії Страсно-
го тижня приділено іншим учасникам, 
свідкам події хресного розп’яття Христа. 
Передусім – це Його мати. Хрестобогоро-
дичні тексти (саме таку назву мають пісне 
співи, в яких поєднується богородична 
тема з темою страстей Христових) вража-
ють своєю натуральністю, вираженням 
материнського болю і побивання:
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«Днесь бачила Тебе Непорочная 
Діва на хресті, Слове, підвіше-
ним і, боліючи материнською 
утробою, зранювалася серцем 
гірко і, стогнучи болісно з гли-
бини душі, лице і волосся терза-
ючи, побивалася. Тому, і в груди 
cебе б’ючи, голосила жалібно: 
“Леле, Божественна Дитино! 
Леле, Світло світу! Чому померк 
єси в очах моїх, Агнче Божий?” 
Тим-то і воїнства Безплотних, 
охоплені трепетом, промовляли: 
“Неосягненний Господи, слава 
Тобі!”»
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«На древі бачачи, Христе, пові-
шеним Тебе, всіх Создателя і 
Бога, взивала гірко Та, що без сі-
мені Тебе зродила: “Сину мій, де 
скрилася краса образу Твого? Не 
переношу я виду, як Тебе розпи-
нають неправедно; поспіши ж, 
устань, щоб і я побачила Твоє із 
мертвих триденне воскресіння!» 
(стихири вечірні Великої П’ятниці, 
глас 2)

Марія присутня при стражданнях 
Ісуса до останньої хвилини. По-людськи 
вона переживає всю глибину болю, од-
нак цей біль не затьмарює її віри в те, що 
її Син є одночасно і її Богом, спасителем 
світу. Навіть в тяжкий час страждань і 
смерті її Сина, час, коли Його зневажа-
ють і покидають практично всі, Марія 
зберігає вірність і духовну близькість із 
Ним. Завдяки цьому вона може своїм 
хоч і зболеним серцем проникнути у 
сенс страждань Христа, передчувати 
Його воскресіння. Ірмос 9 пісні канону 
утрені Великої суботи – це Христові сло-
ва потіхи, звернені до Богородиці, а в її 
образі до всієї Церкви: 

«Не ридай надо мною, Мати, 
бачачи у гробі Сина, якого без 
сімені зачала єси в утробі, – вос-
кресну бо і прославлюся, і возне-
су в славі, як Бог, тих, що вірою і 
любов’ю безнастанно Тебе вели-
чають» (ірмос 9 пісні канону Великої 
суботи)
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У піснеспівах Великої п’ятниці раз у 
раз виринає тема розбійника, розп’ятого 
разом з Ісусом. Цей грішник в останні 
хвилини перед смертю ісповідує Ісуса 
Господом і приносить розкаяння. Образ 
розбійника стає заохоченням і прикла-
дом для кожного грішника, засвідчую-
чи те, що Бог завжди готовий прийняти 
його розкаяння і рішення навернутися, 
навіть якщо це рішення назріває в ос-
танню хвилю земного життя. Слова роз-
бійника: «Пом’яни мене, Господи, коли 
прийдеш у Царстві Твоїм» – стають для 
вірних словами і їхньої молитви: 

«Господи, Ти прийняв супутни-
ком розбійника, що кров’ю руки 
осквернив; і нас із ним причисли, 
як Благий і Чоловіколюбець» (Ан-
тифон 14 утрені Страстей, глас 8) 
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«Розбійника благорозумного в 
той же день Раю сподобив єси, 
Господи; і мене Древом Хресним 
просвіти і спаси мене» (світиль-
ний утрені)

«Вознісся єси на Хрест і знищив 
єси силу смерти, і стер як Бог 
розписку проти нас, Господи. 
Каяття розбійника і нам да-
руй, єдиний Чоловіколюбче, 
що вірою служимо Тобі, Христе 
Боже наш, і взиваємо: «Пом’яни 
і нас, Спасе, у Царстві Твоїм!» 
(тропар на «Блаженних», глас 4)
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Велика  
субота 
Велика субота – це день, який поєд-

нує Велику П’ятницю, тобто таїнство 
Хреста, Страждань і смерті Спасителя 
зі Світлим Воскресінням – днем Його 
востання з гробу, перемоги життя над 
смертю. У свідомості багатьох вірних 
важливими є П’ятниця і Воскресіння, 
Хрест і Пасха. І цих два дні залишають-
ся немовби розірваними. Є день смутку 
і є день радості, радість змінює смуток. 
Однак літургійне передання Церкви ви-
ражає дещо інше. Воно вчить нас, що 
Христос «смертю смерть подолав», а 
це означає, що сама Його смерть була 
спасенною, що в ній і через неї здійсни-
лося торжество перемоги над смертю. 
Іншими словами: ще до Воскресіння 
звершилося щось, завдяки чому печаль 
смерті не просто замінюється радістю 
Воскресіння, а сама печаль перемінюєть-
ся в радість. І ось Велика субота є днем 
цієї переміни, днем, коли здійснюєть-
ся народження справжньої перемо-

Слава, Господи, 
Хресту Твоєму 

і Воскресінню Твоєму!
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ги, днем, коли ми споглядаємо неначе 
смерть самої смерті.

Лейтмотивом богослужіння Великої 
суботи є зішестя Христа до Аду. Тема 
спасіння людини Христом, який зійшов 
до аду розкривається тут з особливою 
повнотою і силою. Унікальність бого-
служінь Великої суботи полягає в тому, 
що смерть Христа-Спасителя пережи-
вається в них не як кінець євангельської 
драми, а як початок нового життя, не 
як поразка, а як перемога, вона стає не 
джерелом скорботи, а джерелом радос-
ті. Богослужіння Великої суботи — це 
ще не пасхальне ликування, але вже і не 
скорбота Великої п’ятниці, коли увага 
вірних була зосереджена на  передсмер-
тних стражданнях Спасителя Христа. 
Смерть Христа відкриває шлях до вос-
кресіння, а Його гріб стає «Життєнос-
ним гробом» – джерелом життя для всіх 
людей, відкуплених Христом. 

На утрені Великої суботи (інша її наз-
ва – Єрусалимська утреня) стихи 118-го 
псалма переплітаються з унікальними 
тропарями, так званими «похвалами», 
розділеними на три статії. Справжнє 
Життя зазнає смерті, щоб оживити всіх 
умертвлених через гріх, Невмістимий 
Бог покладається в тісний гріб, щоб да-
рувати нам свободу – це основні бого-
словські мотиви «похвал»:

«Вольно умертвлений і покладе-
ний під землю, Ти, Живлющий 
мій Ісусе, оживив мене, омертві-
лого переступом гірким».
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«У новому гробі положився єси, 
Христе, і природу смертних об-
новив єси, воскреснувши із мерт-
вих яко Бог».

Сходження Христа до Аду є виявом 
нестримного і безмежного бажання Бога 
відшукати і спасти Адама, в образі якого 
представлене все людство:

«Ти на землю зійшов, щоб Адама 
спасти, не знайшовши ж на землі 
його, Владико, аж до Аду, шукаю-
чи, зійшов».

На утрені Великої суботи вже співа-
ються тропарі, присвячені воскресінню 
Христовому. Таким чином відбуваєть-
ся поступовий перехід від похоронного 
настрою до «пасхального». Власне свят-
кування Воскресіння Христового роз-
починається не в пасхальну ніч, а вже у 
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Велику суботу: на утрені співаються вос-
кресні піснеспіви, а на Літургії читають 
Євангеліє, присвячене події Воскресін-
ня, і священнослужителі переодягають-
ся з темних одеж у світлі.

Літургія Великої суботи розпочина-
ють вечірнею, яка належить вже до само-
го свята Пасхи. На цьому богослужінні 
співають стихири, присвячені перемозі 
Христа над Адом. За допомогою пер-
соніфікації Аду, авторові літургійних 
текстів вдається передати зміст спасен-
ної події з яскравим драматизмом:

«Днесь Ад, стогнучи, голосить: 
“Ліпше було б мені, якби я Рож-
денного від Марії не прийняв; 
прийшовши бо на мене, Він вла-
ду мою зруйнував, врата мідні 
сокрушив, душі, що їх держав 
я досі, Він, як Бог, воскресив!” 
Слава, Господи, Хресту Твоєму і 
Воскресінню Твоєму!»

«Днесь Ад, стогнучи, голосить: 
“Упала моя влада! Прийняв я 
Смертного, як одного з помер-
лих, але держати Його зовсім не 
можу і втрачаю з Ним тих, над 
ким царював я. Мертвих мав я 
споконвіку, але ось, Він усіх під-
німає!” Слава, Господи, Хресту 
Твоєму і Воскресінню Твоєму!»

«Днесь Ад, стогнучи, голосить: 
“Пропала моя могутність! Пас-
тир розп’явся і Адама воскресив. 
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Тих, над ким я царював, – втра-
тив я; а тих, яких спромігся я 
поглинути, всіх вивергнув. Спус-
тошив гроби Розп’ятий, і немо-
щіє влада смерти!” Слава, Госпо-
ди, Хресту Твоєму і Воскресінню 
Твоєму!» (стихири вечірні Великої 
суботи, глас 8)

Ще раз з новою силою підтвер-
джується думка про те, що Ад спустоше-
но, він втратив усіх своїх мешканців піс-
ля того, як до нього зійшов Христос. На 
цій переможній ноті закінчується «пасха 
розп’яття» – літургійний спомин смерті 
і поховання Христа. Після читання ста-
розавітніх читань богослужіння остаточ-
но набирає характер «пасхи воскресін-
ня». Закінчується той шлях, котрим 
Церква вела вірних протягом 10 тижнів: 
від покаяння великопосних богослужінь 
до спомину страстей Христових, смерті 
і поховання Спасителя, і через цей спо-
мин – до святкування Воскресіння.

 






