Головні святині УГКЦ

Будова Храму

СОБОР ХРИСТОВОГО
ВОСКРЕСІННЯ – головний
собор Української ГрекоКатолицької Церкви, розташований у Києві. Відкритий
27 березня 2011 року інтронізацією Святослава Шевчука, що був обраний Патріархом Української ГрекоКатолицької Церкви. Освячений 18 серпня 2013 р.

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР СВ. ЮРІЯ. ГАЛИЦЬКОЇ
МИТРОПОЛІЇ, до 1817 при
монастирі Чину св. Василія Великого, бароковорококовий монументальний архітектурний ансамбль з виразними національними
рисами
(1744–1762). Собор є частиною комплексу: барокового собору (1745–1770) з
дзвіницею (дзвін з 1341), рококової з класицистичними
портиками митрополичої палати (1761–1762), будинків
капітули, тераси з двораменними сходами, ажурної
огорожі довкола соборового подвір'я з двома брамами в подвір'ї (1771) та мурів, що обводять капітульні будинки і владичий сад
(1772).
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ
СОБОР В РИМІ, споруджений в кінці 60-х років
XX століття патріархом
Йосифом (Сліпим). Є
частиною
комплексу
Українського католицького університету імені
святого Климента в Римі.
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ХРАМ - МІСЦЕ
ЗУСТРІЧІ ІЗ
ЖИВИМ БОГОМ
Роль храму в Святому Письмі?
Структура храму?
Місце людини в храмі?
Я ж, з превеликої ласки твоєї, увійду в
дім твій і поклонюся до святого храму
твого в страсі перед тобою (Пс. 5, 8).
Йдучи до храму, пам’ятаймо про відповідний зовнішній вигляд! Поводьмося в
храмі з належною побожністю!
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Святе Письмо про храм
Старий Завіт згадує, що патріархи виокремлювали місця, де з'являвся Бог людині у різних образах (Бут. 12,7).
За часів Мойсея Скинія Завіту стала місцем зустрічі з Богом, де збирався народ. Натомість у добу
ізраїльських царів Скинію Завіту замінено будовою
храму, який Бог наказав спорудити Соломонові.
Єрусалимський храм був місцем зустрічі з Богом.
Старозавітний Храм спорудили люди своїми
руками, вони прагнули збудувати «дім» для Бога,
щоб мати видимий знак Його присутності серед
людей.
Перші християни збиралися на ламання хліба
(Євхаристія) у різних домах, а під час переслідувань на місцях поховань мучеників, в різних катакомбах. Коли закінчились переслідування християн, почали будувати храми, особливо на місцях смерті мучеників та на місцях поганських капищ.
Українська назва храм походить від слова хороми, що вказує на велич та красу дому Божого.
Назва храму собор вказує на зустріч спільноти на
молитву з її єпископом.

Структура храму
На Ньому (Ісусі) вся будівля, міцно споєна, росте
святим храмом у Господі; на ньому ви теж будуєтесь
разом на житло Бога в Дусі (Еф. 2, 20–22).
Храм поділяється на притвор, храм вірних та
святилище. Храм спрямований святилищем на
схід як місце з’яви Христа.
Притвор – найближча до входу частина, був
призначений для оглашенних, тобто ще не охрещених, котрі готувалися до прийняття хрещення.
Храм вірних – середня частина, призначений для
перебування мирян. Bівтар, або святилище – найголовніша престольна частина, де священик служить літургію; тут є престол і кивот з Пресвятою
Євхаристією.
Свята Церква народжує нас духовно в таїнстві
Хрещення, запечатує печаттю Святого Духа в Миропомазанні. Живить нас духовно в Причасті Тіла і
Крові Христових. Подає нам благодать оправдання
в Покаянні. Благословляє сімейне життя, провадить до вічності. Життя людини від колиски до гробу є під благодаттю Святого Духа, яку ми можемо отримати лише в Церкві.
Звідси ми бачимо, наскільки для нас важливо
бути в єдності з Церквою і що бути просто хорошою
людиною недостатньо для нашого спасіння. Це і
змушує нас шукати Бога, до якого ми не можемо
так близько прийти минаючи Церкву.

Церква - Тіло Христове
Церква – це «Божий дім», місце присутності
Бога, де ми можемо знайти і зустріти Господа.
Церква – це Храм, де мешкає Святий Дух, що
оживляє, провадить і підтримує. І якщо запитаємо,
де можемо увійти у спілкування з Богом, де можемо знайти світло Святого Духа, що просвічує наше
життя, то відповідь буде одна – у Церкві.
З Воплоченням Божого Сина сповнилось пророцтво Натана, сказане до царя Давида: «Не цар, не
ми даємо дім» для Бога, але сам Господь «будує
Свій дім», щоб замешкати між нами, як це записав
євангелист Йоан у Євангелії. Христос – це живий
Храм Отця.
Сам Христос будує Свій «духовний дім», Церкву, яка споруджена не з матеріального каміння,
але з «живого каміння», яким є ми.
Ми є живим камінням Божої будівлі, глибоко
з’єднані з Христом, що є каменем підтримки, а також одне з одним. Ми не відокремлені, ми є Божим
людом.
Як переживаємо те, що ми є Церквою? Чи ми є
живим камінням чи, так би мовити, камінням втомленим, знудженим, байдужим?

Християнин повинен бути жвавим, радіти з
того, що він є християнином!

