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ІОНАФАН (ЄЛЄЦКІХ), 
АРХІЄПИСКОП ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ 

   
Прийдіть, поклонімось і припадемо до Христа! 

 О Сине Божий, воскреслий з мертвих, 
спаси співаючих Тобі “Алилуя”! 

 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ  
СВЯТИТЕЛІВ ІОАННА ЗЛАТОУСТА ТА ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  
 
 

ТЛУМАЧНИЙ ПУТІВНИК БОЖЕСТВЕННОЮ ЛІТУРГІЄЮ 
З КОРОТКИМ ІСТОРИКО-БОГОСЛОВСЬКИМ КОМЕНТАРЕМ. 

МОЛИТВИ ДО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ, 
ЄВХАРИСТОЛОГІЧНІ СТАТТІ. 

 
 
 
 

Україна, Херсон, 2006 р. 
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Він любив Церкву Христову та її богослужіння, йому не 
відомим був страх перед сильними цього світу 
 і в його архіпастирському серці  всім було просторо. 

З промови Митрополита Смоленського і Калінінградського Кірілла 
(Гундяєва), 

в пам’ять Митрополита Ленінградського і Новгородського Нікодіма 
(Ротова) 

З любов’ю, у Христі воскреслому, присвячую цю працю 
пам’яті духовного отця, великого православного архіпастиря 
та святителя, блаженноспочилого митрополита Нікодіма 
(Ротова). Хай упокоїть премилосердий Господь душу вірного 
раба Свого в оселях праведних! 

Іонафан, Божою милістю 
архієпископ Херсонський і  Таврійський 
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ВИЗНАЧЕННЯ 
ОСВЯЩЕННОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ 

РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

У зв’язку з тим, що розвиток літургійного 
життя в нашій Церкві практично зупинився, а 
більшість жителів наших країн безповоротно 
втратили традиційну для минулих віків культуру, 
виявляється необхідним зробити більш доступним їх 
розумінню зміст священнодійств та богослужбових 
текстів. 

Москва, 1994 рік 
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Я РАДИЙ БУДУ, ЯКЩО НА ВСІХ МОВАХ 
 

СЛАВИТИМЕТЬСЯ ІМ’Я ГОСПОДНЄ. 
 

 
Блаженнійший Володимир, 

Митрополит Київський і всієї України,  
предстоятель Української Православної Церкви 
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

АЛЕКСИЙ II 
 

 
«30»  января  2004 г.                                                                119034 Москва, Чистый пер. 5 
 
№   319 

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОНАФАНУ , 

АРХИЕПИСКОПУ ХЕРСОНСКОМУ И ТАВРИЧЕСКОМУ 
 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
 Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 55-летием со 
Дня рождения. 
 Пройдя весьма насыщенный путь служения Церкви от иподиакона до архиерея, 
ныне Вы имеете возможность отметить эту памятную дату в полноте душевных и телесных 
сил, воздавая должное благодарение Подателю всех благ Господу за Его милости, обильно 
ниспосылаемые Вам на протяжении всех лет Вашей жизни. 
 Будучи ещё студентом Ленинградских духовных школ, Вы полюбили красоту 
православного богослужения. На Вас, тогда ещё сравнительно молодого человека, было 
возложено весьма ответственное послушание – быть регентом академического хора. За годы 
Ваших многих и полезных трудов на этом посту Вы внесли существенный вклад в развитие 
церковного певческого искусства, сумели значительно расширить репертуар приходских 
хоров, осуществили ряд гармонизаций древних распевов, написали немало оригинальных 
авторских сочинений, обрели опыт церковного свидетельства о вечных Евангельских 
истинах. 
 Значителен Ваш вклад в благое дело подготовки будущих служителей и тружеников 
Церкви Христовой. Будучи преподавателем Ленинградской духовной семинарии и 
регентского отделения, Вы в течение многих лет плодотворно трудились на педагогическом 
поприще, помогая студентам полюбить богатое духовное наследие Православия, 
богослужебное пение, снискав себе заслуженный авторитет и уважение. 
 Ныне, управляя Херсонской епархией Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата, Вы также немало сил отдаёте укреплению православного 
единства, возрождению епархиальной жизни, взаимодействию с представителями научной 
и культурной общественности, написанию литургических трудов, с честью и достоинством 
свидетельствуя о непреходящей красоте и истине Православия. 

После долгих лет насильственного отторжения народа от Бога и Церкви, сегодня нам 
предстоит призывать людей к любви, терпению, состраданию, миру и общественному 
согласию. И мне весьма отрадно сознавать, что Вы уделяете большое внимание этому 
служению, памятуя призыв Церкви: "Благовестите день от дне спасение Бога нашего". 
 Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 55-летием со Дня рождения 
полагаю справедливым удостоить Вас ордена Преподобного Сергия Радонежского                
2 степени. 
 Всещедрый Господь да дарует Вам, дорогой Владыка, в крепости душевных и 
телесных сил продолжать ревностное и плодотворное архипастырское служение во благо 
Святой Церкви и народа Божия. 
 Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета. 
 С любовью о Господе, 

 
 

 
 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Українська Православна Церква 
 

Ukrainian Orthodox Church 
 

ОДЕСЬКА ODESSA 
ДУХОВНА TEOLOGICAL 
СЕМІНАРІЯ  SEMINARY 

 65038 Україна, м. Одеса, Маячний пров., 4 www.odc.org.ua 65038 Ukraine, Odessa, Mayachniy street, 4 
т/ ф. (048) 746-35-85 (ректор), 746-88-71 (канцелярія), 7 

46-83-94 (СЗО) 
E-mail: seminary@ukr.net т/f (048) 746-35-85 (rector), 746-88-71 (office), 746-83-94 

(CCD) 

 
№ 25                     “29” января 2004 р. 

 
Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Ионафану, 
Архиепископу Херсонскому и Таврическому 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА! 

От лица преподавательского корпуса и студентов Одесской Духовной 
Семинарии благоволите принять сердечную благодарность за переданные нашей 
духовной школе Ваши труды: "Толковый Путеводитель" по молитвословиям 
Божественной литургии святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста и 
опыт переложения на русский язык Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского. Поименованные выше Ваши труды отличают высокий 
богословский и филологический уровень, в них сошлись и прекрасный слог, и 
доступность изложения святоотеческой мысли. 

Ваш историко-богословский комментарий по Божественной Литургии, 
несомненно, будет иметь немалое практическое значение для учащихся духовных 
школ – будущих пастырей, ибо, благодаря его появлению, они смогут успешнее 
усваивать и постигать красоту и смысл православного богослужения. 

От души желаем Вам, Владыка, помощи Божией в дальнейших научно- 
богословских трудах. Испрашиваю Ваших святых молитв и архипастырского 
благословения. 

Ректор семинарии, архимандрит Евлогий  /Гутченко/ 
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12 декабря 2003 г. 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТУ, 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОНАФАНУ, 
АРХИЕПИСКОПУ ХЕРСОНСКОМУ И ТАВРИЧЕСКОМУ 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Ионафан! 

От лица Библейско-богословского института св. ап. Андрея сердечно 
благодарю Вас за присланные нам Ваши книги (Толковый Путеводитель, 
Великий покаянный канон св. Андрея Критского). Позвольте выразить свое 
искреннее восхищение тем фактом, что Ваша архипастырская забота о 
Церкви Христовой выражается не только в церковно-административном 
управлении вверенной Вам епархией, но и в широком просветительском 
служении. Это происходит через издаваемые Вами книги: на Украине, в 
России, в СНГ и по всему миру, где живут русскоязычные православные 
христиане. Дело перевода богослужебных текстов на доступный и понятный 
верующим русский язык является в настоящее время одним из важнейших и 
перспективнейших направлений катехизаторской работы. 

Ваши переводы, Владыка, представляют собой неоценимое 
познавательное пособие для всех верующих Православной Церкви: от 
простых прихожан, желающих лучше понять смысл церковного богослужения, 
до священников и епископов, которым они дают повод по-новому задуматься 
о глубочайшем богословском смысле православных богослужебных текстов, 
позволяя разносторонне и многопланово взглянуть на кажущийся известным 
"повседневный" текст, и раскрыть все новые и новые его духовные 
аспекты. 

Без преувеличения можно назвать знаковым событием тот факт, что 
один из ведущих архиереев Русской Православной Церкви не просто 
благословляет подобные начинания, но и сам активно и творчески 
реализует их. Ваша деятельность на этом нелегком миссионерском поприще 
является продолжением дела свв. Кирилла и Мефодия, богослужебной 
Комиссии Поместного Собора 1917 г. и просветительского служения 
приснопамятного митрополита Ленинградского Никодима. 

Я читаю ряд курсов по исторической литургике в Библейско-
богословском институте св. ап. Андрея, в Минской Духовной Академии и на 
богословском факультете ЕГУ в Минске, и часто сталкиваюсь с тем, что 
даже студенты Духовной Академии не всегда понимают значение тех или 
иных богослужебных текстов. 

Постараюсь рекомендовать студентам Ваши книги в качестве учебных 
пособий, которые пригодятся им не только в учебном процессе, но и в 
приходской деятельности, в катехизаторской работе, а также для личного 
использования. Мне кажется, что Ваши переводы должны быть в библиотеке 
не только каждой духовной школы РПЦ, но каждого храма и церковно-
приходской школы. 

Наш институт был бы очень рад сотрудничеству с Вами, Владыка, в 
области духовного просвещения, совместных образовательных и 
академических проектов. Желаю Вам помощи Божьей, духовных и физических 
сил, апостольского рвения и архипастырской мудрости во всех областях 
Вашего нелегкого церковного служения. Прошу Ваших святых молитв. 

 
 

Владимир Хулап, 
проректор по научной работе  

Библейско-богословского института св. ап. Андрея, 
г. Москва 

 



 

8

 

 

ВІД АВТОРА1 
Свята Церква – це кафолична, соборна спільнота віруючих у Христа, що 

звершує Євхаристію. Святі отці та учителі Церкви вірили та визнавали: де істинна 
Євхаристія, там є істинна Церква; і де  істинна Церква, там є істинна Євхаристія. 

Відправляючи Божественну Літургію, свята Церква спрямовує свою єдину 
євхаристичну молитву Богу-Отцю, через Христа у Святому Дусі. Вона “словесно”, 
духовно-розумно приносить Пресвятій Життєдайній Трійці2 (у Христі, з Христом, 
через Христа) євхаристичні Дари “за всіх і за все”, а з ними приносить Богу і себе. А 
у відповідь спільноті вірних Богом-Отцем посилається той, що вдосконалює 
людину, Дар Згори – Дух Святий, у Якому живі члени Церкви мають спасенне 
благодатне спілкування. 

Історично в основі Літургії лежить остання Пасхальна Трапеза Христа з Його 
учнями, під час якої Спаситель і встановив Таїнство Святої Євхаристії 
(Причащання). У Божественній Літургії “безкровно”актуалізується єдина, повна і 
неповторна Новозавітна Жертва Христова, увесь спокутний подвиг Сина Божого, що 
втілився. Причащанням Тілу й Крові Христовим обожнюється весь духовно-
тілесний склад людини, і через неї, як частину Всесвіту, Бог оновлює усе створене 
(окрім “позбавленого буття” зла). 

У досягненні цієї грандіозної онтологічної мети і полягає суть передвічного 
задуму (промислу) Святої Трійці щодо спасіння людини. Подія Боговтілення та 
Вчоловічення Єдинородного Сина Божого, “воіпостазування” Передвічного Логосу 
у Христі, щонайтісніше з’єднує людину з Богом, відновлює (“прославляє”) вражену 
первородним гріхом людську природу, так само, як і первозданну вселенську 
гармонію. 

Святій Церкві Христовій відомо, що Божественна Літургія робить явною 
містичну присутність Христа в спільноті Його вірних, що вона є Благодатним Небом 
на землі, що Божественна Літургія є відображенням довершенної божественної 
Краси – Слави Божої у Христі, яка є здійсненням у соборному Тілі Церкви 
благодатної повноти майбутнього Царства Небесного. Церква вірує, що Друге 
Пришестя Христа у Божественній передвічній Славі означатиме остаточну перемогу 
Христа над всесвітнім злом – дияволом. До цієї онтологічної та очищувальної 
Всесвіт події літургійно і спрямована Церква Христова, що просить Бога-Отця: “Хай 
прийде Царство Твоє!”, кличе до Сина: “Гряди, Господи Ісусе!” і до Духа Святого: 
“Прийди і вселися в нас!”, “Звільни нас від лукавого (злого)”. Молитвослів’я чину 
Божественної Літургії відображають ці важливі богословсько-догматичні і 
морально-етичні концепції вчення святих отців. 

                                                           
 
1Враховуючи міжнародні норми спілкування, власні імена і прізвища росіян та іноземців, що 
згадуються автором цієї праці, надаються в українській транслітерації, яка передає  притаманну 
їм “рідну” фонетику, напр., “Патріарх Алєксій“, але не “Патріарх Олексій”, “Єлєцкіх”(призвище 
автора) замість “Єлецьких” тощо. 
2У текстах цієї праці свідомо вживаються церковнослов’янські або староукраїнські слова: 
“благодаріння, благодарність” замість “подяка”, “врата” замість “ворота” тощо. 
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Анафори православної Божественної Літургії – це просторий Символ 
православної віри, патристичне розкриття тріадологічних, христологічних і 
сотеріологічних визначень святих вселенських соборів. У такому розумінні анафори 
великих вселенських отців та вчителів Церкви суть “словесна”, тобто “духовно-
розумна” ікона вчення святої Церкви про Бога, про Всесвіт і про людину. Інакше 
кажучи, тексти анафор – священнелітургійне передання святої Церкви Христової. 

Звісно, без знання та розуміння змісту літургійних текстів, складених 
богонатхненними отцями та вчителями Церкви, так само, як і без практичної участі 
у Таїнстві Євхаристії, неможливо обійняти розумом і пережити серцем всю глибину 
православного вчення про Христа та спасіння людини. 

Разом з тим, у стародавніх літургійних церковнослов’янських молитвослів’ях 
присутня велика кількість “дрібних” деталей, що у “темному” перекладі випадають з 
уваги, але які є важливими для розуміння і свідомого відправлення євхаристичних 
священнодійств. Ось чому і виникла ідея викласти Божественну Літургію 
українською мовою, забезпечивши її молитвослів’я коротким історико-
богословським коментарем. Таким чином виник спочатку “Тлумачний путівник по 
молитвослів’ям Божественної Літургії святителів Іоанна Златоуста та Василія 
Великого” або просто “Тлумачний Путівник”, потім “Новий тлумачний путівник по 
Божественній Літургії” і, врешті-решт, “Божественна Літургія святителів Іоанна 
Златоуста та Василія Великого українською мовою”,  –  праці, які , на наш погляд, 
дають читачеві змогу здійснити “словесне”, тобто розумно-духовне паломництво по 
чину Божественної Літургії – Служби, яка, за словами святійшого патріарха     
Алексія  І, є живим “серцем Православної Церкви”. 

ПРО ЦЕ ВИДАННЯ 
На початку цього століття в Україні (м. Херсон) декілька разів виходили 

невеликі наклади “Тлумачного путівника” з російським перекладом Літургії 
святителів Іоанна Златоуста і Василія Великого.  

Але автор продовжив роботу, уточнюючи переклад і збагачуючи його історико-
богословський коментар. Праця “Божественна Літургія святителів Іоанна 
Златоуста та Василія Великого українською мовою” має більшу 
лінгвістичну, стилістичну, і що є досить вагомим, музично-просодичну перевагу 
перед попередніми подібними віданнями. Під останньою слід розуміти досягнення 
такої співучості фрази, яка наближує її до співучості та внутрішньої пульсації 
церковнослов’янської фрази молитвословій. 

Переклад підготовлено у відповідності з лінгвістичним принципом так званого 
динамічного еквіваленту, згідно з яким у сучасному перекладі надається перевага 
точності передачі розуміння фрази, а не формальному слідуванню іншомовному 
тексту.  

Автор даної праці намагався дотримуватися в цьому перекладі 
східноукраїнської наддніпрянської мовної традиції, стараючись уникати  полонізмів, 
латинізмів та українізованих англоамериканізмів, які мають місце в літургійних 
перекладах українського емігрантського середовища.  
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Цей український переклад Божественної Літургії святителів Іоанна Златоуста і 
Василія Великого є першим своєрідним внеском у формування нормативної 
літургійної наддніпрянської мовної школи в Українській Православній Церкві 
Московського Патріархату. 

Дане видання не є літургічним служебником і не спрямоване на заміну 
церковнослов’янської мови богослужіння там, де вона є традиційною. Основна мета  
євхаристологічної праці – загальноосвітня: бути додатковим посібником протягом 
основного курсу вивчення східної Православної Літургії.  

В процесі роботи над цим перекладом молитвословій Літургії автор звертався 
до наявних у його розпорядженні інших перекладів – українського, російського, 
польського, англійського, німецького, румунського та італійського і, звісна річ, до 
давньогрецького тексту Літургії. 

Принагідно зазначимо, що принципово неможливим є абсолютний збіг текстів 
оригіналу та його перекладу через істотну різницю мовних систем різних народів. 
Ця розбіжність має місце і у відношенні перекладів з давньогрецької на 
церковнослов’янську та літературну українську мови. 

Однак, спеціалісти вдосконалюють наявні переклади, щоб, наскільки це є 
можливим, наблизити їх до “словесних” прототипів, надихаючись словами 
псалмоспівця Давида: “Співайте Богу нашому, співайте всі розумно” (Пс. 46, 7-8) та 
тлумаченням цих віршів преподобним Амвросієм, старцем Оптинським: “Співати 
розумно – означає  розуміння того, що ми співаємо або слухаємо у церкві”. 

ВДЯЧНІСТЬ 
Автор висловлює сердечну подяку пану В. Шолоху, київському спеціалісту з 

грецької мови, за надану можливість скористатися його російським перекладом 
Божественної Літургії (Див. “Божественная Литургия”, издательство “Пролог”, 
Киев, 2004 год), а також  архімандриту Євлогію (Гутченко), ректору Одеської 
духовної семінарії (Україна, м. Одеса); професору Владіміру Хулапу, проректору 
Біблійного богословського інституту ім. св. ап. Андрія (Росія, Москва, РПЦ) , що 
позитивно оцінили цей євхаристологічний проект. 

Автор щиро дякує кандидату богослов’я пану Анатолію Соболюку (Україна, 
Київ, УПЦ), ієрею Дмитру Слижуку (Україна, Херсон, УПЦ), протоієрею Віктору 
Кулигіну (Україна, Херсон, УПЦ),  пану Павлу Федяніну (Україна, Херсон, УПЦ),  
що приймали участь у підготовці до друку цієї праці. 

Особлива благодарність тим, хто науковими працями або іншою участю вніс 
свою лепту у появу коментаря цієї праці, серед яких: професор Мікаел Арранц 
(Roma, Universitet Gregoriana – Rusicum), спеціаліст з древніх східних анафор та 
візантійських чинопослідувань Православної Церкви, колишній викладач курсу 
історичної літургіки у Санкт-Петербурзькій (Ленінградській) Духовній Академії 
(РПЦ) у 70-ті роки ХХ століття; о-др. Роберт Тафт (Roma, Universitet Gregoriana) та 
Доктор Хью Уайбру, праці яких дозволили розширити історичну частину коментаря 
цього видання; а також архієпископ Антоніо Маттіаццо (єпископ м. Падова, Італія), 
о. Ніколас Вирволл, проректор Інституту Східних Церков (Німеччина, Регенсбург, 
RKK); професор пані Барбара Халлєнслєбен (Швейцарія, Фрібургзький Університет, 
RKK); професор о. Гвідо Вєргаувен (Швейцарія, Фрібургзького Університету, RKK), 
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які за укріплення міжхристиянських зв’язків були удостоєні орденів РПЦ від 
Святійшого Патріарха Алєксія II. 

Автор вдячний і своїм видатним вчителям і наставникам, що пробудили в 
ньому цікавість до історії літургійної спадщини святого православ’я, зокрема, 
спочилим у Бозі: доктору богослов’я митрополиту Ленінградському і 
Новгородському Нікодіму (Ротову), доктору богослов’я, митрополиту 
Ленінградському і Новгородському Антонію (Мєльнікову) і доктору церковної 
історії, вченому-літургісту та музикознавцю професору Ніколаю Дмітрієвічу 
Успєнскому (ЛДА, Росія). Вдячність автора адресована і до світлої пам’яті спочилих 
у Бозі протоієрея Ніколая Афанасьєва, архімандрита Кіпріана Кєрна, прот. 
Алєксандра Шмємана, що відкрили своїми літургійними працями нові 
святоотцівські обрії богослужіння та звернули увагу автора на євхаристичний вимір 
еклезіологічного православного вчення. 

Автор смиренно і з любов’ю у Христі подає цю працю до уваги святійшого 
патріарха Московського та всієї Русі Алєксія ІІ; блаженнійшого Володимира, 
митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української Православної 
Церкви; високопреосвященнійшого митрополита Мінського і Білоруського Філарєта 
(Вахромєєва), предстоятеля Білоруської Православної Церкви і голови 
богословської комісії Священного Синоду РПЦ; митрополита Смоленського і 
Калінінградського Кірілла (Гундяєва), голови ВЗЦЗ МП; високопреосвященнійшого 
Клімєнта, митрополита Калузького і Боровського, керуючого справами Московської 
Патріархії; а також до уваги митрополита Харківського і Богодухівського Никодима, 
голови канонічної комісії Священного Синоду УПЦ; митрополита Одеського і 
Ізмаїльського Агафангєла, голови навчального комітету Священного Синоду УПЦ; 
митрополита Алматинського і Астанайського Мєфодія (Нємцова); архієпископа 
Новгородського і Староруського Льва (Церпіцкого); архієпископа Костромського і 
Галичського Алєксандра (Могільова); архієпископа Білгородського і 
Старооскольського Іоанна (Попова); архієпископа Львівського і Галицького 
Августина (Маркевича), голови богословської комісії Священного Синоду УПЦ; 
преосвященного архієпископа Черкаського і Канівського Софронія, заступника 
голови канонічної комісії Священного Синоду УПЦ; єпископа Архангельського і 
Холмогорського Тіхона (Стєпанова); протоієрея Ніколая Балашова, заступника 
голови ВЗЦЗ (Москва), голови синодальної комісії з продовження праць по 
виправленню та редагуванню богослужбових текстів, які в різні часи надихнули 
автора на труди задля роз’яснення церковнослов’янських богослужбових текстів. 
Так само смиренно подається ця праця і до уваги всіх інших богомудрих 
преосвященних співбратів-архіпастирів Української Православної Церкви, 
високоповажних ректорів, професорів і викладачів духовних шкіл УПЦ, в надії 
здобути їх прихильність до цього задуму та поблажливість до немочі людського 
розуму. 

 
Архієпископ Іонафан (Єлєцкіх) 
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ТАМ, ДЕ ІСТИННА ЄВХАРИСТІЯ, ТАМ  ІСТИННА ЦЕРКВА. 
ТАМ, ДЕ ІСТИННА ЦЕРКВА, ТАМ  ІСТИННА ЄВХАРИСТІЯ 

(З висловлювань святих отців та вчителів Церкви Христової) 

КОРОТКА СХЕМА 
ДАВНЬОГО ЧИНУ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ  

(східно-грецька традиція) 

1. Обряди і молитви входу єпископа та народу у святилище: зустріч 
єпископа та облачення його у просторому притворі – нартексі храму – при 
співанні псалмів так званої “Пісенної Утрені”, винесення дияконами з 
книгосховища та вручення єпископу, як хранителю (управителю) слів 
Божих – св. Євангелія, вхід єпископа з народом до храму (так само, як на 
Утрені св. Великодня) і розміщення в ньому народу, відповідно до статі та 
покаянної дисципліни: чоловіки – жінки; біля вівтаря – вірні, окремо від них 
– оголошувані, а також ті, котрі слухають Писання (“ті, що моляться”); 
у притворі залишаються: відлучені від причастя, ті, що стоять на колінах, 
припадаючи, ті, що плачуть над своїми гріхами (плачущі) та інші; вхід 
єпископа до вівтаря для звершення перших священнодійств – кадіння 
престолу та надання миру з підвищеного (горнього) місця. 

2. Читання Святого Письма та повчання від предстоятеля. 

3. Молитви вірних за оголошуваних і їх вихід у притвор або в галереї 
внутрішнього двору храму для катехізації. У храмі залишаються вірні, 
що мають право причащатися та “ті, що моляться” (слухаючі), які, після 
виконання ними єпитимії,  ще не були допущені єпископом до причастя. 

4. Принесення і покладання вірними на жертовник храму хліба та вина 
для Євхаристії (Походження проскомідії: вибір дияконами необхідної 
кількості хлібів та вина для святої Євхаристії. Вилучення невеликих 
частин з хлібин, принесених для Євхаристії, та покладання їх на дискос; 
читання приватних диптихів жертводавців. Після Літургії останки хліба 
передаються для братньої вечері вірних). 
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5. Перенесення дияконами приготованих Святих Дарів до вівтаря, 
вручення їх єпископу для покладання на престол. Молитва 
предстоятеля на принесення Святих Дарів (“Боже, Боже наш, що послав 
на поживу всьому Світу Небесний Хліб…”) та покладення їх на престол. 

6. Освячення Святих Дарів. Читання диптиху. 

7. Молитва за “добре” причастя (“Отче наш”). 

8. Причащання вірних Тілу й Крові Христовим та благодаріння за нього. 

9. Молитви на вихід єпископа й народу з храму. 

КОРОТКА СХЕМА СУЧАСНОГО ЧИНУ 
БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ 

( русько-слов’янська традиція) 

1. Обряди і молитви чину проскомідії під час читання так званих часів 
(клірики та народ вже присутні у храмі). Читання диптиху біля жертовника. 

2. Обряди й молитви входу єпископа у притвор та вівтар храму. 

3. Читання Святого Писання і повчання предстоятеля (Оголошуваних 
немає, хоча заклик до них, аби покинули храм, зберігся). 

4. Перенесення дияконами Святих Дарів у вівтар, вручення їх єпископу 
для покладання на престол. 

5. Освячення Святих Дарів (анафора). Читання диптиху. 

6. Молитви за “добре” причастя (“Отче наш” та ін.). 

7. Причастя і подяки за нього. 

8. Молитви на вихід єпископа й народу з храму. 
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ВХІДНІ МОЛИТВИ 
У  день звершення св. Літургії священик з  дияконом, зодягнуті в 

стихарі, стають обличчям до сходу перед царськими вратами і, тричі 
поклонившись, починають читати 

ПОЧАТКОВІ МОЛИТВИ 

Диякон: Благослови, владико. 

Священик: Благословен Бог наш завжди: й нині, і повсякчас, і  на вічні 
віки! 

Диякон: Амінь. Царю Небесний, Утішителю – Душе істинний/, 
Всюдисущий і Всенаповнюючий/, Вмістилище всіх благ та життя 
Подателю!/ Прийди і вселися в нас/, і очисти нас від усякої скверни/, і 
спаси, Благий, душі наші/. 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас 
(тричі). 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки. 

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти нас від гріхів наших; 
Владико, прости беззаконня наші; Святий, прийди і зціли немочі наші Імені 
Твого ради. 

Господи, помилуй (тричі). 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! 

Отче наш, що єси на небесах! Хай святиться Ім'я Твоє, хай прийде 
Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на Небі, так і на землі. Хліба нам 
надсущного подай на щодень і прости нам борги наші, як і ми прощаємо 
боржникам нашим й не допусти нас до спокуси, але визволи нас від лукавого. 

Священик: Бо у Тебе єдине Царство і Сила і Слава – Отця і Сина і 
Святого Духа - завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Диякон: Амінь. 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, 
ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю молитву приносимо: помилуй нас. 
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Слава Отцю і Сину і Святому Духу. 

Господи, помилуй нас, бо на Тебе сподіваємось, не прогнівайся на нас і 
не згадуй беззаконь наших, але й нині зглянься, Милосердний, та визволи нас 
від ворогів наших. Бо Ти – Бог наш і ми – Люди Твої творіння рук Твоїх, Ім'я 
Твоє закликаємо 

І нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, надію 
маючи на Тебе, не загинули, але позбулися Тобою всіх бід. Бо Ти – спасіння 
роду християнського. 

Потім підходять до образа Христа і цілують його, промовляючи: 
Пречистому Твоєму образу вклоняємось, Благий, благаючи прощення 

гріхів наших, Христе Боже. Ти бо з волі Своєї зійшов на хрест, щоби звільнити 
творіння Твоє від неволі ворожої. Тому благодарственно співаємо Тобі: Ти 
радістю наповнив Собою все, Спасе наш, що прийшов спасти Світ. 

Тоді цілують також і образ Богородиці, промовляючи тропар: 
О, Богородице, Джерело Милосердя, сподоби нас Твоєї милості і 

зглянься на грішних людей, яви, як завжди, силу Твою. Бо з упованням на 
Тебе: „Радій!” – співаємо Тобі, як колись Гавриїл, безплотних (Сил) 
архістратиг. 

Схиливши голову, священик молиться: 
Господи, подай (як колись і Петру) руку Твою з вишини святої Оселі 

Твоєї та укріпи мене для звершувати цієї Служби Твоєї, щоб неосудно стати 
перед страшним Престолом Твоїм і звершити священнодійства Безкровної 
Жертви. Бо у Тебе – Сила і Слава3 на вічні віки. Амінь. 

Вклонившись один одному, поклоняються народу та йдуть південними 
дверима до вівтаря, диякон промовляє вірші 5-го псалма: 

Господи, до дому Твого увійду, храму святому Твоєму вклонюся у 
страсі перед Тобою. Провадь мене, Господи, істиною Твоєю і влаштуй мою 
дорогу перед Тобою, щоб, насміхаючись, не злословили мене мої вороги. Бо 
на вустах їхніх немає істини, серце їх повне суєти, наче провалля домовини. Їх 
горло і язик, як жало змії. Розсуди їх, Боже, і хай залишуть підступні замисли 
свої! За їхні великі злочинства відкинь їх від Себе, бо вони Тебе зневажають! 
                                                           
 
3Слава Божа – таємничий вогневидний Образ Присутності Божої, що прикриває незбагненну 
сутність Бога. Про Славу Божу читайте в подальших коментарях. 
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А всі, хто уповає на Тебе, хай звеселяться і радіють вічно, бо Ти житимеш 
серед них. І хай воздадуть Тобі хвалу ті, котрі Ім'я Твоє возлюбили! Бо Ти, 
Господи, благословляєш праведника і милістю вкриваєш його, мов щитом! 

У вівтарі покланяються тричі доземно перед святим престолом, 
цілуючи св. Євангеліє і престол. Тоді кожен бере в руки свій стихар і, тричі 
вклоняючись на схід, подумки каже: 

Боже, очисти мене, грішного, і помилуй мене. 

Диякон підходить до священика зі стихарем та орарем у правій руці і, 
вклонившись перед ним, каже: 

Благослови, владико, (одягнути) стихар з орарем. 

Священик (благословляє, промовляючи): Благословен Бог наш завжди: й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Диякон: Амінь. 

Диякон відходить, зодягається в стихар і поручі, читаючи молитви на 
облачення (дивись нижче). Облачившись, готує все на жертовнику до 
проскомідії. Священик, поклавши стихар на ліву руку, тричі хреститься і 
кланяється на схід. Потім  благословляє знаком хреста стихар, кажучи: 

Благословен Бог наш  завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 
Амінь. 

І одягає його зі словами: 
Радітиме душа моя в Господі, бо ризою спасіння покрив Він мене і в 

шати радощів зодягнув мене; мов на нареченого, поклав на мене вінець і, наче 
наречену, оповив мене красою. 

Також благословляє єпитрахіль і, одягаючи його, проказує: 
Благословен Бог наш, що проливає благодать Свою на священиків Своїх, 

наче миро на голову, що спливає на бороду –  бороду Аарона – і на край одежі 
його. 

Тоді бере пояс і, підперізуючись, промовляє: 
Благословен Бог, що оповиває мене силою, непорочністю стелить дорогу 

мою, зміцнює ноги мої, як лані, та на висотах (гір) ставить мене. 

Благословляючи поручі і одягаючи на праву руку, молиться так: 
Правиця Твоя, Господи, прославилась силою; права рука Твоя, Господи, 

вщент розтрощила ворогів і Славою Твоєю Ти стер усіх супостатів. 
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Також і на ліву руку: 
Руки Твої створили мене і довершили мене; направ мене і навчуся 

заповідей Твоїх. 

Також благословляє й одягає набедреник (якщо має на це право) і так 
каже: 

О Сильний, прив'яжи меч Твій до стегна Твого Силою і Красою Твоєю, 
натягни лук та йди щасливо, й царюй  для істини і лагідності, і справедливості. 
І дивовижно поведе Тебе правиця Твоя завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! Амінь. 

Благословляє фелонь, цілує та вдягає, промовляючи: 
Священики Твої, Господи, зодягнуться в правду; і преподобні Твої 

радітимуть завжди: і нині, і повсякчас, і на вічні віки. Амінь. 

Так, облачившись у священні одежі, священик омиває руки, читаючи 
вірші 25-го псалма: 

Омию водою невинності руки мої і обійду жертовник Твій, Господи, щоб 
почути голоси тих, хто воздає Тобі хвалу, хто звіщає про всі дива Твої. 
Господи. Полюбив я Оселі Твоєї красу – місце життя Слави Твоєї! Тож не 
згуби душу мою, як відступника, і життя мого, як душу вбивці, в чиїх руках 
беззаконня і правиця якого сповнена підкупів. Збережи мене, Господи, і 
помилуй, бо ходжу в одежі моєї непорочності. І нога моя стоїть на вірній 
дорозі. І на зібранні (Народу Твого) благословлю Тебе, Господи. 

Священик, коли облачиться і омиє руки, благословляє на часи: 
Благословен Бог наш завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

Тоді відходить з дияконом до жертовника для звершення проскомідії. 

На часи завіса царських врат відкривається. 

Коли священик звершує службу без диякона, то в проскомідії сам 
виконує всі дії та виголоси диякона, за винятком суто дияконських, напр.: 
„Благослови, владико”, „Простроми, владико”, „Час звершити” і т. д. 
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ПРОСКОМІДІЯ4 
(Протесіс) 

Наблизившись до жертовника і тричі вклонившись, священик каже 
(зазвичай він при цьому цілує священні сосуди): 

Ти звільнив нас, Спасе наш, дорогоцінною Твоєю Кров’ю/ від 
закляття порушеної нами заповіді./5 Коли ж цвяхами Тебе прибили до 
хреста і списом простромили, / Ти став Джерелом, що струменить людям 
безсмертя. / Слава Тобі!/ 

Тоді починає проскомідію: 
Благословен Бог наш завжди: і нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

Далі священик бере просфору і, тричі роблячи над нею знак хреста 
копієм, каже: 

(Цей знак хреста) на спомин Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса 
Христа. 

Надрізуючи просфору (з правого боку від печатки), він читає давнє 
пророцтво Ісаї (Іс. 53:7-8) про страждання Спасителя: наче ягня, Він 
проваджений був на заколення, (з лівого боку): і так як агнець непорочний 
мовчить перед тим, хто стриже його, так і Він не відкриває вуст Своїх; (з 
верхнього боку): мов звичайна Людина, після в’язниці і суду взятий Він був 
для розп’яття, (з нижнього боку): але таємне Його походження хто 
пояснить? (Дістає копієм агничну центральну частину з просфори): подібно 
цій дії, віднімалось земне життя Його. 

Після дияконських слів: Принеси це в жертву, владико. 

Робить хрестоподібний надріз на Агнці, що в цей момент є поверненим 
печаткою донизу на дискосі, промовляючи: (Цей знак хреста є) на спомин 

                                                           
 
4Слово “проскомідія” складається з двох грецьких слів: “до” та “несу”, звідси “несу до…”, “несу 
для…”. На проскомідії в лівому відділі вівтаря заздалегідь готуються святі Дари – євхаристійні 
хліб та вино –  для їх подальшого перенесення на престол та освячення у Христові Тіло й Кров. 
Греки “проскомідією” називають всю Літургію (або анафору) і віддають перевагу іншій назві цієї 
частини Євхаристії, а саме слову “протесіс” – принесення. Нині проскомідія (задля зручності) 
здійснюється в чині читання визначених псалмів, так званих часів. В давнину проскомідія 
звершувалась безпосередньо в чині Літургії після виходу оголошуваних з храму (перед Херувимською 
піснею). 
5Мова йде про порушення заповіді, даної Богом Адаму і Єві у земному раю: не споживати без Його 
волі плодів таємничого гносеологічного Древа пізнання Добра і Зла. 
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принесення жертви Агнця Божого, що взяв на Себе гріхи Світу, заради Життя 
Світу та його спасіння. 

І далі диякон, вказуючи на святий агнець, промовляє: Простроми, 
владико. 

Священик творить копієм невеличкий надріз з правого боку Агнця: 
Один з воїнів списом ребра Йому простромив і одразу ж витекла звідти 

кров і вода; і той, хто бачив (св.ап. Іоанн), засвідчив це, і істинне свідчення 
його (Ін.19: 34-35). 

Далі диякон (за грецьким чином) каже: По’єднай, владико, Святі Дари. 

Священик вливає до Чаші вино й декілька крапель води зі словами: 
Благословенне поєднання Дарів Твоїх завжди: і нині, і повсякчас, і на 

вічні віки. Амінь (з чину грецького служебника). 

Виймаючи частинки з просфор та розкладаючи їх на дискосі довкола 
Агнця, говорить: 

(Ця принесена частка виймається і покладається на дискос) На честь і 
пам’ять преблагословенної владичиці нашої Богородиці та Приснодіви6 
Марії.7 Задля Її молитов, прийми, Господи, цю жертву на Наднебесний Твій 
Жертовник (кладучи часточку справа від Агнця): Предстала праворуч від Тебе 
Цариця, зодягнена у позолочені ризи. 

Далі бере третю просфору і, вийнявши з неї першу часточку, покладає  
її ліворуч святого хліба і промовляє: 

(Також на честь і пам’ять) шанованого та уславленого пророка, 
предтечі й хрестителя Іоанна; 

Тоді промовляє: 
святих та уславлених пророків: Моісея й Аарона, Іллі та Єлисея, Давида 

та Євсея, святих трьох юнаків, пророка Даниїла і всіх святих пророків; 

І, вийнявши частинку, покладає її під першою. 

                                                           
 
6“Приснодіва” – Незміннодіва. Титулування Пресвятої Богородиці випливає з догмату святої 
Церкви: Матір Божа, породивши Христа без чоловіка, залишилася і перебуває Дівою. Переклад 
“Приснодіва”, як “Вічнодіва” богословськи некоректний, бо вічність розпочалася разом з появою 
цього Світу, тоді, коли роду людського ще не існувало. 
7Тема принесення безкровної Жертви на честь Пресвятої Богородиці та у спогад Її молитовного 
перед Богом заступництва повторюється надалі і у прохально-заступницькій частині анафори. 
(Див. анафору: виголос “Изряднее…”). 
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Потім кладе третю частинку зі словами: 
святих славних і похвали гідних апостолів Петра й Павла та усіх святих 

апостолів; 

Далі промовляє: 
святих отців наших: святителів Василія Великого, Григорія Богослова та 

Іоанна Златоуста, Афанасія й Кирила, Николая Мірлікійського, Петра, 
Олексія, Іони, Филипа та Гермогена Московських, Никити, єпископа 
Новгородського, Леонтія, єпископа Ростовського, і всіх святих святителів; 

Вийнявши четверту частинку, покладає її біля першої, починаючи 
другий ряд,такими словами: 

святого апостола, першомученика і архидиякона Стефана, святих 
великомучеників Димитрія, Георгія, Феодора Тирона, Феодора Стратилата і 
всіх святих мучеників, і мучениць: Фекли, Варвари, Кіріакії, Євфимії та 
Параскеви, Єкатерини та всіх святих мучениць; 

Вийнявши п'яту частинку, покладає її під четвертою. 
Тоді каже: 
преподобних і богоносних отців наших: Антонія, Євфимія, Сави, 

Онуфрія, Афанасія Афонського, Антонія та Феодосія Печерських, Сергія 
Радонезького, Варлаама Хутинського та всіх преподобних отців і преподобних 
матерів: Пелагії, Феодосії, Анастасії, Євпраксії, Февронії, Феодулії, Єфросинії, 
Марії Єгипетської та всіх преподобних матерів; 

Вийнявши шосту частинку, покладає її під п'ятою, закінчуючи другий 
ряд, промовляючи: 

святих чудотворців, безсрібників: Козьми й Даміана, Кіра та Іоанна, 
Пантелеймона і Єрмолая та всіх святих безсрібників; 

Вийнявши сьому частинку, покладає її зверху, починаючи третій ряд. 
Тоді знову промовляє: 
святих, праведних богоносних отців Іакима та Анни, святого (чий храм і 

того, якого день), святих рівноапостольних Кирила й Мефодія, вчителів 
слов’янських, святих рівноапостольних Великого Князя Володимира та 
Великої Княгині Ольги і всіх святих; за молитвами яких зглянься на нас, Боже; 

І покладає восьму частинку під сьомою, зі словами: 
святого отця нашого Іоанна Златоуста, архієпископа Царгородського. 
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І так, вийнявши дев'яту частинку, покладає її під восьму, закінчуючи 
третій ряд. 

Взявши четверту просфору, молиться: 
Пом’яни, Владико Людинолюбний, святійших православних патріархів 

та великого владику і отця нашого Алєксія, святійшого патріарха 
Московського та всієї Русі, Блаженнійшого Володимира, митрополита 
Київського і всієї України, і владику нашого (високо)преосвященнійшого (ім’я 
й титул єпархіального архієрея) та всіх єпископів православних; згадай 
достойних пресвітерів, Христових дияконів і всіх тих, що у священному сані 
перебувають: братів і співслужителів наших, священиків, дияконів і всіх 
братів наших, яких Ти покликав з милості Своєї до Спілкування з Тобою, 
Всеблагий Владико. 

Вийнявши частинку, покладає  її нижче святого хліба  праворуч Агнця. 
Тоді промовляє: 

Пом’яни, Господи, богобережену країну нашу і всіх, що живуть у ній. 

І, взявши частинку, покладає її нижче святого хліба, ліворуч Агнця. 

З цієї ж просфори і з тих, що їх подають вірні, священик виймає 
частинки за здоров'я живих, покладає їх в один ряд нижче. При цьому 
священик або диякон поіменно згадує живих вірних, читаючи їх власні 
диптихи: 

Пом’яни, Господи (імена). 

Далі, узявши п’яту просфору, священик або диякон так само згадує 
спочилих: 

На спомин і відпущення гріхів спочилих святійших патріархів, 
блаженноспочилих будівничих цього святого храму. Далі поіменно: Пом’яни, 
Господи (імена). Потім: Та усіх з надією на воскресіння у вічному житті й на 
перебування в єдності з Тобою спочилих православних отців, братів та сестер 
наших згадай, Людинолюбче Господи (читає власні диптихи спочилих). 

Усі частинки за спочилих покладає в один ряд нижче частинок за 
живих. І виймає з четвертої просфори за живих частинку за себе, покладає її 
біля частинок за живих і промовляє: 

Пом’яни, Господи, і мене, недостойного,  прости мені всі гріхи – вільні й 
вимушені. 
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Священик благословляє кадильницю з фіміамом і каже: 
Пахощі кадила приносимо Тобі, Христе, Боже наш, мов пахощі аромату 

любові душ наших. Прийми їх на наднебесний Твій жертовник і з Вишини 
зійшли нам благодать Пресвятого Твого Духа. 

Покадивши звіздицю і ставлячи її над Агнцем, священик молиться так: 
І, прийшовши, зоря зупинилася зверху, над місцем, де було Немовля. 

(Мф.2:9). 

Кадить перший покрівець і  покриває  ним дискос: 
Господь царює, у велич Краси зодягнувшись. Господь у Силу Свою 

огорнувся, якою Всесвіт міцно утверджений і не захитається! Престол Твій, 
Господи, Тобою утверджений від початку віків! Ріки, Господи, підносять до 
Тебе води свої, підінімають до Тебе хвилі свої.  Але понад усі води і хвилі 
морські – Твоя Сила, Всевишній Господи. І об’явлення Твої вірні завжди, і 
Дім Твій, Господи, –  Оселя Святині на вічні віки. (Пс. 92). 

Кадить перший  покрівець і  покриває ним чашу: 
Слава Твоя, Христе, вкрила всі небеса і хвала Тобі наповнила землю. 

Покадивши великий покрівець («воздух») та вкриваючи ним дискос 
разом з чашею, промовляє: 

Ти укрий нас, ніби крилами, віджени від нас усіх ворогів та супостатів, 
даруй Мир Твій життю нашому, Господи; помилуй і нас, і Світ Твій та спаси 
душі наші, бо Ти – Благий і Людинолюбний. 

Тоді священик бере кадило, тричі обкаджує жертовник, промовляючи: 
Благословен Бог наш, що забажав так спасти нас. Слава Тобі! 

А диякон кожного разу промовляє: 
Завжди: й нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

Й обидва побожно вклоняються три рази. Тоді диякон промовляє, 
взявши від священика кадило: 

Господу помолимось. 
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МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕННЯ ХЛІБА ТА ВИНА 

Священик: Боже, Ти – Бог наш, Який благословляє та освячує нас! Ти 
послав на поживу всьому Світу Небесний Хліб8  – Господа й Бога нашого 
Ісуса Христа, Спасителя (від вічної смерті), Визволителя (від прокляття)9 і 
Благодійника (душ наших)! Благослови, Боже, принесені Тобі Дари10 та 
прийми їх до наднебесного духовного Твого Жертовника.11 Пом’яни, як 
Милостивий і Людинолюбний, тих, що їх принесли, їх наміри й прохання, і 
нас усіх не осуди у звершенні священнодійств божественних Твоїх Тайн (Тіла і 
Крові). Бо святиться і славиться найдостойніше і найвеличніше Ім’я Твоє12  –   
Отця і Сина і Святого Духа –  й нині, і повсякчас,13 і на вічні віки!14 
Амінь. 

Відпуст 

Слава Тобі, Христе Боже, Надіє наша, слава Тобі. 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 
Амінь. 

Господи, помилуй (тричі). Благослови. 

(Воскреслий з мертвих) Христос, істинний Бог наш, молитвами 
пречистої Своєї Матері (на Літургії св. Іоанна Златоуста: святого отця 
нашого Іоанна Златоуста, архієпископа Царгородського; на Літургії св. 
Василія Великого: святого отця нашого Василія Великого, архієпископа 
Кесарії Кападокійської) і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Благий і 
Людинолюбний. Амінь. 
                                                           
 
8Хлібом Живим, що зійшов з Небес, називав Себе в Євангелії Господь Ісус Христос (Ін.6 :51: “Я Хліб 
Живий, що зійшов з Неба: хто споживатиме Хліб цей, той буде жити вічно. А Хліб, що Я дам, то є 
тіло Моє, яке Я віддам за життя світу”). 
9Порівн.: Мф.25:41: “Ідіть від Мене, прокляті, у вічний вогонь...” 
10У давнину ця молитва читалася предстоятелем безпосередньо після принесення св. Дарів із 
жертовника до єпископа (у вівтар), як це буває в чині Літургії св. Якова, брата Господнього по 
плоті. Потім св. Дари покладалися єпископом на святий престол. 
11Тема так званої вихідної епіклези: моління Богу-Отцю за прийняття св. Дарів до Наднебесного 
Жертовника (у латинській традиції “руками Ангела”, тобто, Христа). 
12“Не виголошуй імені Божого даремно” – навчає заповідь Божа. Святість Божого Імені 
відображаує ідею абсолютної “потойбічності” Бога по відношенню до створеного світу та 
непричетності Творця до зла. Святі отці розуміли святість Божу, як сукупність усякої 
досконалості й онтологічну передвічну Красу, споглядання та прилучення до якої має наслідком 
особливий духовний стан душі – “сердечну насолоду”, блаженство (див. заповіді блаженств). 
Згадайте відомий вираз одного з героїв Ф.М. Достоєвського: “Краса врятує світ”. 
13Тобто, безперестанку, від початку часу, споконвіку. 
14“І на віки вічні”, “І на віки віків” – гебраїзм, посилення значення першого слова, тобто, навічно. 
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БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
Священик: БЛАГОСЛОВЕННЕ ЦАРСТВО15 ОТЦЯ І СИНА І СВЯТОГО 

ДУХА ЗАВЖДИ: Й НИНІ, І ПОВСЯКЧАС,16 І НА ВІЧНІ ВІКИ. 
Люди:  АМІНЬ.17 

ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ 

Диякон:  В мирі18 Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За послання Миру з Вишини19 і за спасіння душ наших 
Господу помолимось. 

                                                           
 
15Царство Боже – ключове поняття християнського життя та зміст Христової благовісті, аж ніяк не 
“потойбічний” світ, а знання Бога, любов до Нього, єдність з Ним і життя в Ньому (Ін.17:3: “ Це ж є 
життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, Якого Ти послав”). Євхаристія – 
наближення та явлення Царства Божого, Небо на землі. 
16Повсякчас –  постійно. 
17Амінь – так, воістину так. Свідоцтво непохитної істинності, “печатка молитви”. 
18Себто, в тиші, спокої, в мовчанні, у стані душевного умиротворіння. В давнину це був заклик до духовної 
молитви всього зібрання. Голосна відповідь “Господи, помилуй” не передбачалася. На єктеніях схиляли 
коліна, як і нині це роблять при читанні трьох колінопреклоненних молитов на Вечірні першого дня Святої 
Трійці: “Знову і знову схиливши коліна…” і в кінці молитов: “Заступи, спаси, підведи…”. За свідченням 
святителя Іоанна Златоуста, молитви Євхаристії також слухали, схиливши коліна: “І в молитвах, як 
кожний може побачити, багато сприяє народ. Так, наприклад, за біснуватих та за тих, що каються, 
звершуються спільні молитви священиком та народом, і всі читають одну молитву – сповнену милосердя. 
Так же ж само, коли випроваджуємо зі священної огорожі недостойних брати участь у святій трапезі 
(Євхаристії), потрібна буває інша молитва, – ми всі разом падаємо до землі, і всі разом здіймаємося”. У чині 
Божественної Літургії святителя Іоанна Златоуста (в другій молитві вірних) читаємо: “Знову й 
багаторазово припадаємо, і Тобі молимося, Благий и Чоловіколюбець…”. Церковнослов’янський вислів “мили 
ся деем”, що зустрічається в молитві закликання Святого Духа, є калькою з давньогрецького виразу, що 
буквально означає “простираючись долілиць”, “падаючи долу”. Про спосіб виголошення єктеній та 
молитвословій Євхаристії у давні часи див. статтю в додатку. 
19Вишній Мир – Мир Згори, Мир Божий (євр. “Шалом Ягве”) – позачасовий і незбагненний розумом стан 
спокою у Бозі, який переживають як блаженство. Див. Фил.4:7: “І мир Божий, що вищий від усякого 
розуму, хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі”; Кол.3:15: “І хай мир Божий владарює у ваших 
серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і будьте дружелюбними!”. Сам Бог після творення світу 
спочив від усіх справ Своїх. Мир Божий є даром Божим і відкривається, як жива Присутність Божа. За 
свідченням православних містиків, той, хто пізнав Мир Божий раптово відчуває Присутність Бога, як 
Особистості, як Живе радісне Світло. Він кожною клітиною свого єства відчуває Доброту Божу, повноту 
та завершеність Всесвіту, раніше відсутню у душі гармонію; оточуючий світ стає чудовим. Від споглядання 
гармонії та Краси Миру Божого (Світла Божого, Слави Божої) людину часто охоплює гостре відчуття 
радості та щастя буття (блаженство), і разом з тим непохитна впевненість у своєму особистому 
безсмерті та бутті Божому. Пор. Рим.14:17: “Бо Царство Боже не їжа і пиття, але праведність, і мир, і 
радість у Святому Дусі”. Людина, що пізнала Мир Божий чітко розуміє: інакше й бути не могло, світ без 
Бога – вершина безглуздя та логічного абсурду, без Бога створений Світ не міг би проіснувати й миті. 
Суперечливий критичний голос занепалого розуму замовкає, і буття Боже душа відчуває як радісну 
онтологічну реальність. Побажання Миру Божого в богослужінні – найвищий ступінь прояву любові до 
людини і є побажанням спасіння душі. Звідси виголос “Мир всім!” Церк.слов. “О Свышнем Мире...” – це 
прохання і про те, щоб Вишній невидимий Світ службових духів (ангелів) був до нас мирним і доброзичливим. 
У Біблії згадуються не тільки ангели-хоронителі (Діян.5:17-20: “Первосвященик же та й всі, хто був з ним і 
належав до саддукейської єресі, сповнились заздрості, і наклали руки на апостолів, і вкинули їх до народної 
в'язниці. Але Ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні, і, вивівши їх, сказав: Ідіть, і, ставши, 
говоріть до народу у храмі всі ці слова життя”) або ангели-примирителі (Лк.2:13-14:      “І ось раптом 
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Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За Мир у Всесвіті,20 за благу твердість в істині святих 
Божих Церков21 і за єднання в них усіх22 Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
благопобожністю та страхом Божим до нього входять, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За великого владику та отця нашого святійшого 
патріарха АЛЄКСІЯ, і за владику та отця нашого 
блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА, і за 
владику нашого (високо)преосвященнійшого 
(архі)єпископа (ім’я місцевого єпископа), достойне 
пресвітерство,23 Христове дияконство, за весь причет 
церковний,24 і за весь народ25 Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За Богом бережену країну нашу, за владу та воїнство її 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За наше місто (село, селище, монастир) та за кожне 
місто і країну, і за тих, що в них живуть по вірі, Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 
                                                                                                                                                                                              
 
з'явилася з Ангелом велика сила небесного воїнства, що Бога прославляли, виголошуючи: Слава Богу 
Вишньому, і на землі мир, у людях благовоління!”), але і ангел – винищувач (1Хронік.21:15: “І послав Бог 
Ангела до Ієрусалиму, щоб знищити його. А коли він почав нищити, Господь побачив і пожалів про цю біду. І 
сказав Він до Ангела-винищувача: досить! Тепер опусти руку твою!”); про ангела безодні та губителя 
Аваддона (грец. “Аполліон”) див. Об’явл. 9:11,            а також Богословские Труды, №27, изд. МП, 1985, с. 
323. 
20Всесвіт – все творіння Боже, зданий Всесвіт в його цільності: видимий (людський) і невидимий 
(ангельський). Тут прохання про Мир від Бога і згоду, щоб не було ворожнечі між Небом та землею, між 
ангелами та людським родом. (Тут Світ – все те, що створене, а Мир Божий – це перебування у повноті 
Царства Божого, блаженне життя з Богом. Мир Божий неможливо передати чи описати, бо він 
“перевершує людське розуміння”). 
21“за непохитність святих Божих Церков” – моління за непохитність місцевих Церков у Христовій істині 
перед обличчям гонителів. 
22Прохання про єднання в місцевих Церквах всіх християн. Церква Христова одна, хоча в цьому світі являє 
себе як родина канонічних Помісних Православних Церков. 
23Церк.слов’я. “о честном пресвитерстве” –  за високоповажних священиків. 
24„За весь причет”, тобто, за церковнослужителів: паламарів, співців, свічконосців, читців, іподияконів. 
25Церк.слов.  “и людех”– тобто, за членів помісної (єпархіальної) Церкви (дієцезії). 
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Диякон:  За благопомірність повітря,26 за щедрі плоди землі та 
мирні часи27 Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За плаваючих у морі, подорожуючих, за перебуваючих у 
польотах повітрям або вселенським простором,28 за 
недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від усіх бід, ненависті та утисків29 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Оборони, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю.30 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи,31 самі себе, й один одного, 
та все життя наше Христу Богу віддамо. 32 

Люди:  Тобі, Господи. 

                                                           
 
26Церк.слов.“О благорастворении воздухов” – екологічне прохання про те, щоб повітря було наповнене 
Божою благодаттю, було завжди здорове для людей і придатне для життя, щоб вітри не переносили 
хвороби, не сприяли виникненню пожеж, повенів, тощо. 
27Йдеться про відсутність війн та ворожнечі. 
28Курсивом набраний варіант прохання за пілотів та пасажирів літальних апаратів. 
29За врятування православної країни і християн від усіляких негараздів, ненависті та насильства від 
зовнішніх ворогів (язичників, варварів та ін.). 
30Бог діє у Всесвіті через Свої Божественні нестворені енергії – благодать. За преподобним Серафимом 
Саровським, мета людського життя полягає в “стяжанні дару благодаті Духа Святого”. 
31Тобто, закликаючи на допомогу Матір Божу і всіх святих. 
32Церк.слов. “весь живот наш Христу Богу предадім”. У давнину церк.слов. “живот” розумілося 
значно ширше порівняно з нинішнім словом “життя” і означало все, чим була наділена чи володіла 
людина: буття, тіло, розум, воля, почуття, наміри, справи і все майно її (“живот, імєніє”). Разом 
з євхаристійною Жертвою вірні повністю приносять (присвячують) служінню Богу і себе, і все, 
чим вони володіють.Останній дияконський виголос є фактично закликом до смирення перед волею 
Божою і повною самовіддачею в служінні Йому на землі і в вічному житті за прикладом Пресвятої 
Богородиці і всіх святих. Подальша відповідь вірних “Тобі, Господи”має характер обіцянки-присяги 
перед образом  Пресвятої Богородиці та святих. 
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МОЛИТВА ПЕРШОГО АНТИФОНУ33 

Священик: Господи,34 Ти – Бог наш! Твоя могутність  таємнича, Слава35 
незбагненна, милість безмірна і людинолюбство невимовне. Ти Сам, 
милосердний Владико, зглянься на святий храм цей і, як Тобі завгодно буде, 
пролий багаті милості і щедроти Твої36 на нас і на тих, хто повсюди молиться з 
нами.37 Бо Тобі від усіх належить слава, честь і поклоніння – Отцю і Сину і 
Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

                                                           
 
33В давнину всі літургійні молитви та єктенії вислуховувались колінопреклонено. Про це читайте 
додаток “Про древню традицію та спосіб виконання єктеній”. 
34Господь, грецькою “Кіріос” – Владика, себто, Той, Хто володарює. Одне з імен Божих. 
35Слава Божа – аж ніяк не проста популярність. Пророку Єзекіїлю на берегах ріки Ховар було 
явлено Славу Бога Ізраїлевого у вигляді величного та чудового образа, зітканого зі світла та вогню 
(Єзек.1). Херувими – опора Слави Божої, що є Священним Началом, Присутністю Божою. У 
святих отців (свт. Григорій Палама) Слава Божа – це та світла хмара або сяйво нестворених 
Божественних Енергій, яку споглядали св. апостоли в Особі Христа (грец. “енергіа” – благодать). 
Бог є Світло і Христос є Сяйво Слави Отця. Див. Ін.1:14: “І Слово сталося плоттю, і перебувало 
між нами, повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як Єдинородного від Отця”; 
Ін.17:24: “Отче! Яких, Ти дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб бачили славу 
Мою, яку Ти дав Мені”. Єство Боже (євр. Шихіна) абсолютно незбагненне та неприступне. 
Триєдиний Бог перебуває в оточенні Своїх нестворених енергій, у Своїй Славі. Він почиває в Своїй 
святості подібно Сонцю, що оточене сяйвом своєї ж плазми – сонячної корони. Слава Божа, за 
біблійним вченням, наче прикриває Шихіну Божу – незбагненну сутність Бога. Слава Божа 
усвідомлюється, як сукупність усякої досконалості. Слава Божа є досконала Краса Божа, 
нестворене одягнення глибинної сутності Бога, споглядання якої сприймається, як єдине Благо. 
Цей стан блаженства пережили святі апостоли на Фаворі, споглядаючи хмару Слави Божої. 
Благодать Божа посилається Богом та діє в Церкві через святі Таїнства, особливо через 
Євхаристію. Причасники “зодягаються” у Христа – в Передвічну Славу Отця. Нею оновлюється 
(освячується) весь створений світ. Єврейські равини вчили: “Там, де двома або трьома читається 
Тора, там Шихіна Божа серед них”. Христос повторив цю фразу по відношенню до Себе: “Там, де 
двоє чи троє зібрались в Ім’я Моє, там Я серед них”. Переживанням присутності чудової Слави 
Божої та Її оспівуванням пронизана вся Літургія Церкви. 
36Церк.слов. “щедроты Божии” – це божественне добросердя, жалість, співчуття, благодіяння 
милості Божої, співпереживання Бога людині, дія Божа, направлена на спасіння людини. Див.: 
Еф.5:9: “…бо плід світла знаходиться у всякому добросерді, і праведності, й  істині”. 
37“Що з нами моляться” – “молящимися с нами”. Тут молитва за всіх членів місцевої Церкви 
(єпархії), що знаходяться у молитовному спілкуванні між собою і які, за вченням Церкви, 
складають єдине євхаристичне зібрання, очолюване єпископом. Можливо і ті члени спільноти, які 
після виконання єпитимії могли стояти з вірними за Літургією, але ще не отримали права на 
причащання. І ті, хто був відсутній на Євхаристії з поважної причини. 
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ПЕРШИЙ АНТИФОН:38 ПСАЛОМ 102 
1  Благослови, душе моя, Господа і все те, що в мені39 – Ім’я святе Його! 
2  Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усі благодійства Його! 
3  Він прощає всі беззаконня Твої, зцілює всі недуги твої; 
4   визволяє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами; 
5  насичує благами бажання твоє: відновиться в тобі, мов орел, юна сила 

твоя. 
6  Господь творить правду та суд – усім скривдженим. 
7  Він показав шляхи Свої Моісею, синам Ізраїлевим – діла Свої. 
8  Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий: 
9  не завжди на нас гнівається і не вічно ворогує. 
10  Не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашим воздав нам: 
11  бо як високо небо над землею, так є великою милість [Господа] до тих, що 

бояться Його; 
12  як далеко від заходу схід, так віддалив Він від нас беззаконня наші; 
13  як отець милує синів, так милує Господь тих, що бояться Його. 
14  Бо Він знає створіння наше, пам'ятає, що ми – земля. 
15  Дні людини, наче трава; немов цвіт польовий, так вони відцвітуть. 
16  Пролетить над ним вітер – і немає його, і навіть місця, де він був, уже не 

впізнають. 
17  Милість же Господня – від віку й до віку – з  тими, що бояться Його, 
18  правда Його над синами синів, що зберігають завіт Його і пам'ятають 

заповіді Його, щоб виконувати їх. 
19  Господь на Небесах встановив престол Свій  і Царство Його всім володіє. 
20  Благословіть Господа всі ангели Його, міцні силою, що виконуєте Його 

слово, слухаючи голосу слів Його; 
21  благословіть Господа, всі небесні воїнства Його, слуги Його, що 

виконують волю Його; 
22  благословіть Господа всі творіння Його на всіх місцях володіння Його. 

Благослови, душе моя, Господа! 

                                                           
 
38Антифон – почергове (двома хорами) співання псалмів або гімнів. У будні співаються інші тексти 
псалмів. У дванадесяті свята – з особливими приспівами чи тропарями. Всі антифони Літургії є 
залишком давньої, так званої пісенної Утрені. 
39“... і все те, що в мені...” – тобто серце, розум, пам'ять. 
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МАЛА ЄКТЕНІЯ 
Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ДРУГОГО АНТИФОНУ40 

Священик: Господи, Боже наш! Спаси Людей Твоїх41 і благослови 
надбання Твоє,42 Повноту Церкви43 Твоєї в мирі збережи, освяти тих, що 
полюбили благу красу Дому Твого44 та божественною Твоєю Силою зодягни 
їх у Славу Твою,45 і не забудь тих, що уповають на Тебе. Бо у Тебе єдина 
Влада,46  Царство,47 Сила48 і Слава – Отця і Сина і Святого Духа49  – й нині, і 
повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 
                                                           
 
40Ці прохання дублюються і в заамвонній молитві. 
41У Новому Завіті Люди Божі, Народ Божий, – це ті, що вірують у Христа, вся Церква Христова. 
42“Надбання Твоє” – те, що є придбаним,спадщина Божа (Божі Люди, в тому числі і майбутні покоління 
християн, святині). Див. 1Пет.1:18-19: “Возлюблені… не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від 
суєтного життя, що передане вам від отців, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого 
Агнця”; 1Пет.2:9-10: “… ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, щоб 
сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла; колись не народ, а тепер 
народ Божий; колись непомилувані, а нині помилувані”. 
43Повнота Церкви – невидима та видима сторони церковного буття (Божественна і людська). 
44Пор. Мф.: 21:13: “Дім Мій – домом молитви назветься…”. 
45“одягни їх в Славу Твою”. Пор. Ін.17:22: ”А славу, яку Ти дав Мені, Я дав їм: хай єдині будуть, як єдині і 
Ми”. 
46 “Влада” – божественне абсолютне єдиновладдя, самодержавство, автовасіліа (грец.).З християнського 
погляду Свята Трійця і є Царство, Сила і Слава.В ній “автовасіліа=царственність”. “Царство”, “Сила”, 
“Слава” – слова-субтитули, що допомагають уникати виголошення слова “Бог” та замінюють священне 
Ім’я Боже, Яке не можна виголошувати даремно. Христос, коли вознісся на Небо, сів “праворуч Сили”, 
себто, сів праворуч Отця (Мк. 14:62). Єдинородний Син Божий є Славою Отця (Ін 17:24). 
47Єрем.10:10: “Він Бог Живий та Цар вічний”. 
48Бог – Кріпкий, Той, Хто має опору в Самому Собі. Бог самобутній. Його Міццю стоїть та рухається весь 
Світ (порівняйте Дії.17:28: “Бо ми Ним живемо, і рухаємось, і існуємо…”). Могутня і спасенна сила 
благодаті Божої. Див. Еф.2:1-9. Порівняйте гімн “Святий Боже, Святий Кріпкий…”. 
49 За словами вселенського патріарха Фотія “Особи Святої Трійці мають спільну дію... У Святої Трійці 
спільне Царство, сила і влада, що не тільки від нас возноситься, але й та, яку Самі Вони – Особи Святої 
Трійці – приймають від Самих Себе.”(Див.: Mai. Spicilegium Romanorum, t.10, Romae, 1844, p. 38-39., а також 
Н.Д.Успенский. “Из истории молитвы “Никтоже достоин.”). 
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ДРУГИЙ АНТИФОН: ПСАЛОМ 145 

1.. Хвали, душе моя, Господа. 

2.  Хвалитиму Господа, поки живу; співатиму Богу моєму, поки існую. 

3.  Не надійтесь на князя, бо він є сином людським, в якому нема спасіння. 

4. Бо коли вийде дух з нього – тоді він повернеться в землю свою; того ж дня 
зникнуть усі задуми його. 

5.  Блаженний, хто шукає допомоги в Бога Іакова, надія якого на Господа Бога 
свого, 

6. Хто створив небо і землю, море з усім, що в них,  і вічно зберігає вірність, 

7.  і творить правосуддя скривдженим, і дає хліб голодним.  

8.  Господь звільняє в’язнів, Господь відкриває очі сліпим, Господь піднімає 
пригноблених, Господь любить праведних.  

9. Господь оберігає бездомних, сироту і вдову підтримує і путь грішників 
руйнує.  

10. Господь вовік царюватиме, Бог твій, Сіоне,50 з роду в рід. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу – й  нині, і повсякчас, і на вічні віки!  

Амінь. 
 
 

 

                                                           
 
50Сіон – височина в Ієрусалимі. В переносному розумінні – Церква Христова. 
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ЄДИНОРОДНИЙ СИНЕ51 

Єдинородний Сине,52 Слово Боже! Безсмертним будучи,53 Ти зволив, 
спасіння задля нашого втілитися від Богородиці святої і Діви вічної – Марії.54 
Ти, залишаючись незмінним, вочоловічився55 й віддав Себе розп’яти! О, 
Христе Боже, здолавший смертю смерть,56 єдиний від Осіб Святої Трійці,  - Ти 
Той, Хто разом славиться з Отцем і Святим Духом,57 спаси нас! 

Поєтичний виклад 

Єдинородний Сине, Слово Боже!  
Будучи безсмертним, Ти зволив втілитися  
Від Богородиці святої в Діви вічної - Марії, 
Спасіння задля нашого. 
Ти, залишаючись незмінно Богом,  
Вочоловічився й віддав Себе розп’яти! 
О  наш, Христе і Боже, - 
Той, Хто подолав Своєю смертю смерть, 
Той, Хто є одним з Осіб  Святої Трійці, 
Хто разом славиться з Отцем і  Святим Духом, - 
Спаси нас! 

                                                           
 
51Тропар кафедрального храму Константинополя на честь Христа-Бога, Передвічної Премудрості 
- Софії Божої. Тропар – один з видів церковної гімнографії, піснеспів на честь Христа, свята чи 
святого. 
52Єдиний.  
53Слов. “Бессмертен сый”, буквально означає “Той, що перебуває Безсмертним, Приснобутнім, 
Хто перебуває вічно”, – містить у  собі вчення про передвічне буття Логосу, що втілився, Сина 
Божого, другої іпостасі Єдиного Бога – Святої Трійці. На запитання Моісея: “Хто Ти є?”, – була 
відповідь Бога: “Аз есмь Сый”, тобто, “Я є Сущий”, “Я є Той, Хто Є” (див. Вих.3:14: “І сказав Бог 
Моісею: Я Той, Хто є. І сказав: Так скажи синам Ізраїлевим: Сущий послав мене до вас”). 
Приснобуття повною мірою стосується і другої Особи Святої Трійці – Єдинородного Сина 
Божого. Див. Ін.1:1: “Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог”; Ін.8:58: “Ісус 
сказав їм: істинно, істинно кажу вам: перш, ніж був Авраам, Я Є”; Ін.17:24 :“Отче! Яких, Ти дав 
Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб бачили славу Мою, яку Ти дав Мені, тому що 
возлюбив Мене раніше створення світу”; Об’яв.1:8: “Я є Альфа й Омега, початок і кінець, 
говорить Господь, Який є, і був, і прийде, Вседержитель”. 
54Православна Церква вірить, що Пресвята Богородиця після безсім’яного народження Нею 
Христа залишилась Приснодівою (Пречистою, Непорочною Дівою). 
55Слов. “непреложно”, себто без ніякої переміни, виключаючи будь-яку зміну у божественній 
природі Сина Божого та не змінюючи людську природу після прийняття її від Пресвятої Діви 
Марії. 
56Христос віддав Себе на розп’яття добровільно. На хресті було розіп’ято людське єство Христа, 
іпостасно поєднане з Його Божественною природою та прославлене воскресінням. 
57Належне Богу славослів’я та поклоніння однаково віддаються всім Особам Святої Єдиносущної 
та Неподільної Трійці. 
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МАЛА ЄКТЕНІЯ 

Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе, й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ТРЕТЬОГО АНТИФОНУ 

Священик: Господи! Ти Той, Хто дарував нам це спільне та єдинодушне 
моління і обіцяв сповнити прохання двох або трьох, коли вони зберуться в 
Ім’я Твоє.58 Тож виповни нині прохання рабів Твоїх до спільного нашого 
блага, подаючи в цьому житті пізнання Твоєї Істини і в Майбутньому Віці59  – 

життя вічне даруючи. Бо Ти – Бог благий та людинолюбний, і Тобі ми славу 
віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! 

Люди: Амінь. 
 
 

 

                                                           
 
58Див. Мф.18:19-20: “Істинно також кажу вам, що коли двоє з вас на землі погодяться просити 
про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця Мого Небесного, бо, де двоє чи троє 
зібрані в ім'я Моє, там Я серед них”. 
59Майбутній Вік – безкінечно тривале буття перетвореного Світу, де Бог буде Всім в усьому. 
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ТРЕТІЙ АНТИФОН 

У Царстві Твоєму пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє.60 

Блаженні61 вбогі духом,62 бо їхнє є Царство Небесне. 

Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть утішені. 

Блаженні лагідні, бо вони унаслідують землю. 

Блаженні голодні й жадаючі правди, бо вони наситяться. 

Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. 

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. 

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими будуть названі. 

Блаженні вигнані за правду, бо їх є Царство Небесне. 

Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, переслідувати і обмовляти 
всяким злим словом Мене ради. 

Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на Небесах. 

 

                                                           
 
60Слова розіп’ятого “розсудливого” розбійника до Христа. Див. Лк.23:42-43: “…сказав Ісусу: 
пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє! І сказав йому Ісус: істинно кажу тобі, нині 
ж будеш зі Мною в раю”. В деяких перекладах слова розбійника викладені так: “Коли Ти знову 
прийдеш як Цар”, тобто, коли Христос з’явиться зодягненим в Свою царську, могутню велич і 
Славу, що побачать усі. 
61Слов. “блаженство” походить від слова “благо, доброта»  – найвища духовна есхатологічна 
цінність, що передбачає спілкування з Абсолютним Благом, Яким є Бог. Порівняйте Мф.19:17: “Він 
же сказав йому: чому називаєш Мене благим? Ніхто не благий, крім одного Бога”. Справжнє 
блаженство поза Богом неможливе. 
62Вбогі духом – це люди, душа яких відчужена від наживання багатства та здобуванняземної слави. 
У давньоєврейському суспільстві був цілий прошарок “вбогих духом”. Можливий варіант 
перекладу: “Блаженні вбогі, бо їх душа успадкує Царство Небесне”. Виділене жирним шрифтом 
відноситься, як рефрен, до всіх заповідей блаженства. 
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ЛІТУРГІЯ ОГОЛОШУВАНИХ63 
МОЛИТВА ВХОДУ ДО СВЯТИЛИЩА 

Священик: Господи, Боже наш! Ти всі небеса наповнив стрункими 
чинами64 воїнств ангелів і архангелів65 для служіння Твоїй Славі! Звели ж, 
Владико, святим Твоїм ангелам ввійти з нашим входом (до святилища),66 щоб 
співслужити і прославляти Твою Славу. Бо всім належить67 віддавати Тобі 
славу, честь і поклоніння – Отцю і Сину і Святому Духу  –  нині, і 
повсякчас, і на вічні віки! 

Диякон:  Амінь. Будемо (взаємо)уважні! Станемо рівно!68 

Клірики: Прийдіть, поклонимось і припадемо до Христа! 
Спаси нас, Сине Божий, воскреслий із мертвих, 
що співають Тобі: “Алилуя!”. 

МОЛИТВА ПЕРЕД ПІСНЕСПІВОМ “СВЯТИЙ БОЖЕ” 

Священик: Боже Святий, Який на святих спочиває, Якого серафими 
трисвятою піснею вихваляють та херувими славословлять, Якому 
вклоняються всі Сили Небесні! Ти все суще покликав з небуття до буття, 
створив людину за образом Твоїм і подобою, прикрасив її всіма дарами 
Твоїми і, коли вона просить, подаєш їй премудрість та пізнання (Істини). Ти 
грішника не відкидаєш, даючи йому спасіння через покаяння. І нас, Твоїх 
немічних і непотребних рабів, Ти удостоїв нині стати перед славою Твого 
Жертовника, щоб віддати належне Тобі поклоніння та славослів’я. Прийми ж, 

                                                           
 
63Оголошувані – учні багаторічних катехитичних курсів, що готувалися до прийняття хрещення. 
Літургія оголошуваних – навчальна частина богослужіння, після якої читається Святе Писання та 
виголошується проповідь, псля її закінчення оголошувані покидали храм. 
64 Чин (грец. “таксіс”) – упорядкований стрій, згідно ієрархічної системи (наприклад, у військових). 
65“Воїнство небесне” у семітичній мовній системі означає лад світил. Давні іудейсько-
християнські передання допускали зв’язок світоносних ангелів з планетами за ознакою стрункості, 
розміреності, стрімкості руху. Архангела Гавриїла часто поєднували з Місяцем, Рафаїла з 
Меркурієм і таке інше. В тлумаченнях святих отців “небесні світочі” – це ангели. Про ангелів 
читайте: БТ, №27, вид. МП, 1985, с. 325-327. Богослов’я нараховує дев’ять ангельських чинів: 
серафими, херувими, престоли (трони), господства, сили, власті, начала, архангели, ангели. Але 
справжнє їх число відає один тільки Бог. 
66Урочистим входом єпископа з народом з просторого притвору (нартексу) до центрального нефу 
храму власне і починалося в древні часи богослужіння Євхаристії. При цьому співали гімн 
“Прийдіть, поклонимось…”. 
67Церк.слов.”подобает” означає належить, личить, є насправді притаманним. 
68Заклики до народу в нартексі храма перед його входом до святилища. 
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Владико, з вуст нас, грішних, трисвяте славослів’я69 і відвідай нас благістю 
Твоєю. Прости нам усі гріхи – вільні й невільні, освяти наші душі і тіла, і 
сприяй нам, щоб у святості служити Тобі кожен день життя нашого молитвами 
святої Богородиці й усіх святих, що з початку віку догодили Тобі. Бо Ти є 
Святий, Боже наш, і Тобі славу віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу –  й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки. 

Люди: Амінь. 

ТРИСВЯТЕ СЛАВОСЛІВ’Я 

Люди: Святий Боже, Святий Кріпкий,70 Святий Безсмертний! 
Помилуй нас!71 (Тричі). 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, і повсякчас, і на 
вічні віки. Амінь. Святий Безсмертний! Помилуй нас! 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! 
Помилуй нас! 

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВ. ЄВАНГЕЛІЯ 

Священик:  Владико людинолюбний! Осіяй серця наші передвічним 
Світлом Твоєї божественної Премудрості і відкрий очі нашого розуму для 
пізнання Твого Євангелія. Вклади в нас благоговійний страх перед Тобою, щоб 
не порушувати нам спасительні Твої заповіді і відбити ним усі життєві 
спокуси і провести життя духовно, догоджаючи Тобі благими намірами і 
ділами. Бо Ти, Христе Боже –  Оновлення душ і тілес наших, і Тобі ми славу 
віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем і Всесвятим, і Благим, і Життєдайним 
Твоїм Духом  – й нині, й повсякчас, на вічні віки! Амінь. 

 

                                                           
 
69Трисвяту – трикратну. Мається на увазі ангельський спів, де є трикратне “Свят, Свят, Свят”. 
70Тобто, твердий, непохитний, вірний, Той, на Якого можна покладатися. 
71Спів ангелів на небі: “Святий Бог! Святий Кріпкий! Святий Безсмертний!”. “Помилуй, нас!” – 
співаємо з ними на землі й ми, грішні люди. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ ДИЯКОНУ НА ЧИТАННЯ 
СВ. ЄВАНГЕЛІЯ 

Диякон: Благослови, владико, благовісника Писань72 святого апостола і 
євангеліста (Матвія, Марка, Луки, Іоанна). 

Священик: Бог, за молитви святого славного і всехвалимого апостола та 
євангеліста73 (Матвія, Марка, Луки, Іоанна), хай дасть і тобі, як благовістнику 
слово та сприяння Своєї великої Сили для  проповіді74 Євангелія улюбленого 
Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. 

Диякон: Амінь. 

Священик: (після закінчення читання Євангелія) Мир тобі.75 

ЄКТЕНІЯ УСЕРДНОГО МОЛІННЯ76 

Диякон:  Закличьмо всією душею Господу,77 усім розумінням78 
нашим закличьмо.79 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Господи, Вседержителю, Боже отців наших, молимо 
Тебе: почуй нас і помилуй.80 

                                                           
 
72Означає: благослови мене на читання Писань. 
73Слово “Євангеліє”в перекладі з грецької “Блага Вість”. Євангеліст означає благовісник. 
74Церк.слов. “во исполнение Евангелия” – означає подовжити в часі проповідь Благої Вісті про 
спасіння у Христі. 
75В даному контексті “Мир тобі!” означає “будь у спокої”, відпочивай. “Мир тобі!” – усне 
побажання завершення читання Євангелія або Апостола, через відсутність у давнину поділу 
тексту Святого Письма на розділи та вірші (не треба плутати цей виголос зі священним обрядом 
побажання спільноті Миру Божого (у розумінні Шалом), наприклад, з Горнього місця). 
76 Єктенія посиленого (сугубого) моління. Виголошувалась під час літійних процесій містом поза 
храмом. У побуті називалась вона ще замовною єктенією, оскільки в ній читались диптихи 
імператора, вставлялись прохання за добру погоду, за відвернення лиха (землетрусів, епідемій, 
нашестя, варварів та ін.). 
77 Тобто, закличемо від усієї душі до Господа. 
78“…усім розумінням нашим” – свідомим розумом, з розумінням. 
79В давнину це був заклик до “розумної” молитви, що творилася мовчки. Голосна відповідь 
“Господи, помилуй” не допускалася. 
80Після виголосу диякона єктенії посиленого моління “молимо Тебе”, народ відповідав: “почуй нас і 
помилуй”. Ця відповідь народу – залишок древніх коротких молитовних антифонних закликів-
відповідей (респонсоріїв), що збереглися до наших днів у латинській традиції (літанія), а у 
православній – на канонах Утрені між тропарями і в молебних чинах. Наприклад, духовенство 
починає прохання літанії: «Святителю, отче Миколає”, народ –“ моли Бога за нас”. На Вечірні під 
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Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості, молимо 
Тебе: почуй нас і помилуй. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за великого владику та отця нашого 
святійшого патріарха АЛЄКСІЯ, і за владику та отця 
нашого блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА, і 
за владику нашого (високо)преосвященнішого (ім’я 
місцевого єпископа), і за всіх у Христі братів наших. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за Богом бережену країну нашу, за владу 
та воїнство її, щоб жити мирно, спокійно,81 свято і 
благочестиво. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за братів наших – священиків, 
священномонахів і за все у Христі братство наше.82 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за блаженно спочилих і незабутніх 
святійших патріархів православних, за спочилих 
будівничих святого цього храму (цієї обителі) та за всіх 

                                                                                                                                                                                              
 
час виконання стихир на “Господи, воззвах...” співають так звані “воззвахи”: “почуй мене, 
Господи…”, а в старовірів додається ще й “Христе Спасе, помилуй нас” та “Воззвах до Тебе, 
спаси нас”. 
81Мирно і спокійно – без кривавих повстань, без бунтів натовпу або військових заколотів. 
82Довго монахи ухилялися від прийняття духовного сану. Першим на Сході монахом-священиком 
став преподобний Сава Освячений (+532). Спільножитійне монашество виникло у ІV ст. від Р.Х. і 
проявило себе в історії Церкви ревним, твердим захисником православної віри. Багато монахів були 
гнані та тортуровані від єретиків (наприклад, у добу іконоборства преподобний Феодор Студит і 
багато ін.). Тому стали возносити особливі прохання за монахів-священників і за членів чернечих 
спільнот православних монастирів. За влучним виразом митр. Московського Платона (Лєвшина): 
“Монашество – це та “суха” палка, на якій тримається жива виноградна лоза Церкви Христової”. 
В Ієрусалимському Патріархаті всі священики-монахи і священики-іноки, які служать при Гробі 
Господньому, складають давнє Братство Гробу Господнього, що зберігається й донині. За їх 
прикладом діяли і в інших християнських країнах. На латинському Заході деякі братства 
священиків поступово організувались в особливі монаші ордени. 
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раніше спочилих православних, тут і повсюди 
погребенних. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я,  
спасіння, Боже завітання, прощення гріхів і 
відпущення гріхів рабів Божих – братії святого храму 
цього (цієї обителі). 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

ДОДАТКОВІ ПРОХАННЯ ЗА ПОТРЕБОЮ83 

Диякон:  Ще молимось за припинення церковних розбратів і 
розділень силою та дією Святого Духа. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єпископів, священиків і дияконів 
Христових, щоб дотримали своїх обітниць вірності та 
послуху, в рукоположенні ними принесених. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за щедрі й достойні покликання на 
священиче й монаше служіння у Церкві Христовій. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єдинодумність і взаємну у Христі 
любов прихожан святого храму цього. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за істинне богопізнання втягнених у 
гріховні розколи, потьмарених оманою та 
марновірними страхами. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

                                                           
 
83Богослужбова традиція допускає в єктенії посиленого моління наявність додаткових прохань за 
потребою. Деякі окремі прохання надруковані в додатку ієрейських служебників. 
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Диякон: Ще молимось Господу Богу за пом’якшення злих 
сердець тих, хто неправдиво повстає на Церкву 
Православну. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за утвердження по всій Русі миру, 
злагоди й праведного життя. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єдність православних у країні нашій, 
щоб непохитними були в сповідуванні спасительної 
віри. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за добробут і духовне процвітання міста 
(села, селища) нашого (назва) та за всіх у ньому  
православних християн. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за одиноких, злиденних, бездомних і 
сиріт: хай допоможе їм всещедрий Господь Своєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за тих, хто живе у християнському 
подружжі та за дарування їм щасливого  
дітонародження. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за батьків, що виховують дітей своїх у 
любові до Бога і до святої Церкви Православної. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за православних підлітків та юних, да 
укріпляться вони у благопристойності і да збережуть 
свою духовну й тілесну чистоту. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 
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(далі останнє прохання єктенії “за тих, що дари приносять”) 

Диякон:  Ще молимось за тих, що дари в цей храм приносять84 і 
добро творять святим Твоїм Церквам,85 за тих, що 
трудяться й опікуються бідними,86 за співаючих і за 
всіх, хто нині предстоїть у святому храмі цьому,  
дожидаючись від Тебе великої й багатої милості. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

МОЛИТВА РЕВНОГО МОЛІННЯ 

Священик: Господи, Боже наш! Прийми ревні моління рабів Твоїх і 
помилуй нас з великої Твоєї милості, і щедроти Твої87 даруй нам та всім 
Людям Твоїм, що дожидають від Тебе великих та багатих милостей. Бо Ти – 
Бог милостивий і людинолюбний, і Тобі славу віддаємо – Отцю і Сину і 
Святому Духу, – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

 

 

                                                           
 
84“Ті, що приносять до храму дари” – люди, які жертвують у храм хліб та вино для Євхаристії та 
для влаштування т.з. “вечері любові” – “агапи”, інакше, спільної братньої трапези до (в давнину) 
або (пізніше) після Літургії. Звичай жертвувати до храму плоди своєї праці (хліб, муку, вино, віск 
та ін.) зберігся й донині, особливо на панахидах за спочилих. У заамвонній літургійній молитві на 
вихід народу з храму згадується, що “всі добрі братерські жертовні дари”, які приносять до 
храму, як і отриманий в Літургії “Дар з Вишини”, (себто, Сам Дух Святий), даються від Бога. 
85Ті, що творять добро – благодійники, які безоплатно (часто таємно) жертвують на потреби 
храму і бідних. Спасенне значення та вчинок благодійника визначається його метою: здійснення 
його не задля слави або зиску, а виключно задля любові до Христа та для виконання Його заповіді 
любові до ближнього, а також на знак каяття чи вдячності Богу. 
86“Що піклуються про бідних” (церк.слов. “труждающиеся”) – це члени середньовічних церковних 
братств так званих гробокопальників, що даром здійснювали поховання бездомних та бідних (у 
печерах Києво-Печерської Лаври почивають св. мощі преп. Марка Гробокопателя). 
87Дари (щедроти) Божі – дари Духа Святого: віра, надія, любов та ін. Див. Гал.5:22-23: “А плід 
Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На 
таких немає закону”. 
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ЄКТЕНІЯ ЗА СПОЧИЛИХ 

Диякон:  Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості, молимо 
Тебе, почуй нас і помилуй. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі тут і надалі). 

Диякон:  Ще молимось за спокій душ спочилих рабів Божих 
(імена) і за прощення їм усіх гріхів – вільних і 
невільних. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон: Ще молимось, аби Господь Бог оселив їх душі там, де 
праведні спочивають. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів 
їх у Христа, безсмертного Царя й Бога нашого, 
просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Господу помолимось! 

Люди:  Господи, помилуй. 

МОЛИТВА ЗА СПОЧИЛИХ88 

Боже ангельских духів і усіх людей! Ти смерть подолав, диявола сили 
позбавив та життя Твоєму Світу дарував! Ти Сам, Господи, осели душі 
заснулих рабів Твоїх (імена спочилих) туди, де Світло, де відрада, де спокій –  
туди, де немає ні хвороб, ні печалі, ні скорбних зітхань. Прости їм усі гріхи, 
скоєні ними словом, ділом, чи подумки. Бо немає людини, яка б жила і не 
згрішила. Ти один без гріха, Твоя вірність – вічна89 і Твоє Слово – Істина.90   

                                                           
 
88 Ін.5:27-30: “І дав Йому владу здійснювати й суд, бо Він є Син Людський. Не дивуйтесь цьому, бо 
настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого; і встануть ті, що робили добро, 
для воскресіння життя, а котрі творили зло – для воскресіння суду. Я нічого не можу творити 
Сам від Себе. Як чую, так і суджу, і Мій суд справедливий; бо не шукаю Моєї волі, але волі Отця, 
що послав Мене”. 
89Слов. “Правда Божия” або Божа Вірність – це надійність, дотримання Богом Свого слова, яке є 
Істина. Про етимологію слова “істина” читайте: Священник Павел Флоренский. Столп и 
утверждение истины. Изд. Лепта, Москва, 2004, с. 21. 
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Бо Ти, Христе Боже, є Воскресіння, Життя і Спокій спочилих рабів 
Твоїх (імена), і Тобі ми славу віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем і 
Всесвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом – й нині, і повсякчас, і 
на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

ЄКТЕНІЯ З ПРОХАННЯМИ ЗА ОГОЛОШУВАНИХ91 

Диякон: Оголошувані, помоліться Господу! 

Оголошувані:  Господи, помилуй.92 

Диякон: Вірні, за оголошуваних помолимося, щоб Господь 
помилував їх.93 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб зрозуміли Слово Істини. 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб відкрилась їм Блага Вість (нашого у Христі) 
виправдання.94 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб з’єднатися їм у Святій, Соборній та 
Апостольській Церкві.95 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон: Спаси, помилуй, захисти та збережи їх, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

                                                                                                                                                                                              
 
90Ін. 17:17: “Отче Святий!  Освяти їх істиною Твоєю; слово Твоє є істина”. Див. також Ін.14:6: 
“Ісус сказав... Я є Дорога, Правда  і Життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене”. 
91Тобто, молитовні прохання за слухачів шкіл катехізації – оголошуваних, що готувалися до 
прийняття святого Хрещення. Давно процес навчання основ  віри (катехуменат) був багаторічним 
та ділився на декілька періодів, які закінчувалися читанням молитв екзорцизму й помазанням єлеєм. 
Після завершення катехуменату відбувалося спільне хрещення катехуменів у присутності всієї 
спільноти напередодні святкування святого Богоявлення та Великодня (у Велику Суботу), під час 
якого читалися уривки старозавітних писань (паремії), після чого слідувало перше причастя 
Тайнам Христовим разом з вірними. Детальніше про це дивіться у фундаментальній 
праці:Гаврилюк П. История катехизации в Древней Церкви. М., 2001. 
92Перше “Господи, помилуй” проказували тільки оголошувані. 
93Друге “Господи, помилуй” вимовляли тільки вірні. 
94Інакше кажучи, щоб оголошувані почули радісну Звістку (Євангеліє) про своє виправдання у 
Христі. 
95Іншими словами, щоб оголошувані через Хрещення були з’єднані з вірними у Тілі Христовому –
Церкві та  Євхаристії. 
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Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон: Оголошувані, прихиліть ваші голови перед Господом! 

Оголошувані: Тобі, Господи. 

МОЛИТВА НА ПРИХИЛЕННЯ ГОЛІВ ОГОЛОШУВАНИХ 

Священик: Господи, Боже наш, Який живе у Вишині96 і на смиренне 
споглядає, Який послав ради спасіння людського роду Єдинородного Сина 
Твого і Бога – Господа нашого Ісуса Христа!97 Зглянься на рабів Твоїх, 
оголошуваних, що схилили перед Тобою голови свої. І удостой їх через Купіль 
Відродження98 звільнення від гріхів99 та одягу безсмертя.100 З’єднай їх, у 
благосприятливий для цього час, у Святій Твоїй Соборній і Апостольській 
Церкві і прилучи їх до вибраних Твоїх. Щоб ми разом славили101 
найдостойніше102 й величне Ім’я Твоє  – Отця і Сина і Святого Духа – й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

 
                                                           
 
96Пор. Дан.14:25: “Даниїл сказав: Господу Богу моєму покланяюсь, тому що Він Бог живий”.         
За о. Павлом Флоренським, етимологічно слов’янське слово “Живый” походить від санскритського 
слова, що означає буквально “Той, Хто дихає, Той, Хто живе, Той, Який Є = Який Єстина=Істина”. 
Інакше кажучи, Той, Який є справжнє Буття. Пор. відповідь Христа під час взяття під варту 
римським воїнам: “Хто Ти?” – “Аз Єсмь”. Про етимологію слова “істина” читайте:         
Священик Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. Изд. Лепта, Москва, 2004, с.13-17. 
97Див. Ін.3:16: “Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”. 
98Гал.3:27: “Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися”. Пор. Тит.3:5: “Він спас нас не 
за ділами праведності, які б ми створили, а за Своєю милістю через купіль відродження й 
обновлення Святим Духом”. 
991Ін.2:2: ”Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу”. 
100Одяг (шати) безсмертя – євхаристійні Тіло та Кров Христові. Див. Ін.6:56: “Хто плоть Мою 
споживає і п'є Мою кров, той в Мені перебуває, і Я в ньому”. Порівняйте з церковним гімном 
Хрещення: “Ті, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися”. 
101Оголошувані до прийняття св. Тайни Хрещення не мали права стояти на Літургії вірних і 
причащатися. 
102Слов. “пречестное” – високошановане, найдостойніше. 
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Л І Т У Р Г І Я   В І Р Н И Х103 
ЄКТЕНІЯ ВІРНИХ ПЕРША104 

Диякон:  Оголошувані, вийдіть!  

Щоб ніхто з оголошуваних! Тільки вірні! 

Знову й знову в мирі Господу помолимось! 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Премудрість!105 

МОЛИТВА ВІРНИХ ПЕРША 

Священик: Благодаримо Тебе, Господи, Боже небесних Сил, Який 
сподобив нас і нині стати перед Святим Твоїм Жертовником, припасти до 
милосердя Твого, благаючи прощення наших гріхів та всього, що створив 
народ, невідаючи Закону Твого.106 Прийми, Боже, молитву нашу, зроби нас 
гідними приносити Тобі молитви і заступництва, і Безкровні Жертви за себе та 
за весь Народ Твій. І удостой поставлених Тобою силою Духа Твого Святого 
на це Служіння, у свідченні чистої совісті, безвинно та безперешкодно за все  

                                                           
 
103Вірні – це хрещені християни, які користувалися в спільноті  всіма правами свого статусу і яким 
дозволялося причащатися. 
104Давно Літургію вірних розпочинала Велика єктенія (мирна). Дивіться початок Божественної 
Літургії. 
105Грецькою “Софія!” Виголос, що вказував на щось надзвичайне, важливе, мудре. Перекладають,  
як “Послухаємо! Почуємо! Увага!”. 

106“за прощення наших гріхів та всього, що створив Народ Твій (ό λαός), незнаючи Закону Твого” – 
(церк.слов. “о людских неведениих”) – легковажні, сповнені релігійного невігластва вільні чи невільні 
дії у слові, справах чи намірах розуму (в помислах), які допускаються групою людей, через 
нехтування чи незнання Божого Закону, або у стані афекту, і які об’єктивно ведуть до гріховної 
мети або дурного результату; колективне (суспільне) діяння, здійснене всупереч голосу розуму, 
серця, совісті, у гніві (напр., відступлення або забуття Бога, невиконання суспільством релігійних 
приписів, схиблення в єресі, розколи, слідування язичницьким забобонам, масова віра у долю, рок, 
реінкарнацію, гадання, спіритизм, технологічні марновірства, демонологізація технічних 
досягнень, віра у магію чисел та символів), пряме ідолопоклонство (напр., обожнювання планет та 
явищ природи, космосу) чи побічне (астрологія, уфологія), як такі, що порушують 1 і 2 заповіді 
Декалогу. Порівняйте Повтор. 6:4-6: “Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш, Господь один є. І люби 
Господа, Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіма силами твоїми. І хай будуть 
слова ці, які Я сьогодні заповідую, в серці твоєму (і в душі твоїй)”. 
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просити Тебе,107 аби Ти, почувши нас, був милостивим до нас задля великого 
благосердя Твого. Бо Тобі належить від усіх єдина слава, честь і поклоніння  – 
Отцю і Сину і Святому Духу  – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

ЄКТЕНІЯ ВІРНИХ ДРУГА 

Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За послання Миру з Вишини108 і за спасіння душ наших 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

                                                           
 
107Ін.16:23:”Поправді, поправді кажу вам: Чого тільки попросите ви від Отця в Моє Ймення, Він 
дасть вам”; Пор.Ін. 14:13-14: ”Коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині 
прославивсь Отець”. и “ Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню”. 
108Вишній Мир – Мир Згори, Мир Божий (євр. “Шалом Ягве”) – позачасовий і незбагненний розумом 
стан спокою у Бозі, який переживають як блаженство. Див. Фил.4:7: “І мир Божий, що вищий від 
усякого розуму, хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі”; Кол.3:15: “І хай мир Божий 
владарює у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і будьте дружелюбними!”. 
Сам Бог після творення світу спочив від усіх справ Своїх. Мир Божий є даром Божим і 
відкривається, як жива Присутність Божа. За свідченням православних містиків, той, хто пізнав 
Мир Божий раптово відчуває Присутність Бога, як Особистості, як Живе радісне Світло. Він 
кожною клітиною свого єства відчуває Доброту Божу, повноту та завершеність Всесвіту, раніше 
відсутню у душі гармонію; оточуючий світ стає чудовим. Від споглядання гармонії та Краси Миру 
Божого (Світла Божого, Слави Божої) людину часто охоплює гостре відчуття радості та щастя 
буття (блаженство), і разом з тим непохитна впевненість у своєму особистому безсмерті та 
бутті Божому. Пор. Рим.14:17: “Бо Царство Боже не їжа і пиття, але праведність, і мир, і 
радість у Святому Дусі”. Людина, що пізнала Мир Божий чітко розуміє: інакше й бути не могло, 
світ без Бога – вершина безглуздя та логічного абсурду, без Бога створений Світ не міг би 
проіснувати й миті. Суперечливий критичний голос занепалого розуму замовкає, і буття Боже 
душа відчуває як радісну онтологічну реальність. Побажання Миру Божого в богослужінні – 
найвищий ступінь прояву любові до людини і є побажанням спасіння душі. Звідси виголос “Мир 
всім!” Церк.слов. “О Свышнем Мире...” – це прохання і про те, щоб Вишній невидимий Світ 
службових духів (ангелів) був до нас мирним і доброзичливим. У Біблії згадуються не тільки ангели-
хоронителі (Діян.5:17-20: “Первосвященик же та й всі, хто був з ним і належав до саддукейської 
єресі, сповнились заздрості, і наклали руки на апостолів, і вкинули їх до народної в'язниці. Але Ангел 
Господній вночі відчинив для них двері в'язничні, і, вивівши їх, сказав: Ідіть, і, ставши, говоріть до 
народу у храмі всі ці слова життя”) або ангели-примирителі (Лк.2:13-14:      “І ось раптом 
з'явилася з Ангелом велика сила небесного воїнства, що Бога прославляли, виголошуючи: Слава Богу 
Вишньому, і на землі мир, у людях благовоління!”), але і ангел – винищувач (1Хронік.21:15: “І послав 
Бог Ангела до Ієрусалиму, щоб знищити його. А коли він почав нищити, Господь побачив і пожалів 
про цю біду. І сказав Він до Ангела-винищувача: досить! Тепер опусти руку твою!”); про ангела 
безодні та губителя Аваддона (грец. “Аполліон”) див. Об’явл. 9:11,            а також Богословские 
Труды, №27, изд. МП, 1985, с. 323. 
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Диякон:  За Мир у Всесвіті,109 за благу твердість в істині святих 
Божих Церков110 і за єднання в них усіх111 Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
благопобожністю та страхом Божим до нього входять, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від усіх бід, ненависті та утисків 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Премудрість! 

                                                           
 
109Всесвіт – все творіння Боже, згаданий Всесвіт в його цільності: видимий (людський) і невидимий 
(ангельський). Тут прохання про Мир від Бога і згоду, щоб не було ворожнечі між Небом та 
землею, між ангелами та людським родом. (Тут Світ – все те, що створене, а Мир Божий – це 
перебування у Повноті Царства Божого, блаженне життя з Богом. Мир Божий неможливо 
передати чи описати, бо він “перевершує людське розуміння”). 
110“за благу твердість в істині святих Божих Церков” – моління за непохитність місцевих Церков 
у Христовій істині перед обличчям гонителів. 
111Прохання про єднання в місцевих Церквах всіх християн. Церква Христова одна, хоча в цьому 
світі виявляє себе, як родина канонічних Помісних Православних Церков. 
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МОЛИТВА ВІРНИХ ДРУГА 

Священик: О всемилостивий і людинолюбний Боже! Знову й знову ми 
старанно припадаємо до Тебе112 і Тобі молимось: почуй наші молитви, обмий 
наші душі й тіла113 від усякої плотської і духовної скверни, і даруй нам 
безвинне та неосудне стояння перед Святим Твоїм Жертовником. Даруй, 
Боже, і всім тим, що повсюди моляться з нами,114 процвітання у житті,  у вірі та 
пізнанні духовному. Удостой тих, хто завжди з трепетом і любов’ю служать 
Тобі, безвинно та неосудно причаститися святих Твоїх Тайн і наслідувати 
Твоє Царство. Щоб, завжди бережені під Владою Твоєю, Тобі ми славу 
віддавали 115 – Отцю і Сину і Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! 

Люди: Амінь. 

МОЛИТВА ОСОБИСТОГО БЛАГОЧЕСТЯ 

(читається священиком перед перенесенням святих Дарів із жертовника 
храму на алтарний престіл) 

Ніхто з тих, хто пов’язаний гріховними бажаннями і почуттєвими 
насолодами,116 не є достойним  увійти (в Твій храм) і стати перед Тобою, щоб 
насмілитись служити Тобі, Царю Слави, бо служіння Тобі таке величне та 
святе, що є недоступним навіть і для небесних Сил!117 Одначе Ти,  задля 
невимовного й безмірного Твого людинолюбства, не залишаючи (Небес)118 і 
не змінюючись (Божеством), вочоловічився119 і став нашим 

                                                           
 
112Колись усі єктенії та молитвослов’я літургії промовлялися вголос під час загального 
колінопреклоніння  народу. Дивіться статтю у додатку “Про древню традицію…”. 
113У давнину іподиякони розносили чаші зі святою водою між рядами віруючих для обмивання та 
освячення усіх п’яти почуттів. У дворах храмів споруджувалися басейни або фонтани зі святою 
водою. Залишок звичаю – обмивання рук ієреїв на літургії та стояння іподиякона із чашею з водою 
біля царських врат до херувимської пісні на хіротонії. 
114“Які моляться з нами” – члени інших спільнот єпархії (дієцезії), що знаходяться у молитовному 
спілкуванні з єпископом дієцезії. Можливо, це вірні, що були відсутні у храмі з поважної причини 
або ті члени спільноти, які відповідно до давньої  покаяльної дисципліни, хоча й виконали єпитимію, 
але ще не отримали від єпископа дозволу причащатися з вірними. (У пізніші століття, 
спостерігаючи недбалість багатьох вірних до причащання, святитель Іоанн Златоуст вигукне: 
“Даремна (євхаристійна) Жертва наша: ніхто не причащається!”). 
115Православні візантійці вірували, що вони – піддані Христа та громадяни Небесного Царства 
(2Кор. 5:1-2). 
116Порівняйте  великі тексти Гал.5:19-24: “Діла плоті відомі…” та Рим.8:7: “плотські мудрування 
є ворожнеча проти Бога…”. 
117Ангельські чини. 
118Син Божий, втілівся, не покидаючи Небес, але залишаючись другою Іпостасією святої 
єдиносущної і неподільної Трійці.   
119В іпостасі Христовій божественна природа Сина Божого не зазнала ніяких змін, змішування чи 
розділення. 
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Первосвящеником120 і, будучи Владикою всіх, Ти заповідав121 всенародно 
здійснювати священнодійства цієї безкровної Жертви. Бо Ти один, Господи, 
Боже наш, володієш усім, що на Небі й на землі (і в преісподній).122 Ти один 
сидишь на херувимському престолі,123  володарюючи серафимами і царюючи 
над Ізраїлем, - Ти, один Святий у святих почиваючий. Тому молю Тебе, 
единого благого Бога, Який чує всіх: поглянь на мене, грішного та негідного 
раба Твого, й очисти мою душу і серце від совісті лукавої,124 і наповни мене 
силою Духа Твого Святого, щоб мені, зодягненому у благодать священства,125 
стати перед Святим Твоїм престолом126 та звершити священнодійства 
(Таїнства) святого і пречистого Твого Тіла і достойнішої Крові.127 До Тебе 
нині приходжу й благаю, схиливши голову: не відверни від мене Лиця Твого і 
не відкинь з дітей Твоїх, але сприяй, щоб ці Дари, що нині приносяться 
грішним і негідним рабом Твоїм, були для Тебе благоприємними. 

Бо Ти, Христе, один, Хто приносить (Дари) і Хто (як Дар) 
приноситься,  і Той, Хто приймає (Дари) і Той, Хто (їх) Роздає,128 і Тобі ми 
                                                           
 
120Євр.4:14: “Отож, маючи Первосвященика великого, що пройшов небо, Ісуса, Сина Божого, 
будемо непохитно триматися сповідання нашого”; Євр.6:20: “Ісус став Первосвящеником навіки 
по чину Мелхиседека”. 
121Лк. 22:17-19:”І, взявши чашу, і благодаривши, Він сказав: візьміть її, і розділіть між собою; бо 
кажу вам, що не буду пити від цього плоду виноградного, доки не прийде Царство Боже. І, взявши 
хліб і благодаривши, преломив і подав їм, говоряючи: це є тіло Моє, що за вас віддається; це 
творіть на спогад про Мене”. 
122“В преісподній“ – міститься в давніх текстах молитви. 
123Тема носіння Христа ангелами присутня і в херувимській пісні. Багато древніх ікон мають назву 
“Спас у силах”, тобто, ”Спаситель в ангелах”. 
124Лукава совість – тобто, зла, зіпсована, порочна, дводушна, лицемірна. 
125Мається на увазі Тайна рукоположення в новозавітне священство, при якому благодать Божа 
наповнює  священика через руки єпископа. 
126Тобто, стояння перед святим Престолом з Поживою Господньою. 
127Згідно з наукою святої Церкви, предстоятель здійснює приношення св. Дарів разом з Народом 
Божим: благодарить Бога все зібрання, але приносить благодаріння від усіх один. 
128Зустрічається переклад слов. слова “Раздаваемый” як “Той, Хто дає”. У Божественній Літургії 
актуалізується єдине, досконале (повне) та неповторне приношення Любові Бога-Отця людському 
роду у Христі-Іскупителі, сприянням Святого Духа (Див. Ін.3.16: “Бо так полюбив Бог світ, що 
віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”). 
Євхаристія, як Таїнство Спілкування Бога та людини є, з одного боку, ділом всієї Святої Тройці 
(Божественне Діло), з іншого, за встановленням Христа – справою всієї Церкви (Літургія – Справа 
всієї Церкви). Завершення молитви наміру (виголос священика) – класичне православне вчення про 
Христа, як Того, Хто справді звершує Таїнство Святої Євхаристії: Господь, Первосвященик 
Нового Завіту, як Людина, безкровно приносить Себе у євхаристичному зібранні вірних в Жертву 
Любові “за життя Світу”, пропонуючи Себе (як Дар) в Поживу вірним для вічного життя. Але цю 
саму жертву приймає і єдиний Бог у Святій Трійці. За словами свят. Кирила Олександрійського, 
Христос став “Архієреєм як людина, Божественно приймаючи жертву від усіх, Сам будучи 
Жертвою по тілу”. У давній анафорі, названій іменем свт. Григорія Богослова, це місце викладене 
так: “Бо Ти, Христе, і Той, Хто освячує, і Той, Кого освячують, Той, Хто приносить, і Той, Кого 
приносять, Той, Хто приймає, і Той, Кого приймають, Той, Хто дає, і Той, Кого роздають”. У 
євхаристійному безкровному жертвоприношенні приймає участь спільнота вірних, очолювана 
предстоятелем. 



 

49

 

славу віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем, із Пресвятим і Благим і 
Життєтдайним Твоїм Духом,  – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

ХЕРУВИМСЬКА ПІСНЯ 

(варіанти тлумачних перекладів) 

а) Ми, мов таємні херувими, трисвяту пісню співаючи життєдайній 
Трійці, відкинемо нині  земнії піклування, щоби всесвітнього Царя прийняти, 
Якого урочисто супроводжують невидимо всі ангельськії чини. Алилуя. 

б) Ми, наче херувими, залишмо всі земнії нині піклування і трисвятеє 
славослів’я заспіваймо Трійці життєдайній, щоби прийняти нам всесвітнього 
Царя, Якого супроводжують невидимо (у Славі) ангельськії чини (ряди). 
Алилуя. 

в) 

Наче таємні Херувими, 
Трійці життєдайній 
Тричі співаючи пісню найсвятішу, 
Нині відкинемо житейські  піклування, 
Щоби прийняти нам всесвітнього Царя 
Невидимо грядущого з чинами ангелів у Славі. 
Алилуя. 
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ПРОХАЛЬНА ЄКТЕНІЯ129 
ПІСЛЯ ПОКЛАДАННЯ СВЯТИХ ДАРІВ НА ПРЕСТОЛ 

Диякон:  Доповнимо молитву нашу Господу. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За возложені (на престолі) найдостойніші Дари, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей, за тих, що входять до нього з 
вірою, благоговінням і страхом перед Богом, Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від бід, ненависті та утисків Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб день цей сприяв нашому вдосконаленню,130 був у 
всьому святим, мирним і безгрішним, просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Щоб ангел – вірний наставник, охоронець душ і тілес 
наших був нам вісником Миру (від Бога), просимо 
Господа.131 

                                                           
 
129У чині слов’янської Літургії дві дублюючих одна другу прохальні єктенії. Дана (перша) – залишок 
так званої Пісенної Утрені (з чину Образотворних). У греків - відсутня. 
130Церк.слов. “Дне всего совершенна… у Господа просим” – тобто, просимо такого дня, який би був 
цілком присвяченим спілкуванню з Богом та увінчався Спілкуванням всіх у Святому Дусі, привів би 
до довершення – (кінцевої) мети євхаристичного зібрання – єднання з Христом у Святому Дусі. 
Див. початкові заклики анафори: “…і Сопричастя (=Спілкування) у Святому Дусі хай буде з усіма 
вами” та епіклеза: “Зішли Духа Святого на нас і на ці Святі Дари”. 
131Тут прохання послати через ангела-хоронителя звістку примирення з Богом, про Боже 
благовоління (пор. Рим.8:7: “…тілесне мудрування є ворожнеча проти Бога…”) і прохання послати 
душі через ангела-хоронителя звістку про Мир від Бога під час проходження митарств. 
Порівняйте  текст Гал.5:19-24: “Діла плоті відомі…”. У Біблії згадується ще й ангел-винищувач 
(1Хронік.21:15: “І послав Бог Ангела до Ієрусалиму, щоб знищити його. А коли він почав нищити, 
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Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Прощення гріхів наших132 і вибавлення від усіх 
гріхопадінь133 просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Доброго й корисного для душ наших і миру всьому 
Світу134 просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  За останок життя нашого, щоб було його завершення, 
сповнене примирення з усіма135 і покаяння, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Християнського закінчення життя нашого:136 без 
страждань, у пошані,137 в спокої, і доброї відповіді на 
страшному й великому Суді Христовому просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

                                                                                                                                                                                              
 
Господь побачив і пожалів про цю біду. І сказав Він до Ангела-винищувача: досить! Тепер опусти 
руку твою!”). 
132“Гріх” – від санскр. “gregh” – те, що заслуговує на огиду, зневагу, відкинення. 
133Слов. “прегрешение” слід розуміти як гріхопадіння. Гріховна схильність людської волі, похіть 
(похотіння), хвороба волі, схильність людської волі більше на гріх, ніж на добро, гріховний потяг, 
нездоланне бажання, що веде до скоєння реального гріха (в суч. грец. служебнику – ή πληµµέλεια).    
В тлумачному словнику В. Даля “прегрішна людина” –  вельми пристрасна, грішна за своєю 
внутрішньою суттю людина. (Див. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в            
4 томах. Т.3. М., изд. Терра-Книжный клуб, 1998. С.1003.) “Прегрешение” – те, що заслуговує на 
подвійне, абсолютне та негайне відкинення. У деяких перекладачів «”прегрешение” = помилка, 
вина, недбалість. У Синодальному руському виданні Біблії церковнослов’янське “прегрешение” 
перекладено як “преступление” (злочин, що робить людину винною, зле діяння, скоївши яке 
людина по своїй волі переступає межу). Серед українських перекладів зустрічається такий 
варіант: Еф. 2: 1-5 “… І вас, що мертві були через ваші провини (злодіяння, злочини,      
давньогрец.τό παράπτοµα = падіння) й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм світу цього, 
(Бог)... оживив разом з Христом” (порівн. Рим. 1:21-32). “Прощення гріхів і падінь” – звільнення від 
них і повна відмова від їх повторення, що стає можливим при повному зціленні онтологічних 
наслідків первородного гріха у людині. 
134Прохання за те, щоб небо та земля, примирені у Христі (Лк.2:13-14), одне з одним були не у 
ворожнечі, але перебували у єднанні Миру Божого (у Божественному Спокої, у Божественному 
Мовчанні), який, згідно з апостолом Павлом, “вищий від всякого розуму…” (Фил. 4:7), і є Життям у 
Бозі.”Увесь Світ” – це вся світобудова у її повноті, увесь цілісний створений видимий та 
невидимий (ангельський) світ. 
135Тобто, примиреними з Богом і людьми. 
136Іншими словами, отримавши відпущення гріхів в св. Тайнах Єлеопомазання і Причастя 

(Євхаристії). 
137Тобто, земного кінця не через ганебну кару, а природного, та з надією на вічне спасіння. 
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Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе, й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ПРИНОШЕННЯ ПІСЛЯ ПОКЛАДАННЯ 
СВЯТИХ ДАРІВ НА ПРЕСТОЛ 

Господи Боже, Вседержителю, Єдиний, Святий, – Той, Хто приймає 
(Безкровну) Жертву Хвали138 від закликаючих Його всім серцем!139 Прийми від 
нас, грішних, це моління Хвали і возложи його на святий Твій  Жертовник.140 І 
дай нам сили принести Тобі ці Дари і всі жертви духовні за наші гріхи і за 
гріхи народу, який не відає Закону Твого. Удостой нас знайти Твою благодать, 
щоб жертва наша була Тобі благоприємною та благодать Духа Твоєї Благості 
зійшла на нас, і на ці Дари, що лежать перед нами, й на всіх Людей Твоїх.141 
Задля благосердя Єдинородного Сина Твого, з Яким Ти благословенний з 
Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом – й нині, і повсякчас, і 
на вічні віки! 

Люди: Амінь. 
 

 

                                                           
 
138Див. старозавітні та новозавітні згадування жертви хвали: Пс.49:14: “Принеси в жертву Богу 
благодаріння, і воздай Всевишньому обітниці твої”; Пс.106:22: “Хай приносять Йому жертву 
благодаріння, і хай сповіщають зі співом про діла Його!”; Пс.115:8: “Тобі принесу жертву 
благодаріння, і ім'я Господнє призову”; Євр.13:15: “Отож  будемо через Нього завжди приносити 
Богу жертву хвали, тобто плід уст, які прославляють ім'я Його”. (Пор. благодарственний гімн 
наприкінці Літургії: “Хай наповняться вуста наші хвалою Тобі, Господи”). Євхаристійна Жертва, 
будучи універсальною, обіймає та замінює собою всі види старозавітніх храмових жертв: хвали, 
всеспалення, за гріх, повинності, мирну, вечірню, наповнюючи їх новозавітним змістом. Сам 
Христос являє одну досконалу Жертву, Він Агнець Божий, що взяв на Себе гріхи всього світу. 
139Пор. “До Господа звернемо серця!”у початкових закликах анафори (“Горе имеем сердца”). 
140Тема висхідної епіклези: прохання прийняти святі Дари до Наднебесного Жертовника. 
141Тема низхідної епіклези: прохання послати Святого Духа на народ і Дари. Кульмінація низхідної 
епіклези  у євхаристичному каноні: “…і просимо, і молимо…”, також розширена “…на нас і на ці 
святі Дари”. 
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ВЗАЄМНІ ВІТАННЯ142 

(“цілування миру”) 

Священик: Мир усім. 

Люди: І духові Твоєму. 

Диякон: Возлюбимо одие одного, 

однодумно сповідуючи… 

Люди: Отця і Сина і Святого Духа – 
Трійцю єдиносущну і неподільну. 

НІКЕЙО-ЦАРГОРОДСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ 

Вірую143 в єдиного Бога Отця, 
Вседержителя, Творця неба і землі, 
всього видимого і невидимого. 

(Вірую) і в єдиного Господа Ісуса Христа, 
Єдинородного Сина Божого, 
від Отця народженого, не створеного, 
Який є  Світло від Світла, 
Бог істинний  від Бога істинного, 
єдиносущний Отцю, 
Яким все створене прийшло до буття, 
Який, задля всіх людей 
й задля нашого спасіння, 
зійшов з Небес і воплотився 
від Духа Святого й Діви Марії, 
і став Людиною, 
і розіп’явся за нас,  

коли був Пилат Понтійський, 
і постраждав, і був покладений во гробі, 
і воскрес на третій день, 

                                                           
 
142В ті часи вірні обмінювалися поцілунком примирення у Христі: чоловіки з чоловіками, жінки з 
жінками, заради чого вони стояли в храмі окремо. Нині обряд зберігся у кліриків. 
143Перше слово “Вірую” відноситься до всіх членів Символу Віри. 
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згідно з Писаннями, 
і зійшов на Небеса, 

(де й) сидить праворуч Отця, 
і Який знову до нас прийде у Славі 
судити живих і мертвих, 
і царюванню Якого не буде кінця. 

(Вірую) і в Духа Святого, 
Господа життєдайного, 
Котрий  виходить з Отця, 
шанується й славиться нами 
разом з Отцем і Сином, 
Котрий через пророків до нас промовляв. 

(Вірую) в єдину, святу, 
соборну144 й апостольську Церкву.145 
Сповідую єдине хрещення 
для позбавлення від гріхів. 

(Вірую і) дожидаю146 воскресіння мертвих 
та життя Майбутнього Віку.147 

Амінь. 

 

                                                           
 
144В оригінальному давньогрец. тексті стоїть слово “кафоличну” від “kath-olou”. В давніх 
слов’янських перекладах стоїть “кафолікію”. В церк.слов. – “соборну”. Одначе, кафоличність та 
соборність (за дияконом, професором Ніколаєм Лоським ) є два різні, проте взаємопов’язані 
поняття: перше вказує на те, що Церква володіє повнотою Істини, а друге – на євхаристійну 
спільноту Народу Божого, очолювану єпископом. (Див. доповідь диякона Ніколая Лоського 
“Соборність-Кафоличність та першість у православній еклезіології”, у книзі “Православне вчення 
про Церкву”, Синодальна Богословська Комісія, Москва, 2004, с.90). 
145Церква – створена Господом Ісусом Христом благодатна духоносна євхаристійна спільнота 
вірних, що об’єднана єдиною вірою, таїнствами та ієрархією, яка являє Себе у світі як містичне 
Тіло, в котрому Христос є і Самим Тілом і Главою Тіла (Церкви). Див. Еф.1:22-23: “…(Бог) 
поставив Його вище всього, як главу Церкви, яка є Його Тілом, Повнотою, що наповнює все в 
усьому”. 
146Церк.слов.“чаю” – дожидаю в надії, очікую з надією (Діян. 23:6: “…Павло виголосив у синедріоні: 
мужі браття! Я фарисей, син фарисея; за надію на воскресіння мертвих мене судять”). 
147Майбутній Вік – нескінченно триваюче буття оновленного Світу, де Бог буде Всім в усьому. 
Прийдешній Вік, за уявою деяких св. отців, є Майбутній Еон, тобто, втілений Логос, Христос. 
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АНАФОРА148 
ПРАВИЛО СВЯТОГО БЛАГОДАРІННЯ149 

АБО КАНОН СВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ 

Початкові взаємні привітання та заклики 
 

Диякон: Станьмо150 благопристойно, 
станьмо зі страхом, 
будьмо взаємно уважні,151 
щоб(и) Святе Возношення152 
в мирі153 (Богові) принести. 

Люди: Милість (та), Мир да пребудуть  між нами,154 
бо приносимо Жертву Хваління! 

                                                           
 
148Свята Анафора – це священнодійство возношення святих Дарів перед Обличчям  Божим. 
149Правило святого благодаріння – порядок дій під час читання молитви освячення святих Дарів у 
Тіло та Кров Христові, що інакше називається каноном святої Євхаристії. 
150У давнину вірні у певні моменти Літургії могли сидіти на підлогах або на сідалищах. 
151Слов. “Вонмем!” –  заклик до всіх стояти благоговійно, бути взаємно уважними й 
доброзичливими, щоб уникнути суєти при священнодійствах Євхаристії чи просуванні вірних до 
амвону та на солею для причащання (місткий амвон у древньому храмі св. Софії був посеред храму), 
побоюючись, щоб будь-хто не штовхнув випадково дискос з Тілом Христовим або не розлив чашу з 
Кров’ю Христовою. Адже в давнину кожний вірний отримував у свої долоні від священика частку 
Тіла Христового і тричі (в ім’я Святої Трійці) відпивав Святої Крові з Чаші, яку підносив диякон (у 
старовірів донині вірні тричі причащаються святої Крові, але вже зі лжиці). Потім частини       
св. Агнця, напоєного Кров’ю, диякони у кошиках благоговійно розносили по оселях вірних, що були 
відсутніми на Євхаристії з поважної причини. 
152Церк.слов. ”Святое Возношение в мире приносити”. “Святе Возношення” – це святі Дари, котрі 
при виголошуванні священиком слів “Твоя от Твоих Тебе приносяще…” підіймаються над 
престолом “перед Обличчя Боже”. Цим кульмінаційним священнодійством здійснюється 
принесення святих Дарів Святій Трійці, як Безкровної Жертви, Жертви благодаріння Богу “від усіх 
і за все”. 
153Кол.3:15: “І хай мир Божий владарює у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і 
будьте дружелюбними!” Еф.4:1-3: “…благаю вас поводитись достойно покликання, до якого ви 
призвані, зі всякою покірністю і лагідністю, і довготерпінням, з любов’ю терплячи один одного, 
стараючись зберігати єдність духу в союзі миру”. 
154Давні відповіді-вигуки спільноти вірних на заклики диякона. В найдавнішому Євхологіоні 
(Барберинівський кодекс № 77) відповідь народу викладена так: “Милість! Мир! Жертва Хвали!”. В 
даному контексті, з одного боку, це заклик вірним до всепрощення, взаємної злагоди, духовної 
пильності, прихильності, до сповненої милості взаємної любові у Христі, під час принесення 
Євхаристичної Жертви Хвали. Пор. Євр.13:15: “ Отож будемо через Нього завжди приносити 
Богу жертву хвали, тобто плід уст, які прославляють Ім'я Його”. З іншого боку, Сам “Христос є 
нашим Миром” з Богом (Еф. 2:14), а, згідно з 1Ін. 2:2: “Він є умилостивлення за гріхи наші, і не 
тільки за наші, але й за гріхи всього світу”. Христос є справжнім “об’єктом” і “суб’єктом” 
новозавітньої Жертви Хвали. Містичні три вигуки спільноти (“Милість!”, “Мир!”, “Жертва 
Хвали!”) можна віднести і до Спасителя, Бога і Господа Ісуса Христа, до Його Присутності серед 
євхаристійної спільноти вірних. Див. Мф.18:19-20: “Істинно також кажу вам, що коли двоє з вас 
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Священик: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, 
і Любов Бога Отця, 
і (Со)причастя у Святому Дусі155 
хай будуть з усіма вами!156 

Люди: І з духом Твоїм. 

Священик: На Небо піднесемо серця! 

Люди: Серця наші линуть до Господа!157 

Священик: Благодаримо Господа! 

Люди: Достойне і праведне поклонятися 
Отцю і Сину і Святому Духу, 
Тройці єдиносущній і неподільній. 
 

Священик: Достойно і праведно158 
Тебе оспівувати, 
Тебе благословляти, 
Тебе вихваляти, 
Тебе благодарити,159 
Тобі поклонятися 
на всякому місці 
володорювання Твого.160 
Бо Ти – Бог невимовний,  
непізнаваний, незримий,  
незбагненний, недоступний. 
Ти – завжди сущий161 

                                                                                                                                                                                              
 
на землі погодяться просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця Мого 
Небесного, бо, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них”. 
155(Со)причастя у Святому Дусі = Спілкування у Святому Дусі = Єднання у Святому Дусі – 
благодатна єдність усіх вірних у Святому Дусі через євхаристійне Спілкування (Сопричастя) в Тілі 
і Крові Христових. 
156Див. 2Кор.13:13: “Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя 
Святого Духа зі всіма вами”. 
157Мф. 6:19-21: “…збирайте собі скарби на небі, …бо де скарб ваш, там буде й серце ваше”. 
Варіанти перекладу: “Наші серця прагнуть Господа”, “вони линуть до Господа”. 
158“Праведно” –  справедливо, істинно. 
159Перші чотири дієслова – тема євхаристійного благодаріння. 
160Антиязичницька тема. Бог єдиний, Він  – Дух, Якому поклонятись можна завжди та всюди. 
161 Бог завжди існуючий (сущий), буття Якого не є обмеженим ані часом, ані простором, ані будь-
якими умовами створеного Світу. 
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і завжди незмінний162 –  
Ти, і Єдинородний Твій Син, 
і Дух Твій Святий. 
Ти з небуття покликав нас у буття,163 
і нас, що відпали від Тебе,164 
Ти знову до Себе  покликав165 
і не залишив піклування, 
возводячи нас на Небо,166 
бо Ти дарував нам  
Твоє  Грядуще Царство!167 
За все ми благодаримо Тебе168 
і Єдинородного Твого Сина, 
і Духа Твого Святого, – 
благодаримо Тебе за все, що ми знаємо, 
і за все, що не знаємо 169 – 

                                                           
 
162Терміни апофатичного богослов’я, що заперечують людські якості у Бога. Згідно з Діонісієм 
Ареопагітом, виразити сутність Бога у категоріях людських слів неможливо. Відносно 
сокровенного Бога він вживає вираз “Божественне Ніщо”. 
163У біблійному оповіданні Бог створив світ з небуття Своїм Словом: “І сказав Бог…” (див. Бут.1). 
Згідно з новозавітним вченням та вченням святих отців, Всесвіт створений з нічого Богом-Отцем 
через Його передвічне Божественне Слово – Сина Божого, за сприяння Святого Духа, Який 
виходить від Отця. (В анафорі Літургії св. Василія Великого про Сина Божого сказано, що Сином 
Божим Бог-Отець “часи створив і… ствердив (у бутті) все, що існує, бо Він (Син Твій) є всесильне 
Слово Твоє”). 
164Рим.5:12: “Тому, як через одну людину гріх ввійшов у світ, і гріхом смерть, так і смерть 
перейшла у всіх людей, тому що в ньому всі згрішили”. 
165Бут.3:9: “І закликав Господь Бог до Адама, і сказав йому: де ти?”. 
166Еф.2:5-6: ”…І нас, мертвих через злодіяння, оживотворив з Христом, – благодаттю ви спасенні, 
– і воскресив з Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі”. 
167“Грядуще Царство” –  це Царство Христове,  яке поступово розкриває себе, як Присутність і 
Повнота Божої благодаті. У первозданному Адамі від Бога відпало все людство. В особі Другого 
Адама – Боголюдини Христа, Бог підняв людство до Себе, дарувавши Церкві Своє Царство. Див. 
молитву Господню “Отче наш”: “...хай прийде Царство Твоє”, а також Мф 3:2:”Покайтеся, бо 
наблизилось до вас Царство Небесне”. “Грядуще Царство”=”Прийдешнє Царство”=”Майбутнє 
Царство”. Див. зноску на першому  возгласі Літургії: “Благословенно Царство...”. 
168Див. 1Сол.5:18: “За все благодаріть: бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі”. Євхаристія і є 
постійним благодарінням, яке підноситься та приноситься Богу Церквою Христовою. Тема 
благодаріння постійно присутня у молитвослів’ях Божественної Літургії. 
169Златоуст прославляє Бога не тільки за благодіяння, що є нам очевидними, але й за ті, справжня 
мета яких від нас прихована і вони здаються нам злом. Істинна мета присутності зла у людському 
житті та людських страждань відкриються тільки у вічності. Останніми словами вмираючого 
святителя Іоанна Златоуста були: “Слава Богу за все!”. 
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за явні і за таємні благодіяння, 
що були звершені Тобою задля нас.170 
Благодаримо Тебе і за те, 
що Ти благоволив прийняти з наших рук 
цю безкровну Службу,171 
хоча у Тебе є тисячі архангелів 
й десятки тисяч ангелів, 
багатоокі херувими 
та стрімкі, мов пернаті (птахи), 
шестикрилі серафими, 
які стоять перед Тобою, 
переможну пісню співаючи,172 
(голосно) викликуючи,173 
(одні одним) виголошуючи та промовляючи: 

Люди:  Свят, Свят, Свят!174 
Господь Саваоф!175 
Повні Славою Твоєю Небо і земля!176 
Осанна177 Богу в Вишніх! 
Благословен, Хто йде до нас в Ім’я Господнє!178 
Осанна в(о) Вишніх!179 

 

                                                           
 
170Рим.8:28: “Притому знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані по [Його] волі, все сприяє 
на благо”. 
171За вченням святителя Іоанна Златоуста, Євхаристичне служіння – це безкровне 
Жертвоприношення, духовно-розумна (“словесна”) Жертва Хвали. 
172Про ангелів див. Іс.6:3: “І виголошували один до одного й говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф, вся земля повна слави Його!”; Об’явл.4:8: “І кожна із чотирьох істот, мала навколо по 
шість крил, а всередині вони сповнені очей; і не вдень, ні вночі не мають спокою, виголошуючи: 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Який був, є, і має прийти”. 
173Церк .слов. “вопиюще” – голосно викрикуючи, викликуючи, волаючи, тобто, оглушливо гомонячи, 
наче птахи, намагаючись перекричати одне одного. Всі дієслова (у церк.слов. варіанті “поюще, 
вопиюще, глаголюще…”) передають стан спрямованості безплотних ангельських сил до Бога, їх 
нездоланне бажання виконати Його святу волю. 
174Для зручности хорового співу переклад гімна “Свят” наближено до церк.слов’янського. 
175Саваоф –  Господь небесних воїнств, одне з Імен Божих. 
176 Варіант перекладу: “Твоєї Слави повні Небо і земля!”. 
177“Осанна” – вигук захоплення на сході, що дослівно не перекладається: “Хвала, спасіння в 
небесах!”. 
178“Благословен, хто йде” – Господь Ісус Христос. 
179Ін.12:13: “Тоді вони взяли пальмові гілки, вийшли назустріч Йому і викрикували: осанна! 
Благословен(ний), хто йде в Ім'я Господнє, Цар Ізраїля!”. 
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Священик: Разом з цими блаженними Силами180 
і ми, Владико Людинолюбче, 
(Тобі) виголошуємо та промовляємо: 
Ти – Святий і Пресвятий – 
Ти, і Єдинородний Твій Син, 
і Дух Твій Святий!181 
Ти  – Святий і Пресвятий – 
і дивовижна Слава Твоя!182 
Ти так полюбив Світ,183 
що віддав Сина Твого Єдинородного,184 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, 
але мав Життя Вічне,185 
Який, прийшовши до нас 
і виконавши все задумане Тобою (задля нас), 

(спомин  установлення Таїнства Св. Євхаристії) 
в ту ніч, в яку Його було зраджено, 
а, якщо більше про це сказати, 
коли Сам Себе віддав за життя Світу,186 
Він взяв хліб у святі Свої, 
пречисті і непорочні руки, 
поблагодаривши і благословивши Тебе,187 
освятив його, переломив 

                                                           
 
180Тобто, ангельськими силами, що безперестанно насолоджуються спілкуванням з Богом  
(у св.Василія Великого). 
181Пізніша інтерполяція, покликана підтвердити рівнозначність всіх Облич Святої Трійці. 
182Святитель Іоанн Златоуст захоплюється передвічною Красою Слави Божої, що перевершує цей 
світ, містично споглядаючи її при священнодійстві Божественної Літургії. Пророку Єзекіїлю на 
берегах ріки Ховар було явлення Слави Бога Ізраїлевого у вигляді величного і чудового образу, 
зітканого зі світла та вогню (Єзек.1). Херувими – опора Слави Божої, що є священним началом, 
присутністю Божою. 
183“… полюбив Світ” – в даному випадку полюбив Своє творіння - людину. 
184Згадайте пророцтво Ісаї 9:6: «”Бо Дитя народилося нам, Син, даний нам”. 
185Ін.3:16: “Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не загинув, але мав життя вічне”. 
186Христос віддав Себе на хресну смерть добровільно, заради відновлення єдності між Богом та 
людиною, гармонії між творінням і Творцем, що раніше була порушена гріхопадінням праотців. 
187Господь звершує дії згідно з ритуалом пасхальної єврейської трапези. Благодаріння та 
благословення передбачають виголошення особливих молитв перед прийняттям їжі. 
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і дав (його) святим Своїм учням і апостолам, 
говорячи: 

Священик: “Прийміть, споживайте! 
Це є Тіло Моє, 
що за вас ламається, 
для відпущення гріхів”.188 

Люди: Амінь. 

Священик: Потім, після Вечері, 
теж саме звершивши і над Чашею (з вином),189 
подав їм її, говорячи: 

“Пийте з неї всі! 
Це є Кров Моя Нового Завіту, 
що для вас і для багатьох проливається, 
для відпущення гріхів”.190 

Люди: Амінь. 

Священик: Нині, споминаючи 
цю спасенну заповідь (Христову)191 

                                                           
 
188Мф.26:26: “І коли вони їли, Ісус взяв хліб, і благословив, преломив, і, роздаючи Своїм учням, 
сказав: прийміть, споживайте: це є тіло Моє”. Варіант перекладу: “Візьміть цей переломлюваний 
для вас хліб, який є Тіло Моє, і споживайте його заради прощення ваших гріхів”. 
189Наприкінці святкової трапези апостолам було запропоновано чашу з вином. Це вино Христос 
назвав Своєю Кров’ю (Мф.26:28). Варіант перекладів, що зустрічаються: «”Випийте з цієї чаші 
все, бо це вино є Кров Моя – Кров Нового Завіту, яка проливається (пропонується вам) на 
відпущення ваших гріхів”. 
190Пор. Мф.26:28. “І, взявши чашу, і благодаривши, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров 
Моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається для позбавлення гріхів”. 
191Тобто, заповідь про причащання: “споживайте, пийте”; “це творіть на спогад про Мене”.    
Див. Лк.22:19-20: “І, взявши хліб і благодаривши, преломив і подав їм, говорячи: це є тіло Моє, яке 
за вас віддається; це творіть на спогад про Мене. Також і чашу після вечері, говорячи: ця чаша є 
Новий Завіт у Моїй крові, яка за вас проливається”; 1 Кор.11:24-25:”... благодаривши, преломив, і 
сказав: прийміть, споживайте, це є Тіло Моє, що за вас ламається; це творіть на спогад про Мене. 
Також взяв і чашу після вечері і сказав: ця чаша є Новий Завіт в Моїй Крові; це творіть, коли 
тільки будете пити, на спогад про Мене”. Для християн вже самі освячені євхаристійні Хліб і Вино 
є реальною Присутністю Христа в Його Церкві. Спогад, спомин (грец. анамнесіс, євр. зиккарон) 
Месії-Христа у Євхаристії –  не простий психологічний акт, але справжній “корван” (євр.), тобто, 
приношення, яке досягає небес і приймається Богом, як чиста, словесна (розумова) Жертва. На 
жаль, слово “жертва” буде часто розумітися, як це розуміли язичники, або, в кращому випадку, як 
старозавітні священики, але не за змістом Послання до євреїв, де говориться про одноразово 
принесену досконалу Жертву Христову. Див.: Євр.7:26-27: “Такий і повинен бути у нас 
Первосвященик: святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, і вознесений вище небес, 
Який не має потреби щодня, як ті (старозавітні – авт.) первосвященики, приносити жертви 
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і все, що було здійснене Тобою задля нас,192 
а також розп’яття, у гробі положення, 
триденне воскресіння, 
вознесіння на Небеса, 
праворуч (від Тебе) сидіння 
та нове у Славі друге Його пришестя, 

(кульмінація приношення святої Безкровної Жертви) 
Твої (Дари) від Твоїх (Дарів)193 
Тобі приносячи,194 
завжди і за все...195 
 

Люди: Тебе оспівуємо,196 
Тебе благословляємо, 
Тобе благодаримо, Господи, 
Тобі і молимося, Боже наш,197 
 

                                                                                                                                                                                              
 
спочатку за свої гріхи, потім за гріхи народу, бо Він зробив це одного разу, принісши в жертву Себе 
Самого”; Див.: Євр.9:26-28: “…інакше належало би Йому багаторазово страждати від початку 
світу; Він же одного разу, на кінець віків, з'явився для знищення гріхів жертвою Своєю...” 
Євр.10:11-12: “І кожен священик (старозавітний – авт.) щоденно стоїть, служачи, і багаторазово 
приносить одні і ті ж жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же, принісши одну 
жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога…”. Євхаристійне жертовнеслужіння-благодаріння 
актуалізує (являє) в людській історії принесену за гріхи світу раз і назавжди єдину і неповторну 
Жертву Христову –  “словесно" і безкровно, але не повторює її. 
192Тобто, боговтілення і вчоловічення Сина Божого і всі чудеса Христові. 
193”Твоє від Твого” – запозичення з 1Хронік.29:13-14: “І тепер, Боже наш, ми славословимо Тебе, і 
хвалимо величне Ім'я Твоє, ...від Тебе все, і з руки Твоєї отримане ми віддали Тобі”. Виголос “Твої 
від Твоїх…” логічно пов’язаний з хоровим “Тебе оспівуємо, Тебе благословляємо, Тебе 
благодаримо”. Було б зрозуміліше і правильніше об’єднати виголос “Твої від Твоїх” з “Тебе поем”. 
194В суч. грец. тексті стоїть “приносимо” – (προσφέροµεν). Але в давніх рукописах (Барб. ст. 336 і 
Севаст. ст. 474) в цьому місці знаходимо “приносячи” (προσφέοντες). Коли “Тебе оспівуємо, Тебе 
благословляємо…” відривається від молитви священика і передається хору, то давнє “приносячи” 
стає “приносимо”. (Про це див. Михаил Арранц, “Литургия Востока и Запада”, Москва, 1999, 
с.24). Нижче священик вже промовляє: “...Тобі приносимо...”. 
195Або “за все й назавжди...” Церк.слов. “о всех и за вся”, грец. “κατα πάντα καί διά πάντα”. 
Розуміється в контексті Літургії так: “за все те, що Ти звершив заради нас (боговтілення, 
розп'яття, погребіння...), й за всі інші Твої благодіяння, про які ми знаємо і, навіть, ще не знаємо, 
ми всі завжди (постійно) Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи. І 
молимось Тобі, Боже наш”. У працях сучасних літургістів зустрічається переклад: “повсюди і 
завжди”. (Михаил Арранц, “Литургия Востока и Запада”, Москва, 1999). 
196Церк.слов. “Тебе поем”, українською “Тобі хвалу віддаємо”, ”Тебе оспівуємо”. Порівняйте з: 
“Пою тебе, мій рідний край…”. 
197Читання тропаря 3 Часу “Господи, Що Пресвятого Твого Духа”, де є такий звичай. Доречно 
було б здійснювати після “І молимось Тобі, Боже наш”, щоб не розривати наступну кульмінаційну 
молитву епіклези (“Ми приносимо…і молимо: зійшли Духа Твого Святого на нас і ці Дари…”) від 
самого благословення і освячення Святих Дарів (“І сотвори хліб цей… Тілом Христа Твого…”). 
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Священик: Тобі ми приносимо 
цю духовно-розумну Службу, 
і, припадаючи до Тебе,198 
просимо і благаємо: 

(епіклеза: закликання Святого Духа на спільноту вірних і на св. Дари) 
зійшли Духа Твого Святого на нас (!)  
і на ці Дари,199 що лежать перед нами, 
і сотвори хліб цей 
достойнішим Тілом Христа Твого,200 

                                                           
 
198“припадаючи...” – український переклад церк.слов. “мили ся деем”. “Мили ся деем” – не зовсім 
коректний переклад давньогрецького дієслова “καί ίκετεύοµεν” – покірно молити; простираючись, 
прохати захисту і допомоги. Див. також дієслово “(ή) ίκετεύω (ικέτης)” – бути настирливим 
прохачем, схиливши коліна, покірно прохати, припадати до колін (будь-кого), валитися ниць 
(тілом) перед (будь-ким). “Мили ся деем” – штучне греко-слов’янське словосполучення, що включає 
архаїчну грецьку частку “ми” (“ми-ли”), яка означає крайній ступінь заперечення, і штучне 
закінчення “ли”; спереду від дієслова “деем” стоїть зворотний займенник “ся”, тобто, себе     
(пор. з західноукраїнської лексики: “Як ся маєш?”, себто, “як ти себе почуваєш (почуваєшся)?”).    
В деяких працях “мили ся деем” перекладено як “нікчемність свою відчуваючи”, “прохаючи 
захисту”, “прохаючи сприяння”, “прохаючи допомоги”. Відомий літургіст святитель Веніамін, 
архієпископ Нижегородський і Арзамаський, дає наступне пояснення цьому словосполученню: 
“Мили ся деем”, пише святитель, означає тут (у епіклезі – авт.): “рабськи поклоняємося і 
падаємо ниць тілом” (див. Новая Скрижаль, Москва, в-во Православного Братства                    
свят. Філарета Московського, 1999, с.28). Святитель Сімеон Солунський в тлумаченні на 
Літургію вчить, що таїнство (переміни) творить Господь, а ієрей запозичує свою силу 
священнодійствувати від Христа. “Але, усвідомлюючи свій рабський стан, відчуваючи свою неміч і 
визнаючи себе винним у своїх немочах, не що інше робить, як тільки вимовляє молитви, прохання і 
(творить – авт.) поклоніння... Таке приниження при такому страшному священнодійстві 
(безкровного жертвоприношення – авт.) необхідно показувати, -–  продовжує святитель Сімеон, – 
тому що цим прикрашаються наміри і дії того, хто священнодіє (ієрея – авт.), виявляється повага 
до слів Христа і освячується сам ієрей” (там же, с.129). “Вимовивши слова (Христового 
установлення), – говорить вселенський каноніст Ніколай Кавасила, – священик потім 
поклоняється до землі, молиться і прохає, щоб Пресвятий і Всемогутній Дух Божий, почив на них 
(на Дарах), перемінив хліб у святе Тіло Христа, а вино – у святу Кров Його”. Одначе, внаслідок 
“темного” перекладу, справжній зміст церк.слов. “мили ся деем” для мирян і більшості 
духовенства РПЦ став незрозумілим. Деякі з них помилково (із-за співзвучності?) вважають, що 
“мили ся деем” означає ”зворушуючись”. Цікаво, що православні грецькі ієреї, згідно з давнім 
літургійним переданням, читають молитву закликання Святого Духа схиливши коліна, а руські 
ієреї стоять в цей момент анафори прямо, що викликає чимале здивування в їхніх співбратів греків. 
Вищезазначений переклад церковнослов’янського словосполучення “мили ся деем” = “припадаючи”, 
здається, коротко передає основне розуміння давньогрец. “καί ίκετεύοµεν”. Основна думка епіклези 
наступна: предстоятель, від імені спільноти, сповідуючи свою неміч і рабськи припадаючи до 
престолу Божого, покірно прохає Небесного Отця послати Святого Духа на народ і на святі Дари, 
щоб Дух Святий перемінив хліб и вино у справжні Тіло і Кров Христові для блага тих, які 
причащаються (щоб їм увійти до повноти Царства Небесного). 
199Важливе прохання-епіклеза про дію Святого Духа для звершення Євхаристії на користь 
причасників. Низхідна епіклеза: прямий заклик Святого Духа на вірних (!) і на Святі Дари. 
200Важлива кульмінація освячення у євхаристійному каноні – прохання Богу-Отцю прямої дії 
Святого Духа для переміни св. Дарів на благо вірних (“хай дасть нам причащання цими  
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(Народ: Амінь) 
а це (вино), що у Чаші цій, – 
достойнішою Кров’ю Христа Твого, 
(Народ: Амінь) 
перемінивши (їх у це)201 
Духом Твоїм Святим. 
(Народ: Амінь, амінь, амінь.) 

(прохання на користь тих, що причащаються) 
Хай принесуть ці Дари причасникам  
духовну тверезість,202 
свободу від гріхів, 

                                                                                                                                                                                              
 
Дарами...”). За тлумачення Євхаристії каноніста Ніколая Кавасили, до звершувальної (тієї, що 
освячує) молитви слід відносити не одну якусь фразу (напр., “перемінивши Духом Твоїм Святим”), 
але весь анамнезіс, тобто, слова встановлення Євхаристії (“Візьміть, споживайте…”) та епіклези 
анафори. ”Промовивши слова (Христового установлення), – пише він, – священик потім 
вклонившись до землі молиться і просить, щоб Пресвятий і Всемогутній Дух Божий почив на них 
(на Дарах), перемінивши хліб у саме чесне і святе Тіло Христа, а вино – у саму чесну і святу Кров 
Його. Після цих слів священнодію завершено і цілковито (повністю) Дари освячені, жертва 
уготована”. Більш того, Ніколай Кавасила вважає дійсною і римо-католицьку анафору з вихідною 
епіклезою (Див. Н.Д. Успенский. Анафора. Богословские труды. Сб.13. М., 1975. С. 125-147). На 
своїх лекціях з літургіки у ЛДА доктор богослов’я Н. Д. Успенський згадував, що, у відповідності до 
роз’яснень Володимирського собору 1274 р., частками від Богородичної і дев’ятичинної просфори 
та з інших просфор, покладених на дискос на проскомідії і перенесених на престол, причащали в ті 
часи, як справжнім Тілом Христовим. Цей давній звичай був (без соборного судження?!) пізніше 
відмінений  московським патріархом Іакимом під час суперечок руських з католиками про момент 
переміни Святих Дарів (щоб уникнути обвинувачень у причащанні подобою “облаток”, як у 
латинян). Однак, цей звичай продовжував жити ще довгий час серед православних в Україні, а в 
українській уніатській та східній мелхитській практиці існує й донині. За свідченням 
ієрусалимських кліриків архімандритів о. Михайла (Болястіс) і Тімофеоса (Маргарітіс), колишніх 
студентів ЛДА, православні греки також причащають частинками, вийнятими з печатки 
просфори на проскомідії (греки звершують проскомідію на одній великій просфорі з печаткою, яка 
складається з п’яти частин) справжнім Тілом Христовим, вкладаючи їх з дискосу у Святу Кров. 
Проте, на відміну від православних руських, вони причащають і вином з Чаші на Передосвяченій 
Літургії як справжньою Кров’ю Христовою, вважаючи, що при вкладанні в Чашу передосвяченого 
Тіла Христового з Його Кров’ю через взаємне розчинення відбувається переміна всього вина в чаші 
в істинну Кров Христову. Про це читайте: Н.Д. Успенский, БТ, “Коллизия двух богословий”. Адже 
Передосвячена Літургія звершується, як вважають греки, “задля освячення Чаші”, напоєння 
кожної з передосвячених частин вином з Чаші, освяченим через взаємне розчинення з Кров’ю 
Христовою, і задля причащання ними великої кількості людей. (Інакше, що може перешкоджати 
причащатися запасними святими Дарами, раніше напоєних Кров’ю Христовою, минаючи 
додаткове вкладання їх у Чашу з вином?). 
201Слов. “преложив” – пере-творивши, щось близьке до”перетворивши єство”.                     
У св. Василія Великого в епіклезі замість дієслова “перетворивши” вжито більш м’яке – “яви”, 
тобто, покажи Дари Тілом і Кров’ю Христовими. 
202Слов. “трезвение души” – духовна поміркованість, помірність, розсудливість, стриманість, 
самообмеження душі. У святих отців – найвищий ступінь напруження духовного життя, 
пильнування, “ходіння душі перед Богом”. 
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Сопричастя у Святому Дусі,203 
явлення  Повноти Царства Небесного,204 
безбоязне стояння (перед Тобою) 
без страху Суду та дожидання 
(суворого) вироку.205 

 Ми також приносимо Тобі 
цю духовно-розумну Службу 
на спомин спочилих у вірі праотців, отців, 
патріархів, пророків, 
апостолів, проповідників, 
благовісників, мучеників, 
сповідників, подвижників, 
і за інших праведників, 
що у вірі спочили.206 

                                                           
 
203Тобто, для спілкування вірних у Святому Дусі через Причастя і Любов, а в есхатологічній 
перспективі, у Повноті Царства Небесного. Див. у Літургії свят. Василія Великого: “Нас же всех, 
от единого Хлеба и Чаши сей причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго 
причастие…”, а саме, для спілкування всіх у Святому Дусі. Пор.: “Днесь благодать Святаго Духа 
нас собра” (з піснеспівів свята Входу Господнього у Ієрусалим). Пор. 1Кор.12:3: “… ніхто з тих, 
хто говорить Духом Божим,... не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим”. 
204Вчення про наближення (явлення) Царства Небесного – головна тема у проповіді Спасителя. 
Пор. з проповіддю Предтечі: “Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне” (Мф. 3:2). В анафорі 
прохання про те, щоб спілкування у Святому Дусі наблизило (явило) причасникам (повноту, 
цілісність) Царства Божого, в якому “Бог буде все у всьому” (1Кор.15:28). Пор.: “Хто тіло Моє 
споживає та кров Мою п'є, той в Мені перебуває, і Я в ньому” (Ін.6:56). Деколи церк.слов. “во 
исполнение Царства Небесного” розуміють як прохання наповнити Царство Небесне 
причасниками Святих Тайн, подібно тому, як корабель наповнюється матросами або воїнами. 
205На всіх чекає Божий суд і його вирок. Але постійне перебування у Христі через причастя Його 
Тіла і Крові укріплює есхатологічну надію для відкритого (смілого) стояння перед Богом і дає 
реальну можливість уникнути Його суворого суду та вироку. Див. Ін.6:54: “Хто споживає Мою 
плоть та п'є Мою кров, той має життя вічне; і Я воскрешу його в останній день”. 
206У святковому чині Торжества Православ’я в першу Неділю Великого Посту у Бога просять 
“вічної пам’яті” для сонму захисників православної віри: святих рівноапостольних Царя 
Костянтина і Цариці Єлени, Великого Князя Володимира і Великої Княгині Ольги та ін.                    
За о. О. Шмеманом прохання за те, щоб Господь “пом’янув” Своїх людей, пронизують все церковне 
богослужіння. Щоб зрозуміти зміст цих прохань, слід знати, що у Біблії пам’яттю називається 
звернення Бога до творіння, сама любов Божа, котра дає життя всьому існуючому. Пам’ять 
людська – це зворотня любов. Крайнє падіння людини на народній мові звучить як забуття Бога: 
такий-то “забув Бога”. Забути – означає відпасти від того, що піддане забуттю, перестати 
жити цим. В такому “забутті Бога” людина опинилася після гріхопадіння, і тому спасіння 
поєднане з відновленням пам’яті про Бога.”З перших днів християнства, –                     
пише прот. О. Шмеман, – вірити у Христа означало пам’ятати про Нього і згадувати Його. Не 
просто “знати” про Нього та про Його вчення, а знати Його – Живого і Такого, Який перебуває 
серед люблячих Його”. Поминанням ми включаємо людей до пам’яті Божої, і тим самим 
стверджуємо, що ті, яких ми поминаємо, живі, оскільки в Бога ніхто не забутий. “В тому і вся 
радість, і вся сила цього поминання, – продовжує о. О. Шмеман, – що, включаючи тих, що 
поминаються, у животворчу пам’ять Божу, воно стирає грань між живими і спочилими, бо всіх 
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Особливо ж207 (у пам’ять) за пресвяту, 
пречисту, преблагословенну, 
славну владичицю нашу Богородицю 
і Приснодіву Марію.208 

Люди (глас 8): Достойно є, бо це є істина,/ Тебе хвалити, 
Богородице:209/ завждиблаженну(ю) і пренепорочну(ю),/ і Матір Бога 
нашого!/ Достойнішу херувимів і незрівнянно славнійшу серафимів,/ що 
Бога-Слово дівственно народила,/ істинну Богородицю, – Тебе 
величаємо!210/ 

Священик:  Ще приносимо Тобі  цю Службу 
в пам’ять святого пророка, 
предтечі і хрестителя Іоанна, 
і святих славних 
і всехвалених апостолів, 
і святих (імена святих дня 
і місцево шанованих), 
і всіх святих Твоїх,  
за молитвами яких 
зглянься на нас, Боже. 

                                                                                                                                                                                              
 
усвідомлює і являє живими в Бозі. Тому Церква згадує за Євхаристією поряд з Пресвятою 
Богородицею і святими також всіх спочилих у Христі вірних – кожного, хто з вірою праведною 
(правою) скінчався, тобто, помер у спілкуванні з Церквою”. Через причащання святих Тайн 
учасники Євхаристії духовно з’єднуються зі святими, яких поминають, і спочилими 
близькими. Глибока і незбагненна для розуму таємниця спілкування у Святому Дусі з 
померлими для давнього християнина була справжньою втіхою при втраті близьких. В цьому 
відношенні непричащання сучасних “замовників” заупокійних Літургій суперечить древньому 
заупокійному євхаристійному приношенню. У давні часи панахида, тобто відправа всенічного 
моління за спочилих завжди передувала Літургії – апофеозу поминання померлих у Христі. Після 
переміни Святих Дарів у грецькій традиції клірики і народ читають свої поминальні “граматки” – 
диптихи. (За Златоустом: “Коли Цар перед тобою, тоді і проси”). 
207Церк. слов. “изрядно” – найбільше, особливо, понад усе, насамперед. На думку деяких істориків-
літургістів особливий спомин Пресвятої Богородиці, Предтечі, святих апостолів і всіх святих – 
пізніша інтерполяція. 
208Свята Церква вдячно згадує Пресвяту Богородицю, Яка послужила Тайні спасіння роду 
людського через народження від Неї Ісуса Христа. (Про виникнення літургічного спомину святих 
читайте: Роберт Тафт “Молитва святым или молитва за святых”, Библейско-богословский 
институт им. св. ап. Андрея, Москва). 
209Порівняйте з чину проскомідії слова священика: “На честь і пам’ять Преблагословенної 
Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. Заради Її молитв, прийми, Господи, цю жертву в 
Наднебесний Твій Жертовник”, – які виголошуються ним при вийманні з просфори на 
євхаристійний  дискос частинки в честь і пам’ять Божої Матері. 
210Люди співають гімн на честь і в пам’ять Пресвятої Богородиці. Гімн пізнішого походження, 
безпосередньо до тексту анафори св. Іоанна Златоуста не входить. Після закінчення гімну 
творять земний поклін на честь Богоматері (про це читайте першу статтю в додатку). 
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Пом’яни, Господи, і всіх інших,  
що спочили для вічного життя,211 
(читається диптих спочилих) 
і дай їм спокій там, де зігріває212 (душі) 
Світло Лиця Твого.213 
Ще молимо Тебе, Господи, 
пом’яни єпископів, які вірно навчають 
Слову Твоєї Істини,214 
і всіх пресвітерів і дияконів Христових, 
що стоять перед Жертовником цим, 
і всіх інших, хто має священний сан. 
Ми також приносимо Тобі цю  
духовно-розумну Службу за очищення Всесвіту,215 
за Святу, Соборну й Апостольську Церкву, 
за тих, хто живе чисто і достойно, 
за бережену Тобою, Боже, країну нашу, 
за владу та воїнство її, 
щоби  в їх мирі і ми жили  
тихо, свято й благочестиво.216 

Диякон: І всіх (вірних), і всюди (пом’яни, Господи). 

Люди:  І всіх, і всюди. 

Священик: І серед перших пом’яни, Господи, 
великого владику і отця нашого АЛЄКСІЯ, 
святійшого патріарха Московського і всієї Русі, 
і владику та отця нашого ВОЛОДИМИРА, 
блаженнійшого митрополита 
Київського і всієї України, 

                                                           
 
211Тут належить читати диптихи з іменами спочилих (як це і понині у греків). 
212Слов. “присещать”, від дав.грец. “έπισκοπέω”, що означає укривати, доглядати, піклуватися, 
оберігати, наглядати, дарувати милість, давати покров, леліяти. 
213Тема Світла Божого зустрічається і в латинському літургійному обряді поховання (Reguiem). 
214Тут читались диптихи єпископів і кліру, вчення яких було правилом істинної віри. 
215Слід мати на увазі вчення Св. Іоанна Златоуста про очищення (оновлення) Всесвіту: “Не 
лінуємося допомагати померлим і приносити за них молитви, бо має бути (наближається) 
очищення Всесвіту” (див. “Творения отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского в русском переводе”, т.10, кн.1, СПб., 1905, с.430). 
216Тобто, відповідно до православної віри й моралі. 
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і владику нашого (високо)преосвященнішого 
(ім’я, сан і титул правлячого єпископа), 
і, задля блага святих Твоїх  місцевих Церков,217 
збережи їх у мирі з усіма, в безпеці, 
в пошані, доброму здоров’ї, довголітті, 
вірно навчаючими Слову Твоєї Істини. 

(за архієрейським служінням після спомину першим священиком 
імені правлячого архиієрея) 

 Диякон: Пом’яни, Господи, і владику нашого 
(високо)преосвященнійшого 
(ім’я, сан і титул правлячого єпископа), 
що приносить ці Святі Дари Тобі, 
Господу Богу нашому, 
за преосвященних митрополитів, 
архієпископів і єпископів, 
за достойне пресвітерство 
і Христове дияконство, 
за священномонахів і весь монаший чин, 
за прощення і відпущення гріхів, 
завжди незабутніх будівничих святого храму цього, 
і всіх, споконвіку спочилих православних, 
і за всіх, хто стоїть перед Богом 
у святому і достойнішому храмі цьому 
й молиться за тих, кожного з яких 
у своїх помислах згадує. 
І за всіх (вірних), і всюди.218 

Люди: І за всіх, і всюди. 
Священик: Пом’яни, Господи, 

(назва міста, селища, села), 
в якому живемо, 
і всі інші міста й країни, 
і всіх тих, хто по вірі живе в них. 

                                                           
 
217 Місцева Церква – єпархія. 
218Тобто, за всіх православних, які посюди предстоять Богу і разом моляться за Євхаристією. 
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Пом’яни, Господи, 
плаваючих, подорожуючих, 
перебуваючих у польотах повітрям 
або вселенським простором.219 
Пом’яни  всых хворих  
і тих, що на засланні, 
і в гірких роботах у рудниках, 
полонених, і спаси їх. 
Пом’яни, Господи, тих,  
хто дари трудів своїх 
приносить у цей храм,220 
і благодійників святих Твоїх Церков,221 
і тих, хто допомагає бідним, 
і всім нам милості Твої зійшли. 

І дай нам єдиними вустами 
і єдиним серцем славити й оспівувати 
достойніше і величніше Ім’я Твоє  – 
Отця і Сина і Святого Духа   – 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

ВЗАЄМНІ ЗАКЛЮЧНІ ПОБАЖАННЯ: 

Священик: І хай будуть  милості великого Бога 
і Спасителя нашого Ісуса Христа 
(завжди) з усіма вами. 

Люди: І з духом твоїм.222 
                                                           
 
219В дужках сучасна вставка: прохання пом’янути пілотів і пасажирів літальних апаратів. 
220Ймовірно це ті, хто приносив до храму хліб та вино для Євхаристії і дари для братньої трапези 
після Літургії. Пор. Повтор.26:2: “… візьми початки всіх плодів землі, які ти отримаєш від землі 
твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі, і поклади їх у кошик, і піди на те місце, яке Господь Бог твій 
вибере, щоб перебувало там Ім'я Його. 
221Див. Євр.13:16: “Не забувайте також про благотворіння та спілкування, бо такі жертви 
благоугодні Богу”. При храмах знаходились церковні братства. Благодійники – це братчики. 
222“І з духом Твоїм” – народ Божий, як поставлений на загальне священство, бажає душі 
предстоятеля таких же дарів благодаті Божої. Пор. 1Пет.2:9: “…ви рід вибраний, царське 
священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав 
вас із темряви до дивного Свого світла”. 
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ПРОХАЛЬНА ЄКТЕНІЯ ПІСЛЯ ОСВЯЧЕННЯ 

СВЯТИХ ДАРІВ 

Диякон:  Всіх святих закликаючи,223 знову й знову в мирі 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За принесені (у безкровну Жертву) й освячені 
предостойні Дари, Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй.  

Диякон: Щоб людинолюбний Бог наш прийняв їх на святий, 
наднебесний і невидимий Свій Жертовник, як аромат 
пахощів любові до Нього душ наших, і з Вишини зіслав 
нам божественну благодать і Дар –  Святого Духа,224 – 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За врятування від усіх бід, ненависті та утисків Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб день цей дарував нам духовну довершеність,  був 
би у всьому святим, мирним і безгрішним, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Щоб ангел – вірний наставник, охоронець душ і тілес 
наших був нам вісником Миру (від Бога), просимо 
Господа. 

                                                           
 
223Тобто, закликаючи на допомогу всіх святих, з новою силою в мирі душевному Господу 
помолимось. 
224Тут прохання про дарування вірним Святого Духа. Пор. молитву епіклези: “…і просимо, і 
молимо: зійшли Духа Твого Святого на нас і на ці Святі Дари...” і молитву на вихід народу з храму. 
Див. благодарственний гімн після причастя: “Пізнавши Світло Істинне, прийняли Духа 
Небесного…”. 
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Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Прощення гріхів  та визволення нас від усіх гріхопадінь 
просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Доброго й необхідного для душ наших і Миру всьому 
Світу просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  За останок часу життя нашого, щоб кінець його був 
сповнений примирення  з усіма та покаяння, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Християнського закінчення життя нашого: 
безболісного, бездоганного, тихого, і доброї відповіді на 
страшному й великому Суді Христовім, просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Вимоливши єдність у вірі та (Со)причастя у Святому 
Дусі, самі себе, й один одного, та все життя наше 
Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ЗА ВРУЧЕННЯ ЖИТТЯ БОГУ 
І ЗА СПАСЕННЕ ПРИЧАЩАННЯ 

Священик: О Владико людинолюбний! Тобі ввіряємо життя наше,225 бо 
Ти - вся наша надія. Молимо і просимо Тебе, впадаючи перед Тобою:226 
удостой нас у мирі зі своєю совістю причаститися на цій священній духовній 
Трапезі небесних і страшних Твоїх Тайн (Тіла і Крові) для прощення наших 
гріхів та визволення від гріхопадінь, для (Со)причастя у Святому Дусі, для 

                                                           
 
225Букв. “вкладаємо в Твої руки життя наше”. В античні часи раб вкладав свої долоні в руки 
хазяїна, виражаючи свою покору. Звідси характерне молитовне складання рук у латинян. 
226Слов. “мили ся деем” означає безпомічність свою визнаємо, будучи недієздатними, принижуючи 
себе, простираючись долу, падаючи ниць. Молитви, в яких була присутньою фраза “мили ся деем” 
завжди вислуховувалась спільнотою на колінах. 
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успадкування Царства Небесного, для певного стояння перед Тобою, без 
побоювання Суду227 і очікування суворого вироку.228 

І дозволь нам, Владико, сміливо та неосудно закликати Тебе, 
Небесного Бога – Отця, і промовити229: 

Люди: Отче наш на Небесах!230 
Хай святим (для всіх) буде Ім’я Твоє, 
Хай прийде (до нас) Царство Твоє, 
Хай буде воля Твоя 
Як на Небі, так і на землі. 
Хліба надсущного для нас231 
Подай на кожен день. 
І прости нам борги наші, 
Як і ми прощаємо боржникам нашим. 
І не допусти нас до спокуси, 
Але визволи нас від лукавого.232 

Священик: Бо у Тебе єдине Царство, Сила і Слава –   
Отця і Сина і Святого Духа233  – 
й нині, і повсякчас, і на вічні  віки! 

 

 

                                                           
 
227Ін.5:24: “Істинно, істинно кажу вам: хто слухає слово Моє, і вірує в Того, Хто послав Мене, має 
життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя”. 
228До Небесного Отця через Христа вірні мають безбоязнь і надійний доступ (Еф.3:12). А ті, хто 
постійно причащаються, можуть бути Ним виправдані на Суді. Див. Ін.6:54: “Хто споживає Мою 
плоть та п'є Мою кров, той має життя вічне; і Я воскрешу його в останній день”. 
229Молитву Господню за змістом слова “і промовити”, вірніше, промовляти всією спільнотою            
(не співати). В давнину при цьому здіймали руки до неба. Підняті руки означали доторкання до 
Престолу Божого або до риз Христових, а відкриті долоні – готовність прийняти дари Божої 
любові. Пор. іконографію “Оранти”. 
230Церк.слов. “Иже еси на небесех” – Який на небі, тобто, “Отець Небесний…”. 
231“Хліб насущний” (грец. “έπιούσιος” – надбуттєвий, надприродній) – за тлумаченнями св. отців, 
це Пожива для вічного життя – Тіло і Кров Христові. 
232Від зла, двоєдушності, лицемірства, від уособлення зла – сатани. 
233З християнського погляду Свята Трійця і є Царство, Сила і Слава. “Царство”, “Сила”, “Слава” 
– слова-субтитули, що допомагають уникати виголошувати слово “Бог”, і замінюють священне 
Ім’я Боже, яке не можна виголошувати даремно. Христос, коли вознісся на Небо, сів “праворуч 
Сили”, себто, сів праворуч Отця (Мк. 14: 62). Єдинородний Син Божий є Слава Отця (Ін. 17:24). За 
тлумаченням святих отців, Дух Святий з’являється в образі світлоносної хмари, “хмарини Слави”, 
що покрила Христа на Фаворській горі (Див. Мф.17:5: “Коли він ще говорив, ось, хмара ясна 
покрила їх; і, ось, із хмари пролунав голос, що говорив: Це є Син Мій Возлюблений, в Якому Моє 
благовоління; Його слухайте”), і взяла Його на Єлеонській горі (Див. Дії.1:9: “…Він піднявся на їхніх 
очах, і хмара взяла Його з виду їх”). 
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(інший варіант перекладу виголосу): 

Бо у Тебе234 триєдине Царство і Сила і Слава – 
Отця і Сина і Святого Духа  – 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

ПОЕТИЧНИЙ ВИКЛАД МОЛИТВИ ГОСПОДНЬОЇ 

Люди:  О, наш небесний Отче! 
Хай благословляється святе Твоє Ім’я. 
Хай Твоє усі побачимо ми Царство. 
І хай же воля звершиться Твоя 
Як в Небесах, так і по всій землі. 
І Хліб, Який дає життя, 
Ти нині даруй нам. 
І нам Ти всі борги прости, 
Як ми прощати вміємо всім тим, 
Хто боржником був нам. 
І нам допоможи уникнути спокус, 
І Ти нас від усяких бід позбав. 

Священик: Бо у Тебе єдине Царство і Сила і Слава – 
Отця і Сина і Святого Духа – 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

Священик:  Мир усім. 

Люди:  І духові Твоєму. 

Диякон:   Голови ваші перед Господом схиліть! 

Люди:  Перед Тобою, Господи! 

                                                           
 
234“Бо в Тебе…” в розумінні “Бо Тобі притаманне…”. 
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МОЛИТВА НА ПРЕКЛОНІННЯ ГОЛІВ ВІРНИХ 

(всі стоять до початку виголосу з низько схиленою головою) 

Священик: Царю невидимий! Благодаримо Тебе за те, що Ти незмірною 
Твоєю Силою створив увесь Світ і з великої Твоєї милості всьому існуючому 
буття дарував!235 Поглянь з Небес, Владико, на тих, що схилили голови свої не 
перед людиною,236 але перед Тобою – страшним Богом і відсторони від них усі 
перешкоди, згідно з намірами кожного і до спільного нашого блага.237 Пливи з 
плаваючими, супроводжуй подорожуючих і перебуваючих у польотах 
повітрям або вселенським простором, і, як Лікар душ і тілес, зціли хворих з-
поміж них і нас.238  Задля благодаті, благосердя і людинолюбства 
Єдинородного Сина Твого, з Яким Ти благословенний спільно з 
Пресвятим, і Благим, і Життєдайним Твоїм Духом  – й  нині, і повсякчас, і 
на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

                                                           
 
235Бог про Себе сказав: “Я Той, Хто є” (Див. Вих. 3:14). Він обійняв Собою все буття й володіє ним. І в цьому 
розумінні є істинним абсолютним Буттям. Все створене покликане Богом з небуття (з нічого) до буття. 
Все, що наповнене буттям причасне Богу за буттям через уподібнення Першообразу. Буття є присутністю 
Бога в творінні. Але саме існуюче творіння не є надіснуючим Богом. Для християнина питання: “Що від 
початку є первинним: матерія чи дух (свідомість)?” – позбавлене змісту. Як одне, так друге є несамобутнім, 
створеним Творцем з нічого (як і час, і простір). Тільки Бог – безначальний. Він поза часом і простором. Він 
не є створеним. Про Нього можна тільки сказати: Він Є. В усьому створеному святі отці розрізняють 
існуюче (що реально сповнене буття) від не-існуючого, від примарно сповненого буттям. Наприклад, людина 
наділена Богом реальним буттям. А тінь від тіла людини є лише простою відсутністю світла. Тому тінь – 
“не існуюче”, в ній немає реального створеного Богом буття. Зло також є “не існуючим”, бо не створене 
Богом, але є наслідком людського первородного гріха, що приніс онтологічну дисгармонію у первозданну 
Красу (грец. “кала”) Космосу. Зло в Світі – це позбавлена суті “тінь” гріхопадіння людини. Бог створив 
все суще – видиме і невидиме (ангелів) – і підтримує його буття благодатними силами (божественними 
енергіями) Духа Святого. Св. Іоанн Златоуст та інші учителі Церкви (на відміну від східних дуалістичних 
вчень і маніхейських уявлень, що трактували матерію як зле начало)  розглядали буття Світу, як благо. І 
тому дякували Богу за дарування буття всьому існуючому і, особливо, людині. 
236У церк.слов. тексті молитви: “ибо преклонили не плоти и крови…”. Антиязичницька тема проти 
обоготворення природи, тварин або створеної людини. Вислів “плоть и кров” – біблійний. Часто він є 
синонімом тваринного світу і людини. Пор. Бут. 7:21: “І втратила життя всяка плоть, що рухається по 
землі, і птахи, і скоти, і звірі, і плазуни, і всі люди”; Мф.16:17: “Тоді Ісус сказав йому у відповідь: блаженний 
ти, Симоне, сину Іонин, тому що не плоть і кров відкрили тобі це, але Отець Мій, Який на Небесах”. 
“Плоть (тіло) і кров” у даному контексті молитви – це все створене Богом з “нічого”, “чиста” матерія, яку 
не слід обожнювати. Літургійне поклоніння євхаристичним Плоті і Крові Христовим відбувається в силу 
Священного Передання Церкви, зокрема, халкідонського христологічного догмату: у єдиній іпостасі Бога-
Слова втіленого (у Христі Ісусі) неподільно і незлитно існують дві природи – божественна і людська. За 
вченням Леонтія Візантійського (VI ст. від Р.Х.), передвічною іпостассю Сина Божого була сприйнята 
людськість Христова від Пресвятої Діви Марії, що надала Йому індивідуальності. Причому так, що “вона 
стала виразною (в іконах), … що дозволяло їй їсти й пити” (преп. Феодор Студит). Плоть Христова (з Його 
Кров’ю) стала воіпостазованою. Про термін святих отців “воіпостазованість”читайте: Давиденков О. 
Традиционная христология нехалкидонитов с точки зрения святых отцов и Вселенских Соборов 
Православной Церкви. Православный Свято-Тихоновский богословский институт, Москва, 1998, с. 27-32. 
237Православна Церква вірує, що за її молитвами всеблагий Бог може  змінити і направити хід подій 
людського життя на благо. Адже Бог є Вседержителем. 
238У давнину торгівельні та інші подорожі і походи морем і сушею часто бували довготривалими та 
багаторічними і були пов’язані з небезпекою для життя (бурі, землетруси, пожежі, розбійні напади, 
епідемії). Звідси часті молитви за добре закінчення починань. 
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МОЛИТВА ЗА ПРИЧАСТЯ З РУКИ ХРИСТОВОЇ 

Священик: Господи, Ісусе Христе! Ти – Бог наш, Який сидить з Отцем 
на небесах і з нами невидимо перебуває! Зглянься на нас з (вишини) Престолу 
Слави Царства Твого  – зі святої Оселі Твоєї,239 і прийди освятити нас, і 
сподобити прийняти з Твоєї всесильної Руки Твоє пречисте Тіло і Твою 
дорогоцінну Кров, і через нас роздати їх усім Людям Твоїм.240 

Диякон:  Будьмо уважні! 

Священик (показуючи святі Дари Народу Божому, виголошує): 
Святе – святим!241 

Люди:  Єдиний Святий,242 Єдиний Господь Ісус Христос, 
Який у Славі Бога Отця243! Амінь. 

МОЛИТВИ ПОКАЯННЯ ПЕРЕД ПРИЧАСТЯМ 

Віруємо, Господи, і свідчимо відкрито, що Ти – воістину Христос, Син 
Бога Живого, Який прийшов у світ грішних спасти, з-поміж яких ми найгірші. 

Ми також віримо, що цей Хліб є справжнє пречисте Тіло Твоє, і це вино 
є справжня дорогоцінна Кров Твоя. 

Молимо Тебе: помилуй нас і прости нам усі гріхопадіння наші, вільні й 
невільні, чи  словом, чи  ділом, чи  свідомо, чи несвідомо. І удостой нас 
неосудно прийняти частинку  пречистих Тайн  святих Твоїх Тіла і Крові для 
прощення гріхів наших і життя вічного. 

                                                           
 
239Оселя Христова там, де Його Небесний Отець. 
240У давні часи св. Причастя розносилося тим вірним, які були відсутні на Євхаристії. 
241Тобто, святі Дари для обранців Божих – християн, вірних. В прадавній практиці святі Дари під 
час цього виголосуі показувалися святому Народу Божому. Слово “святий” тут вжито не в 
розумінні моральному, а в розумінні несхожості – “інший”, “виділений із звичайного порядку 
речей”. Див. 1Пет.2:9: “…ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в уділ 
Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла”; 
Ін.15:16: “Не ви Мене вибрали, а Я вас вибрав, і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб 
плід ваш залишався, щоб, чого не попросите від Отця в ім'я Моє, Він дав вам”. Виголос відображає 
практику т.з. “тайної дисципліни” (disciplina arcana) – святі Дари, що часто приносились в 
домівки для причащання недужих вірних, відсутніх за Євхаристією, не повинні були потрапити до 
рук катехуменів (оголошуваних). 
242Євр.7:26: “Такий і повинен бути у нас Первосвященик: святий, незлобивий, невинний, відлучений 
від грішників, і вознесений вище небес”. 
243Пор. Фил.2:9-11: “Тому і Бог превозніс Його та дав Йому Ім'я, що вище всякого імені, щоб перед 
іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, і земних, і підземних, і щоб кожен язик сповідав: що 
Господь Ісус Христос в славу Бога Отця”. 
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Вечері Твоєї Тайної нині, Сине Божий, учасниками бути дозволь нам, бо 
ми не розповімо ворогам  тайну Тіла і Крові Твоїх, щоб не глумились над 
нею,244 і, приймаючи їх (вустами), по-зрадницьки не поцілуємо Тебе, як Іуда. 
А, навпаки, як і розкаяний розбійник, відкриємо віру в Тебе, Ісусе, як Бога: 
“Пом’яни нас, Господи, в Царстві Твоєму!”. 

І хай наше таємниче (Со)причастя у святих Твоїх Тілі і Крові принесе 
нам не засудження з суворим вироком, але зцілення нашим душам і тілам. 

Молитва свт. Інокентія Херсонського: 

Господи, ми як люди, згрішили. Ти ж, як Бог милосердий, прости нам, 
видячи немочі душ наших. О Ісусе, Боже наш, відаємо, що Ти можеш жити в 
серцях людей. Прийди ж до нас і з’єднай нас з Тобою на віки! Амінь. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
244З педагогічних і містагогічних міркувань, щоб уникнути профанації Тайни Євхаристії, колись 
заборонялося виставляти Тіло і Кров Христові напоказ катехуменам для того, щоб язичники по 
незнанню, не осміяли їх, а оголошувані не спокусилися, слухаючи тих (Див. св. Афанасій Великий. 
Апологія проти язичників. II:46 / PG 25-268 SA). Відомо, що закритість Таїнства Причащання 
породжувала у язичницьхих масах і серед недоброзичливців безглузді чутки і домисли, що 
християни на своїх зібраннях начебто звершують ритуальні вбивства дітей і п’ють їхню кров. І  це 
викликало ненависть до учнів Христових і розправу натовпу над ними. Розкриття вчення про Тайну 
Причастя прирівнювалося до зрадництва Іуди. Тому молитва перед причащанням має характер 
обітниці зберігати таємницю вчення про Євхаристію. 
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БЛАГОДАРСТВЕННІ ГІМНИ ЗА ПРИЧАСТЯ 

Священик: Спаси, Боже, Людей Твоїх 
і благослови надбання Твоє!245 

Люди:  Амінь. 

Пізнавши Світло Істинне 
і сприйнявши Духа Небесного,246 
знайшли ми віру істинну 
в поклонінні нероздільній Трійці, 
бо Вона спасла нас! 

Священик:  Благословен Бог наш завжди: 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

Хай наповняться вуста наші 
хвалою Тобі, Господи, 
щоб оспівувати нам Славу Твою. 
Бо Ти сподобив нас причаститися 
святих Твоїх, божественних, 
безсмертних і життєдайних Тайн. 
Збережи нас в освяченні Твоєму, 
весь день наставляючи нас у  заповідях Твоїх.247 
Алилуя (тричі). 

 

 

                                                           
 
245Церк.слов. “Достояние Твое” – те саме, що “надбання Твоє”, синонім християнського 
новозавітного обраного народу Божого, а з ним і святинь Церкви. Пор. гімн на свято Воздвиження 
Хреста Господнього: “Спаси, Господи, Людей Твоїх і благослови (нас) – надбання Твоє”. 
246“Сприйнявши Духа Небесного” – тобто, отримавши через причастя дар спілкування у Святому 
Дусі, ту божественну благодать, що освячує. 
247Церк.слов.”...весь день научая нас правде Твоей...”, означає, наставляючи нас в заповідях Твоїх. 
Після св. Літургії християни весь недільний день старались взаємно спілкуватися, слухаючи      
Слово Боже. 



 

77

 

БЛАГОДАРСТВЕННА ЄКТЕНІЯ ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ 

Диякон:  Станемо благоговійно,248 щоб прийнявши божественні, 
святі, пречисті, безсмертні і життєдайні, страшні 
Христові Тайни, достойно благодарити Господа. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Попросивши, щоб  день цей  дарував нам  
довершеність,  був святим, мирним і безгрішним, – самі 
себе, й один одного, та все життя наше Христу Богу 
віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА БЛАГОДАРІННЯ ЗА ПРИЧАСТЯ249 

Священик: Благодаримо Тебе, людинолюбний Владико і Благодійнику 
душ наших, за те, що Ти удостоїв нас причаститися небесних Твоїх і 
безсмертних Тайн. Направ нашу дорогу до Тебе, укріпи нас спасительним 
страхом Твоїм, збережи наше життя,  зміцни наші стопи за молитвами і 
заступництвом славної Богородиці і Приснодіви Марії і всіх святих Твоїх. Бо 
Ти  освячення наше і Тобі ми славу віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу –  
й нині, і повсякчас, і на вічні віки. 

Люди: Амінь. 

Священик: В мирі вийдемо (з храму). 

Люди:  В Імені Господнім. 

Диякон: Господу помолимось. 

Люди: Господу помилуй. 
                                                           
 
248Давно всі єктенії вислуховувались вірними на колінах. Але після причастя благодарственна 
єктенія вислуховувалася стоячи. Слов. слово “просто” означає прямо, благопристойно, 
благоговійно, побожно, стоячи на ногах. “Ставши просто, ставши благоговійно,… щоб достойно 
вознести благодаріння…” – заклик вознести благодаріння Богу стоячи і благоговійно. 
249Виголошувалась вголос перед всім народом після складення св. антимінсу священиком. Тепер 
виголос проголошується окремо від передуючої йому молитви – при осіненні Євангелієм святого 
антимінсу. 
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МОЛИТВА ПІД ЧАС  ВИХОДУ НАРОДУ З ХРАМУ 

Священик: Господи, Ти  – Господь благословляючих Тебе і на Тебе 
надію покладаючих! Спаси Людей Твоїх і благослови надбання Твоє, Повноту 
Церкви Твоєї250 в мирі збережи, освяти тих, що полюбили Красу Дому Твого, і 
Божественною Твоєю Силою зодягни їх у Славу Твою251 і не покинь тих, хто 
на Тебе уповає. Твій Мир252 – усьому Світу Твоєму даруй,253 усім Твоїм 
Церквам, священикам, воїнству і всім Людям Твоїм. Бо всі наші добрі 
даяння254 і Твій Дар з Вишини,255 Який веде нас до вдосконалення, 
посилаються від Тебе – Отця воїнств небесних.256 Тому Тобі ми славу, 
благодаріння і поклоніння воздаємо – Отцю і Сину і Святому Духу  – й нині,   
і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

 

 

                                                           
 
250Повнота Церкви = кафоличність = соборність – невидима і видима сторони буття Церкви 
(Божественна і людська): сакраментальна, просторова, гносеологічна, соціальна, моральна. 
251Слава Божа – сяюча духовна хмарина нествореної благодаті Божої. 
252Про Мир (Божий, який дається нам з Вишини) дивіться відповідно зноску у великій єктенії, там 
де йдеться «За дарування вишнього Миру…» 
253Тобто, людині і всьому творінню. 
254Благі даяння – добрі (братські) дари, звичайні люб’язні людські дари-подаяння. В молитві, 
вочевидь, йдеться про приношення (дари, даяння) вірних на спільну (братську) трапезу –  “агапу” – 
вечерю Любові, що в давні часи здійснювалася ввечері перед Євхаристією, а пізніше, через 
перенесення служіння Літургії на ранковий час після Євхаристії. 
255Церк.слов. “всякий Дар совершен Свыше есть” – мається на увазі Дух Святий, що сходить від 
Бога-Отця і Який зійшов на св. апостолів у День св. П’ятидесятниці. За Його отримання молиться 
свята Церква: “Зійшди з Вишини Духа Святого на нас і на ці святі Дари”. Дух Святий – це Дар, що 
дається Богом-Отцем через Христа у серця віруючих і свідчить про їх усиновлення Богу-Отцю (по 
благодаті). Дух Святий онтологічно підготовлює, вдосконалює (освячує) вірних для нового життя 
у Христі, в Царстві св. Трійці. Вся анафора – це палка молитва про отримання Дару –Святого 
Духа. 
256Церк.слов. “Отца светов” – Отця світочів, буквально “світил”. Древні іудейські і християнські 
передання допускали зв’язок світлоносних ангелів з планетами за ознакою стрункості, 
розміреності, стрімкості руху. Архангела Гавриїла часто поєднували з Місяцем, Рафаїла – з 
Меркурієм і т.п. Вислів “воїнство небесне” у семітській мовній системі означає ряд світил. В 
тлумаченнях святих отців “небесні світила” – це ангели. Таким чином, вислів “Отець світочів” = 
“Отець небесних воїнств“ – незчисленних ангелів”. Бог є Отець і творець ангелів. У молитві явно 
простежується антиязичницька тема проти поклоніння планетам. Про ангелів читайте: 
Богословские Труды, №27, изд. МП, 1985, с. 325-327. 
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МОЛИТВА ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ, 
ЗВЕРШИТЕЛЮ ТАЇНСТВА СПАСІННЯ – СВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ 

Священик: О, Христе, Боже наш! Ти  – живе Сповнення Закону, 
пророцтв і Тайни Спасіння, що задля нас задумана Твоїм Отцем! Наповни  
Собою серця наші, щоб ми раділи й святкували з Тобою нині, й повсякчас, і на 
вічні віки! 

Люди: Амінь. Будь благословенне Ім’я Господнє віднині і довіку! 
(Тричі). 

Священик: Благословення Господнє з Його благодаттю і 
людинолюбством хай буде з усіма вами завжди: й нині, і повсякчас, і на 
вічні віки! 

Люди: Амінь. 
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ПРО ДУХОВНЕ ПАЛОМНИЦТВО 
ПО МОЛИТВОСЛІВ’ЯХ БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ 

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

«Анафора Божественної Літургії святителя Василія Великого завжди 
вражає розмахом вселенського космічного моління, в яке вливаються 
благодаріння і прохання певних членів Церкви, глибиною і силою благодатної 
любові Церкви, точністю і пластичністю догматичних формул», – писав 
відомий православний богослов Борис Сове. 

На жаль, цей гімн соборної євхаристичної молитви не доходить до 
слуху і свідомості сучасних прихожан, що моляться в наших храмах. Бо, на 
відміну від практики Церкви в давнину, він читається церковнослов’янською 
мовою священиком за зачиненими вратами іконостасу. І навіть не завжди 
“таємно”, тобто напівголосно, а… подумки(!). 

Даний розділ “Нового тлумачного путівника” – це “словесне” 
паломництво за врата й завісу вівтаря до скарбниці молитвословій 
Божественної Літургії святителя Василія Великого для загального нашого 
духовного блага. 
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МОЛИТВОСЛІВ’Я 
БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ 

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО  
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БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
Священик: БЛАГОСЛОВЕННЕ ЦАРСТВО257 ОТЦЯ І СИНА І СВЯТОГО 

ДУХА ЗАВЖДИ: Й НИНІ, І ПОВСЯКЧАС,258 І НА ВІЧНІ ВІКИ. 
Люди:  АМІНЬ.259 

ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ 

Диякон:  В мирі260 Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За послання Миру з Вишини261 і за спасіння душ наших 
Господу помолимось. 

                                                           
 
257Царство Боже – ключове поняття християнського життя та зміст Христової благовісті, 
аж ніяк не “потойбічний” світ, а знання Бога, любов до Нього, єдність з Ним і життя в Ньому 
(Ін.17:3: “ Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, Якого 
Ти послав”). Євхаристія – наближення та явлення Царства Божого, Небо на землі. 
258Повсякчас –  постійно. 
259Амінь – так, воістину так. Свідоцтво непохитної істинності, “печатка молитви”. 
260Себто, в тиші, спокої, в мовчанні, у стані душевного умиротворіння. В давнину це був заклик до 
духовної молитви всього зібрання. Голосна відповідь “Господи, помилуй” не передбачалася. На 
єктеніях схиляли коліна, як і нині це роблять при читанні трьох колінопреклоненних молитов на 
Вечірні першого дня Святої Трійці: “Знову і знову схиливши коліна…” і в кінці молитов: “Заступи, 
спаси, підведи…”. За свідченням святителя Іоанна Златоуста, молитви Євхаристії також 
слухали, схиливши коліна: “І в молитвах, як кожний може побачити, багато сприяє народ. Так, 
наприклад, за біснуватих та за тих, що каються, звершуються спільні молитви священиком та 
народом, і всі читають одну молитву – сповнену милосердя. Так же ж само, коли випроваджуємо 
зі священної огорожі недостойних брати участь у святій трапезі (Євхаристії), потрібна буває 
інша молитва, – ми всі разом падаємо до землі, і всі разом здіймаємося”. У чині Божественної 
Літургії святителя Іоанна Златоуста (в другій молитві вірних) читаємо: “Знову й багаторазово 
припадаємо, і Тобі молимося, Благий и Чоловіколюбець…”. Церковнослов’янський вислів “мили ся 
деем”, що зустрічається в молитві закликання Святого Духа, є калькою з давньогрецького виразу, 
що буквально означає “простираючись долілиць”, “падаючи долу”. Про спосіб виголошення єктеній 
та молитвословій Євхаристії у давні часи див. статтю в додатку. 
261Вишній Мир – Мир Згори, Мир Божий (євр. “Шалом Ягве”) – позачасовий і незбагненний 
розумом стан спокою у Бозі, який переживають як блаженство. Див. Фил.4:7: “І мир Божий, що 
вищий від усякого розуму, хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі”; Кол.3:15: “І хай 
мир Божий владарює у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і будьте 
дружелюбними!”. Сам Бог після творення світу спочив від усіх справ Своїх. Мир Божий є даром 
Божим і відкривається, як жива Присутність Божа. За свідченням православних містиків, той, 
хто пізнав Мир Божий раптово відчуває Присутність Бога, як Особистості, як Живе радісне 
Світло. Він кожною клітиною свого єства відчуває Доброту Божу, повноту та завершеність 
Всесвіту, раніше відсутню у душі гармонію; оточуючий світ стає чудовим. Від споглядання 
гармонії та Краси Миру Божого (Світла Божого, Слави Божої) людину часто охоплює гостре 
відчуття радості та щастя буття (блаженство), і разом з тим непохитна впевненість у своєму 
особистому безсмерті та бутті Божому. Пор. Рим.14:17: “Бо Царство Боже не їжа і пиття, але 
праведність, і мир, і радість у Святому Дусі”. Людина, що пізнала Мир Божий чітко розуміє: 
інакше й бути не могло, світ без Бога – вершина безглуздя та логічного абсурду, без Бога 
створений Світ не міг би проіснувати й миті. Суперечливий критичний голос занепалого розуму 
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Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За Мир у Всесвіті,262 за благу твердість в істині святих 
Божих Церков263 і за єднання в них усіх264 Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
благопобожністю та страхом Божим до нього входять, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За великого владику та отця нашого святійшого 
патріарха АЛЄКСІЯ, і за владику та отця нашого 
блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА, і за 
владику нашого (високо)преосвященнійшого 
(архі)єпископа (ім’я місцевого єпископа), достойне 
пресвітерство,265 Христове дияконство, за весь причет 
церковний,266 і за весь народ267 Господу помолимось. 

                                                                                                                                                                                              
 
замовкає, і буття Боже душа відчуває як радісну онтологічну реальність. Побажання Миру 
Божого в богослужінні – найвищий ступінь прояву любові до людини і є побажанням спасіння душі. 
Звідси виголос “Мир всім!” Церк.слов. “О Свышнем Мире...” – це прохання і про те, щоб Вишній 
невидимий Світ службових духів (ангелів) був до нас мирним і доброзичливим. У Біблії згадуються 
не тільки ангели-хоронителі (Діян.5:17-20: “Первосвященик же та й всі, хто був з ним і належав 
до саддукейської єресі, сповнились заздрості, і наклали руки на апостолів, і вкинули їх до народної 
в'язниці. Але Ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні, і, вивівши їх, сказав: Ідіть, і, 
ставши, говоріть до народу у храмі всі ці слова життя”) або ангели-примирителі (Лк.2:13-14:      
“І ось раптом з'явилася з Ангелом велика сила небесного воїнства, що Бога прославляли, 
виголошуючи: Слава Богу Вишньому, і на землі мир, у людях благовоління!”), але і ангел – винищувач 
(1Хронік.21:15: “І послав Бог Ангела до Ієрусалиму, щоб знищити його. А коли він почав нищити, 
Господь побачив і пожалів про цю біду. І сказав Він до Ангела-винищувача: досить! Тепер опусти 
руку твою!”); про ангела безодні та губителя Аваддона (грец. “Аполліон”) див. Об’явл. 9:11,            
а також Богословские Труды, №27, изд. МП, 1985, с. 323. 
262Всесвіт – все творіння Боже, зданий Всесвіт в його цільності: видимий (людський) і невидимий 
(ангельський). Тут прохання про Мир від Бога і згоду, щоб не було ворожнечі між Небом та 
землею, між ангелами та людським родом. (Тут Світ – все те, що створене, а Мир Божий – це 
перебування у повноті Царства Божого, блаженне життя з Богом. Мир Божий неможливо 
передати чи описати, бо він “перевершує людське розуміння”). 
263“за непохитність святих Божих Церков” – моління за непохитність місцевих Церков у 
Христовій істині перед обличчям гонителів. 
264Прохання про єднання в місцевих Церквах всіх християн. Церква Христова одна, хоча в цьому 
світі являє себе як родина канонічних Помісних Православних Церков. 
265Церк.слов’я. “о честном пресвитерстве” –  за високоповажних священиків. 
266„За весь причет”, тобто, за церковнослужителів: паламарів, співців, свічконосців, читців, 
іподияконів. 
267Церк.слов.  “и людех”– тобто, за членів помісної (єпархіальної) Церкви (дієцезії). 
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Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За Богом бережену країну нашу, за владу та воїнство її 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За наше місто (село, селище, монастир) та за кожне 
місто і країну, і за тих, що в них живуть по вірі, Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За благопомірність повітря,268 за щедрі плоди землі та 
мирні часи269 Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За плаваючих у морі, подорожуючих, за перебуваючих у 
польотах повітрям або вселенським простором,270 за 
недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від усіх бід, ненависті та утисків271 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Оборони, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю.272 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 

                                                           
 
268Церк.слов.“О благорастворении воздухов” – екологічне прохання про те, щоб повітря було 
наповнене Божою благодаттю, було завжди здорове для людей і придатне для життя, щоб вітри 
не переносили хвороби, не сприяли виникненню пожеж, повенів, тощо. 
269Йдеться про відсутність війн та ворожнечі. 
270Курсивом набраний варіант прохання за пілотів та пасажирів літальних апаратів. 
271За врятування православної країни і християн від усіляких негараздів, ненависті та насильства 
від зовнішніх ворогів (язичників, варварів та ін.). 
272Бог діє у Всесвіті через Свої Божественні нестворені енергії – благодать. За преподобним 
Серафимом Саровським, мета людського життя полягає в “стяжанні дару благодаті Духа 
Святого”. 
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усіма святими закликаючи,273 самі себе, й один одного, 
та все життя наше Христу Богу віддамо. 274 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ПЕРШОГО АНТИФОНУ275 

Священик: Господи,276 Ти – Бог наш! Твоя могутність  таємнича, 
Слава277 незбагненна, милість безмірна і людинолюбство невимовне. Ти Сам, 
милосердний Владико, зглянься на святий храм цей і, як Тобі завгодно буде, 
пролий багаті милості і щедроти Твої278 на нас і на тих, хто повсюди молиться 
з нами.279 Бо Тобі від усіх належить слава, честь і поклоніння – Отцю і Сину і 
Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 
                                                           
 
273Тобто, закликаючи на допомогу Матір Божу і всіх святих. 
274Церк.слов. “весь живот наш Христу Богу предадім”. У давнину церк.слов. “живот” розумілося значно 
ширше порівняно з нинішнім словом “життя” і означало все, чим була наділена чи володіла людина: буття, 
тіло, розум, воля, почуття, наміри, справи і все майно її (“живот, імєніє”). Разом з євхаристійною Жертвою 
вірні повністю приносять (присвячують) служінню Богу і себе, і все, чим вони володіють.Останній 
дияконський виголос є фактично закликом до смирення перед волею Божою і повною самовіддачею в служінні 
Йому на землі і в вічному житті за прикладом Пресвятої Богородиці і всіх святих. Подальша відповідь вірних 
“Тобі, Господи”має характер обіцянки-присяги перед образом  Пресвятої Богородиці та святих. 
275В давнину всі літургійні молитви та єктенії вислуховувались колінопреклонено. Про це читайте додаток 
“Про древню традицію та спосіб виконання єктеній”. 
276Господь, грецькою “Кіріос” – Владика, себто, Той, Хто володарює. Одне з імен Божих. 
277Слава Божа – аж ніяк не проста популярність. Пророку Єзекіїлю на берегах ріки Ховар було явлено Славу 
Бога Ізраїлевого у вигляді величного та чудового образа, зітканого зі світла та вогню (Єзек.1). Херувими – 
опора Слави Божої, що є Священним Началом, Присутністю Божою. У святих отців (свт. Григорій Палама) 
Слава Божа – це та світла хмара або сяйво нестворених Божественних Енергій, яку споглядали св. апостоли 
в Особі Христа (грец. “енергіа” – благодать). Бог є Світло і Христос є Сяйво Слави Отця. Див. Ін.1:14: “І 
Слово сталося плоттю, і перебувало між нами, повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як 
Єдинородного від Отця”; Ін.17:24: “Отче! Яких, Ти дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб 
бачили славу Мою, яку Ти дав Мені”. Єство Боже (євр. Шихіна) абсолютно незбагненне та неприступне. 
Триєдиний Бог перебуває в оточенні Своїх нестворених енергій, у Своїй Славі. Він почиває в Своїй святості 
подібно Сонцю, що оточене сяйвом своєї ж плазми – сонячної корони. Слава Божа, за біблійним вченням, 
наче прикриває Шихіну Божу – незбагненну сутність Бога. Слава Божа усвідомлюється, як сукупність усякої 
досконалості. Слава Божа є досконала Краса Божа, нестворене одягнення глибинної сутності Бога, 
споглядання якої сприймається, як єдине Благо. Цей стан блаженства пережили святі апостоли на Фаворі, 
споглядаючи хмару Слави Божої. Благодать Божа посилається Богом та діє в Церкві через святі Таїнства, 
особливо через Євхаристію. Причасники “зодягаються” у Христа – в Передвічну Славу Отця. Нею 
оновлюється (освячується) весь створений світ. Єврейські равини вчили: “Там, де двома або трьома 
читається Тора, там Шихіна Божа серед них”. Христос повторив цю фразу по відношенню до Себе: “Там, 
де двоє чи троє зібрались в Ім’я Моє, там Я серед них”. Переживанням присутності чудової Слави Божої та 
Її оспівуванням пронизана вся Літургія Церкви. 
278Церк.слов. “щедроты Божии” – це божественне добросердя, жалість, співчуття, благодіяння милості 
Божої, співпереживання Бога людині, дія Божа, направлена на спасіння людини. Див.: Еф.5:9: “…бо плід 
світла знаходиться у всякому добросерді, і праведності, й  істині”. 
279“Що з нами моляться” – “молящимися с нами”. Тут молитва за всіх членів місцевої Церкви (єпархії), що 
знаходяться у молитовному спілкуванні між собою і які, за вченням Церкви, складають єдине євхаристичне 
зібрання, очолюване єпископом. Можливо і ті члени спільноти, які після виконання єпитимії могли стояти з 
вірними за Літургією, але ще не отримали права на причащання. І ті, хто був відсутній на Євхаристії з 
поважної причини. 
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ПЕРШИЙ АНТИФОН:280 ПСАЛОМ 102 
1  Благослови, душе моя, Господа і все те, що в мені281 – Ім’я святе Його! 
2  Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усі благодійства Його! 
3  Він прощає всі беззаконня Твої, зцілює всі недуги твої; 
4   визволяє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами; 
5  насичує благами бажання твоє: відновиться в тобі, мов орел, юна сила 

твоя. 
6  Господь творить правду та суд – усім скривдженим. 
7  Він показав шляхи Свої Моісею, синам Ізраїлевим – діла Свої. 
8  Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий: 
9  не завжди на нас гнівається і не вічно ворогує. 
10  Не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашим воздав нам: 
11  бо як високо небо над землею, так є великою милість [Господа] до тих, що 

бояться Його; 
12  як далеко від заходу схід, так віддалив Він від нас беззаконня наші; 
13  як отець милує синів, так милує Господь тих, що бояться Його. 
14  Бо Він знає створіння наше, пам'ятає, що ми – земля. 
15  Дні людини, наче трава; немов цвіт польовий, так вони відцвітуть. 
16  Пролетить над ним вітер – і немає його, і навіть місця, де він був, уже не 

впізнають. 
17  Милість же Господня – від віку й до віку – з  тими, що бояться Його, 
18  правда Його над синами синів, що зберігають завіт Його і пам'ятають 

заповіді Його, щоб виконувати їх. 
19  Господь на Небесах встановив престол Свій  і Царство Його всім володіє. 
20  Благословіть Господа всі ангели Його, міцні силою, що виконуєте Його 

слово, слухаючи голосу слів Його; 
21  благословіть Господа, всі небесні воїнства Його, слуги Його, що 

виконують волю Його; 
22  благословіть Господа всі творіння Його на всіх місцях володіння Його. 

Благослови, душе моя, Господа! 

                                                           
 
280Антифон – почергове (двома хорами) співання псалмів або гімнів. У будні співаються інші 
тексти псалмів. У дванадесяті свята – з особливими приспівами чи тропарями. Всі антифони 
Літургії є залишком давньої, так званої пісенної Утрені. 
281“... і все те, що в мені...” – тобто серце, розум, пам'ять. 
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МАЛА ЄКТЕНІЯ 
Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ДРУГОГО АНТИФОНУ282 

Священик: Господи, Боже наш! Спаси Людей Твоїх283 і благослови 
надбання Твоє,284 Повноту Церкви285 Твоєї в мирі збережи, освяти тих, що 
полюбили благу красу Дому Твого286 та божественною Твоєю Силою зодягни 
їх у Славу Твою,287 і не забудь тих, що уповають на Тебе. Бо у Тебе єдина 
Влада,288  Царство,289 Сила290 і Слава – Отця і Сина і Святого Духа291  – й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 
                                                           
 
282Ці прохання дублюються і в заамвонній молитві. 
283У Новому Завіті Люди Божі, Народ Божий, – це ті, що вірують у Христа, вся Церква Христова. 
284“Надбання Твоє” – те, що є придбаним,спадщина Божа (Божі Люди, в тому числі і майбутні покоління 
християн, святині). Див. 1Пет.1:18-19: “Возлюблені… не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від 
суєтного життя, що передане вам від отців, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого 
Агнця”; 1Пет.2:9-10: “… ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, щоб 
сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла; колись не народ, а тепер 
народ Божий; колись непомилувані, а нині помилувані”. 
285Повнота Церкви – невидима та видима сторони церковного буття (Божественна і людська). 
286Пор. Мф.: 21:13: “Дім Мій – домом молитви назветься…”. 
287“одягни їх в Славу Твою”. Пор. Ін.17:22: ”А славу, яку Ти дав Мені, Я дав їм: хай єдині будуть, як єдині і 
Ми”. 
288 “Влада” – божественне абсолютне єдиновладдя, самодержавство, автовасіліа (грец.).З християнського 
погляду Свята Трійця і є Царство, Сила і Слава.В ній “автовасіліа=царственність”. “Царство”, “Сила”, 
“Слава” – слова-субтитули, що допомагають уникати виголошення слова “Бог” та замінюють священне 
Ім’я Боже, Яке не можна виголошувати даремно. Христос, коли вознісся на Небо, сів “праворуч Сили”, 
себто, сів праворуч Отця (Мк. 14:62). Єдинородний Син Божий є Славою Отця (Ін 17:24). 
289Єрем.10:10: “Він Бог Живий та Цар вічний”. 
290Бог – Кріпкий, Той, Хто має опору в Самому Собі. Бог самобутній. Його Міццю стоїть та рухається весь 
Світ (порівняйте Дії.17:28: “Бо ми Ним живемо, і рухаємось, і існуємо…”). Могутня і спасенна сила 
благодаті Божої. Див. Еф.2:1-9. Порівняйте гімн “Святий Боже, Святий Кріпкий…”. 
291 За словами вселенського патріарха Фотія “Особи Святої Трійці мають спільну дію... У Святої Трійці 
спільне Царство, сила і влада, що не тільки від нас возноситься, але й та, яку Самі Вони – Особи Святої 
Трійці – приймають від Самих Себе.”(Див.: Mai. Spicilegium Romanorum, t.10, Romae, 1844, p. 38-39., а також 
Н.Д.Успенский. “Из истории молитвы “Никтоже достоин.”). 
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ДРУГИЙ АНТИФОН: ПСАЛОМ 145 

1.. Хвали, душе моя, Господа. 

2.  Хвалитиму Господа, поки живу; співатиму Богу моєму, поки існую. 

3.  Не надійтесь на князя, бо він є сином людським, в якому нема спасіння. 

4. Бо коли вийде дух з нього – тоді він повернеться в землю свою; того ж дня 
зникнуть усі задуми його. 

5.  Блаженний, хто шукає допомоги в Бога Іакова, надія якого на Господа Бога 
свого, 

6. Хто створив небо і землю, море з усім, що в них,  і вічно зберігає вірність, 

7.  і творить правосуддя скривдженим, і дає хліб голодним.  

8.  Господь звільняє в’язнів, Господь відкриває очі сліпим, Господь піднімає 
пригноблених, Господь любить праведних.  

9. Господь оберігає бездомних, сироту і вдову підтримує і путь грішників 
руйнує.  

10. Господь вовік царюватиме, Бог твій, Сіоне,292 з роду в рід. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу – й  нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Амінь. 

 

 

 

                                                           
 
292Сіон – височина в Ієрусалимі. В переносному розумінні – Церква Христова. 
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ЄДИНОРОДНИЙ СИНЕ293 

Єдинородний Сине,294 Слово Боже! Безсмертним будучи,295 Ти зволив, 
спасіння задля нашого втілитися від Богородиці святої і Діви вічної – Марії.296 
Ти, залишаючись незмінним, вочоловічився297 й віддав Себе розп’яти! О, 
Христе Боже, здолавший смертю смерть,298 єдиний від Осіб Святої Трійці, - Ти 
Той, Хто разом славиться з Отцем і Святим Духом,299 спаси нас! 

Поєтичний виклад 

Єдинородний Сине, Слово Боже!  
Будучи безсмертним, Ти зволив втілитися  
Від Богородиці святої в Діви вічної - Марії, 
Спасіння задля нашого. 
Ти, залишаючись незмінно Богом,  
Вочоловічився й віддав Себе розп’яти! 
О  наш, Христе і Боже, - 
Той, Хто подолав Своєю смертю смерть, 
Той, Хто є одним з Осіб  Святої Трійці, 
Хто разом славиться з Отцем і  Святим Духом, - 
Спаси нас! 

                                                           
 
293Тропар кафедрального храму Константинополя на честь Христа-Бога, Передвічної Премудрості - Софії 
Божої. Тропар – один з видів церковної гімнографії, піснеспів на честь Христа, свята чи святого. 
294Єдиний.  
295Слов. “Бессмертен сый”, буквально означає “Той, що перебуває Безсмертним, Приснобутнім, Хто 
перебуває вічно”, – містить у  собі вчення про передвічне буття Логосу, що втілився, Сина Божого, другої 
іпостасі Єдиного Бога – Святої Трійці. На запитання Моісея: “Хто Ти є?”, – була відповідь Бога: “Аз есмь 
Сый”, тобто, “Я є Сущий”, “Я є Той, Хто Є” (див. Вих.3:14: “І сказав Бог Моісею: Я Той, Хто є. І сказав: 
Так скажи синам Ізраїлевим: Сущий послав мене до вас”). Приснобуття повною мірою стосується і другої 
Особи Святої Трійці – Єдинородного Сина Божого. Див. Ін.1:1: “Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і 
Слово було Бог”; Ін.8:58: “Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам: перш, ніж був Авраам, Я Є”; Ін.17:24 
:“Отче! Яких, Ти дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб бачили славу Мою, яку Ти дав Мені, 
тому що возлюбив Мене раніше створення світу”; Об’яв.1:8: “Я є Альфа й Омега, початок і кінець, говорить 
Господь, Який є, і був, і прийде, Вседержитель”. 
296Православна Церква вірить, що Пресвята Богородиця після безсім’яного народження Нею Христа 
залишилась Приснодівою (Пречистою, Непорочною Дівою). 
297Слов. “непреложно”, себто без ніякої переміни, виключаючи будь-яку зміну у божественній природі Сина 
Божого та не змінюючи людську природу після прийняття її від Пресвятої Діви Марії. 
298Христос віддав Себе на розп’яття добровільно. На хресті було розіп’ято людське єство Христа, 
іпостасно поєднане з Його Божественною природою та прославлене воскресінням. 
299Належне Богу славослів’я та поклоніння однаково віддаються всім Особам Святої Єдиносущної та 
Неподільної Трійці. 
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МАЛА ЄКТЕНІЯ 

Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе, й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ТРЕТЬОГО АНТИФОНУ 

Священик: Господи! Ти Той, Хто дарував нам це спільне та єдинодушне 
моління і обіцяв сповнити прохання двох або трьох, коли вони зберуться в 
Ім’я Твоє.300 Тож виповни нині прохання рабів Твоїх до спільного нашого 
блага, подаючи в цьому житті пізнання Твоєї Істини і в Майбутньому Віці301  – 

життя вічне даруючи. Бо Ти – Бог благий та людинолюбний, і Тобі ми славу 
віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу – й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! 

Люди: Амінь. 
 
 

 

                                                           
 
300Див. Мф.18:19-20: “Істинно також кажу вам, що коли двоє з вас на землі погодяться просити 
про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця Мого Небесного, бо, де двоє чи троє 
зібрані в ім'я Моє, там Я серед них”. 
301Майбутній Вік – безкінечно тривале буття перетвореного Світу, де Бог буде Всім в усьому. 
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ТРЕТІЙ АНТИФОН 

У Царстві Твоєму пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє.302 

Блаженні303 вбогі духом,304 бо їхнє є Царство Небесне. 

Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть утішені. 

Блаженні лагідні, бо вони унаслідують землю. 

Блаженні голодні й жадаючі правди, бо вони наситяться. 

Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. 

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. 

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими будуть названі. 

Блаженні вигнані за правду, бо їх є Царство Небесне. 

Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, переслідувати і обмовляти 
всяким злим словом Мене ради. 

Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на Небесах. 

 

                                                           
 
302Слова розіп’ятого “розсудливого” розбійника до Христа. Див. Лк.23:42-43: “…сказав Ісусу: 
пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє! І сказав йому Ісус: істинно кажу тобі, нині 
ж будеш зі Мною в раю”. В деяких перекладах слова розбійника викладені так: “Коли Ти знову 
прийдеш як Цар”, тобто, коли Христос з’явиться зодягненим в Свою царську, могутню велич і 
Славу, що побачать усі. 
303Слов. “блаженство” походить від слова “благо, доброта»  – найвища духовна есхатологічна 
цінність, що передбачає спілкування з Абсолютним Благом, Яким є Бог. Порівняйте Мф.19:17: “Він 
же сказав йому: чому називаєш Мене благим? Ніхто не благий, крім одного Бога”. Справжнє 
блаженство поза Богом неможливе. 
304Вбогі духом – це люди, душа яких відчужена від наживання багатства та здобуванняземної 
слави. У давньоєврейському суспільстві був цілий прошарок “вбогих духом”. Можливий варіант 
перекладу: “Блаженні вбогі, бо їх душа успадкує Царство Небесне”. Виділене жирним шрифтом 
відноситься, як рефрен, до всіх заповідей блаженства. 
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ЛІТУРГІЯ ОГОЛОШУВАНИХ305 
МОЛИТВА ВХОДУ ДО СВЯТИЛИЩА 

Священик: Господи, Боже наш! Ти всі небеса наповнив стрункими 
чинами306 воїнств ангелів і архангелів307 для служіння Твоїй Славі! Звели ж, 
Владико, святим Твоїм ангелам ввійти з нашим входом (до святилища),308 щоб 
співслужити і прославляти Твою Славу. Бо всім належить309 віддавати Тобі 
славу, честь і поклоніння – Отцю і Сину і Святому Духу  –  нині, і 
повсякчас, і на вічні віки! 

Диякон:  Амінь. Будемо (взаємо)уважні! Станемо рівно!310 

Клірики: Прийдіть, поклонимось і припадемо до Христа! 
Спаси нас, Сине Божий, воскреслий із мертвих, 
що співають Тобі: “Алилуя!”. 

МОЛИТВА ПЕРЕД ПІСНЕСПІВОМ “СВЯТИЙ БОЖЕ” 

Священик: Боже Святий, Який на святих спочиває, Якого серафими 
трисвятою піснею вихваляють та херувими славословлять, Якому 
вклоняються всі Сили Небесні! Ти все суще покликав з небуття до буття, 
створив людину за образом Твоїм і подобою, прикрасив її всіма дарами 
Твоїми і, коли вона просить, подаєш їй премудрість та пізнання (Істини). Ти 
грішника не відкидаєш, даючи йому спасіння через покаяння. І нас, Твоїх 
немічних і непотребних рабів, Ти удостоїв нині стати перед славою Твого 
Жертовника, щоб віддати належне Тобі поклоніння та славослів’я. Прийми ж, 

                                                           
 
305Оголошувані – учні багаторічних катехитичних курсів, що готувалися до прийняття хрещення. 
Літургія оголошуваних – навчальна частина богослужіння, після якої читається Святе Писання та 
виголошується проповідь, псля її закінчення оголошувані покидали храм. 
306 Чин (грец. “таксіс”) – упорядкований стрій, згідно ієрархічної системи (наприклад, у 
військових). 
307“Воїнство небесне” у семітичній мовній системі означає лад світил. Давні іудейсько-
християнські передання допускали зв’язок світоносних ангелів з планетами за ознакою стрункості, 
розміреності, стрімкості руху. Архангела Гавриїла часто поєднували з Місяцем, Рафаїла з 
Меркурієм і таке інше. В тлумаченнях святих отців “небесні світочі” – це ангели. Про ангелів 
читайте: БТ, №27, вид. МП, 1985, с. 325-327. Богослов’я нараховує дев’ять ангельських чинів: 
серафими, херувими, престоли (трони), господства, сили, власті, начала, архангели, ангели. Але 
справжнє їх число відає один тільки Бог. 
308Урочистим входом єпископа з народом з просторого притвору (нартексу) до центрального нефу 
храму власне і починалося в древні часи богослужіння Євхаристії. При цьому співали гімн 
“Прийдіть, поклонимось…”. 
309Церк.слов.”подобает” означає належить, личить, є насправді притаманним. 
310Заклики до народу в нартексі храма перед його входом до святилища. 
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Владико, з вуст нас, грішних, трисвяте славослів’я311 і відвідай нас благістю 
Твоєю. Прости нам усі гріхи – вільні й невільні, освяти наші душі і тіла, і 
сприяй нам, щоб у святості служити Тобі кожен день життя нашого молитвами 
святої Богородиці й усіх святих, що з початку віку догодили Тобі. Бо Ти є 
Святий, Боже наш, і Тобі славу віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу –  й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки. 

Люди: Амінь. 

ТРИСВЯТЕ СЛАВОСЛІВ’Я 

Люди: Святий Боже, Святий Кріпкий,312 Святий Безсмертний! 
Помилуй нас!313 (Тричі). 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, і повсякчас, і на 
вічні віки. Амінь. Святий Безсмертний! Помилуй нас! 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! 
Помилуй нас! 

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВ. ЄВАНГЕЛІЯ 

Священик:  Владико людинолюбний! Осіяй серця наші передвічним 
Світлом Твоєї божественної Премудрості і відкрий очі нашого розуму для 
пізнання Твого Євангелія. Вклади в нас благоговійний страх перед Тобою, щоб 
не порушувати нам спасительні Твої заповіді і відбити ним усі життєві 
спокуси і провести життя духовно, догоджаючи Тобі благими намірами і 
ділами. Бо Ти, Христе Боже –  Оновлення душ і тілес наших, і Тобі ми славу 
віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем і Всесвятим, і Благим, і Життєдайним 
Твоїм Духом  – й нині, й повсякчас, на вічні віки! Амінь. 

 

                                                           
 
311Трисвяту – трикратну. Мається на увазі ангельський спів, де є трикратне “Свят, Свят, Свят”. 
312Тобто, твердий, непохитний, вірний, Той, на Якого можна покладатися. 
313Спів ангелів на небі: “Святий Бог! Святий Кріпкий! Святий Безсмертний!”. “Помилуй, нас!” – 
співаємо з ними на землі й ми, грішні люди. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ ДИЯКОНУ НА ЧИТАННЯ 
СВ. ЄВАНГЕЛІЯ 

Диякон: Благослови, владико, благовісника Писань314 святого апостола і 
євангеліста (Матвія, Марка, Луки, Іоанна). 

Священик: Бог, за молитви святого славного і всехвалимого апостола та 
євангеліста315 (Матвія, Марка, Луки, Іоанна), хай дасть і тобі, як 
благовістнику слово та сприяння Своєї великої Сили для  проповіді316 
Євангелія улюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. 

Диякон: Амінь. 

Священик: (після закінчення читання Євангелія) Мир тобі.317 

ЄКТЕНІЯ УСЕРДНОГО МОЛІННЯ318 

Диякон:  Закличьмо всією душею Господу,319 усім розумінням320 
нашим закличьмо.321 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Господи, Вседержителю, Боже отців наших, молимо 
Тебе: почуй нас і помилуй.322 

                                                           
 
314Означає: благослови мене на читання Писань. 
315Слово “Євангеліє”в перекладі з грецької “Блага Вість”. Євангеліст означає благовісник. 
316Церк.слов. “во исполнение Евангелия” – означає подовжити в часі проповідь Благої Вісті про 
спасіння у Христі. 
317В даному контексті “Мир тобі!” означає “будь у спокої”, відпочивай. “Мир тобі!” – усне 
побажання завершення читання Євангелія або Апостола, через відсутність у давнину поділу 
тексту Святого Письма на розділи та вірші (не треба плутати цей виголос зі священним обрядом 
побажання спільноті Миру Божого (у розумінні Шалом), наприклад, з Горнього місця). 
318 Єктенія посиленого (сугубого) моління. Виголошувалась під час літійних процесій містом поза 
храмом. У побуті називалась вона ще замовною єктенією, оскільки в ній читались диптихи 
імператора, вставлялись прохання за добру погоду, за відвернення лиха (землетрусів, епідемій, 
нашестя, варварів та ін.). 
319 Тобто, закличемо від усієї душі до Господа. 
320“…усім розумінням нашим” – свідомим розумом, з розумінням. 
321В давнину це був заклик до “розумної” молитви, що творилася мовчки. Голосна відповідь 
“Господи, помилуй” не допускалася. 
322Після виголосу диякона єктенії посиленого моління “молимо Тебе”, народ відповідав: “почуй нас і 
помилуй”. Ця відповідь народу – залишок древніх коротких молитовних антифонних закликів-
відповідей (респонсоріїв), що збереглися до наших днів у латинській традиції (літанія), а у 
православній – на канонах Утрені між тропарями і в молебних чинах. Наприклад, духовенство 
починає прохання літанії: «Святителю, отче Миколає”, народ –“ моли Бога за нас”. На Вечірні під 
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Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості, молимо 
Тебе: почуй нас і помилуй. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за великого владику та отця нашого 
святійшого патріарха АЛЄКСІЯ, і за владику та отця 
нашого блаженнійшого митрополита ВОЛОДИМИРА, і 
за владику нашого (високо)преосвященнішого (ім’я 
місцевого єпископа), і за всіх у Христі братів наших. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за Богом бережену країну нашу, за владу 
та воїнство її, щоб жити мирно, спокійно,323 свято і 
благочестиво. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за братів наших – священиків, 
священномонахів і за все у Христі братство наше.324 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за блаженно спочилих і незабутніх 
святійших патріархів православних, за спочилих 
будівничих святого цього храму (цієї обителі) та за всіх 

                                                                                                                                                                                              
 
час виконання стихир на “Господи, воззвах...” співають так звані “воззвахи”: “почуй мене, 
Господи…”, а в старовірів додається ще й “Христе Спасе, помилуй нас” та “Воззвах до Тебе, 
спаси нас”. 
323Мирно і спокійно – без кривавих повстань, без бунтів натовпу або військових заколотів. 
324Довго монахи ухилялися від прийняття духовного сану. Першим на Сході монахом-священиком 
став преподобний Сава Освячений (+532). Спільножитійне монашество виникло у ІV ст. від Р.Х. і 
проявило себе в історії Церкви ревним, твердим захисником православної віри. Багато монахів були 
гнані та тортуровані від єретиків (наприклад, у добу іконоборства преподобний Феодор Студит і 
багато ін.). Тому стали возносити особливі прохання за монахів-священників і за членів чернечих 
спільнот православних монастирів. За влучним виразом митр. Московського Платона (Лєвшина): 
“Монашество – це та “суха” палка, на якій тримається жива виноградна лоза Церкви Христової”. 
В Ієрусалимському Патріархаті всі священики-монахи і священики-іноки, які служать при Гробі 
Господньому, складають давнє Братство Гробу Господнього, що зберігається й донині. За їх 
прикладом діяли і в інших християнських країнах. На латинському Заході деякі братства 
священиків поступово організувались в особливі монаші ордени. 
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раніше спочилих православних, тут і повсюди 
погребенних. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за милість, життя, мир, здоров’я,  
спасіння, Боже завітання, прощення гріхів і 
відпущення гріхів рабів Божих – братії святого храму 
цього (цієї обителі). 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

ДОДАТКОВІ ПРОХАННЯ ЗА ПОТРЕБОЮ325 

Диякон:  Ще молимось за припинення церковних розбратів і 
розділень силою та дією Святого Духа. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єпископів, священиків і дияконів 
Христових, щоб дотримали своїх обітниць вірності та 
послуху, в рукоположенні ними принесених. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за щедрі й достойні покликання на 
священиче й монаше служіння у Церкві Христовій. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єдинодумність і взаємну у Христі 
любов прихожан святого храму цього. 

Люди: Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за істинне богопізнання втягнених у 
гріховні розколи, потьмарених оманою та 
марновірними страхами. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

                                                           
 
325Богослужбова традиція допускає в єктенії посиленого моління наявність додаткових прохань за 
потребою. Деякі окремі прохання надруковані в додатку ієрейських служебників. 
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Диякон: Ще молимось Господу Богу за пом’якшення злих 
сердець тих, хто неправдиво повстає на Церкву 
Православну. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за утвердження по всій Русі миру, 
злагоди й праведного життя. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон:  Ще молимось за єдність православних у країні нашій, 
щоб непохитними були в сповідуванні спасительної 
віри. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за добробут і духовне процвітання міста 
(села, селища) нашого (назва) та за всіх у ньому  
православних християн. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за одиноких, злиденних, бездомних і 
сиріт: хай допоможе їм всещедрий Господь Своєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за тих, хто живе у християнському 
подружжі та за дарування їм щасливого  
дітонародження. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за батьків, що виховують дітей своїх у 
любові до Бога і до святої Церкви Православної. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

Диякон: Ще молимось за православних підлітків та юних, да 
укріпляться вони у благопристойності і да збережуть 
свою духовну й тілесну чистоту. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 
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(далі останнє прохання єктенії “за тих, що дари приносять”) 

Диякон:  Ще молимось за тих, що дари в цей храм приносять326 і 
добро творять святим Твоїм Церквам,327 за тих, що 
трудяться й опікуються бідними,328 за співаючих і за 
всіх, хто нині предстоїть у святому храмі цьому,  
дожидаючись від Тебе великої й багатої милості. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі). 

МОЛИТВА РЕВНОГО МОЛІННЯ 

Священик: Господи, Боже наш! Прийми ревні моління рабів Твоїх і 
помилуй нас з великої Твоєї милості, і щедроти Твої329 даруй нам та всім 
Людям Твоїм, що дожидають від Тебе великих та багатих милостей. Бо Ти – 
Бог милостивий і людинолюбний, і Тобі славу віддаємо – Отцю і Сину і 
Святому Духу, – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

 
 

                                                           
 
326“Ті, що приносять до храму дари” – люди, які жертвують у храм хліб та вино для Євхаристії та 
для влаштування т.з. “вечері любові” – “агапи”, інакше, спільної братньої трапези до (в давнину) 
або (пізніше) після Літургії. Звичай жертвувати до храму плоди своєї праці (хліб, муку, вино, віск 
та ін.) зберігся й донині, особливо на панахидах за спочилих. У заамвонній літургійній молитві на 
вихід народу з храму згадується, що “всі добрі братерські жертовні дари”, які приносять до 
храму, як і отриманий в Літургії “Дар з Вишини”, (себто, Сам Дух Святий), даються від Бога. 
327Ті, що творять добро – благодійники, які безоплатно (часто таємно) жертвують на потреби 
храму і бідних. Спасенне значення та вчинок благодійника визначається його метою: здійснення 
його не задля слави або зиску, а виключно задля любові до Христа та для виконання Його заповіді 
любові до ближнього, а також на знак каяття чи вдячності Богу. 
328“Що піклуються про бідних” (церк.слов. “труждающиеся”) – це члени середньовічних церковних 
братств так званих гробокопальників, що даром здійснювали поховання бездомних та бідних (у 
печерах Києво-Печерської Лаври почивають св. мощі преп. Марка Гробокопателя). 
329Дари (щедроти) Божі – дари Духа Святого: віра, надія, любов та ін. Див. Гал.5:22-23: “А плід 
Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На 
таких немає закону”. 
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ЄКТЕНІЯ ЗА СПОЧИЛИХ 

Диякон:  Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості, молимо 
Тебе, почуй нас і помилуй. 

Люди:  Господи, помилуй (тричі тут і надалі). 

Диякон:  Ще молимось за спокій душ спочилих рабів Божих 
(імена) і за прощення їм усіх гріхів – вільних і 
невільних. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон: Ще молимось, аби Господь Бог оселив їх душі там, де 
праведні спочивають. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів 
їх у Христа, безсмертного Царя й Бога нашого, 
просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Господу помолимось! 

Люди:  Господи, помилуй. 

МОЛИТВА ЗА СПОЧИЛИХ330 

Боже ангельских духів і усіх людей! Ти смерть подолав, диявола сили 
позбавив та життя Твоєму Світу дарував! Ти Сам, Господи, осели душі 
заснулих рабів Твоїх (імена спочилих) туди, де Світло, де відрада, де спокій –  
туди, де немає ні хвороб, ні печалі, ні скорбних зітхань. Прости їм усі гріхи, 
скоєні ними словом, ділом, чи подумки. Бо немає людини, яка б жила і не 
згрішила. Ти один без гріха, Твоя вірність – вічна331 і Твоє Слово – Істина.332   

                                                           
 
330 Ін.5:27-30: “І дав Йому владу здійснювати й суд, бо Він є Син Людський. Не дивуйтесь цьому, бо 
настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого; і встануть ті, що робили добро, 
для воскресіння життя, а котрі творили зло – для воскресіння суду. Я нічого не можу творити 
Сам від Себе. Як чую, так і суджу, і Мій суд справедливий; бо не шукаю Моєї волі, але волі Отця, 
що послав Мене”. 
331Слов. “Правда Божия” або Божа Вірність – це надійність, дотримання Богом Свого слова, яке є 
Істина. Про етимологію слова “істина” читайте: Священник Павел Флоренский. Столп и 
утверждение истины. Изд. Лепта, Москва, 2004, с. 21. 
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Бо Ти, Христе Боже, є Воскресіння, Життя і Спокій спочилих рабів 
Твоїх (імена), і Тобі ми славу віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем і 
Всесвятим і Благим, і Животворчим Твоїм Духом – й нині, і повсякчас, і 
на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

ЄКТЕНІЯ З ПРОХАННЯМИ ЗА ОГОЛОШУВАНИХ333 

Диякон: Оголошувані, помоліться Господу! 

Оголошувані:  Господи, помилуй.334 

Диякон: Вірні, за оголошуваних помолимося, щоб Господь 
помилував їх.335 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб зрозуміли Слово Істини. 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб відкрилась їм Блага Вість (нашого у Христі) 
виправдання.336 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб з’єднатися їм у Святій, Соборній та 
Апостольській Церкві.337 

Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон: Спаси, помилуй, захисти та збережи їх, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

                                                                                                                                                                                              
 
332Ін. 17:17: “Отче Святий!  Освяти їх істиною Твоєю; слово Твоє є істина”. Див. також Ін.14:6: 
“Ісус сказав... Я є Дорога, Правда  і Життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене”. 
333Тобто, молитовні прохання за слухачів шкіл катехізації – оголошуваних, що готувалися до 
прийняття святого Хрещення. Давно процес навчання основ  віри (катехуменат) був багаторічним 
та ділився на декілька періодів, які закінчувалися читанням молитв екзорцизму й помазанням єлеєм. 
Після завершення катехуменату відбувалося спільне хрещення катехуменів у присутності всієї 
спільноти напередодні святкування святого Богоявлення та Великодня (у Велику Суботу), під час 
якого читалися уривки старозавітних писань (паремії), після чого слідувало перше причастя 
Тайнам Христовим разом з вірними. Детальніше про це дивіться у фундаментальній 
праці:Гаврилюк П. История катехизации в Древней Церкви. М., 2001. 
334Перше “Господи, помилуй” проказували тільки оголошувані. 
335Друге “Господи, помилуй” вимовляли тільки вірні. 
336Інакше кажучи, щоб оголошувані почули радісну Звістку (Євангеліє) про своє виправдання у 
Христі. 
337Іншими словами, щоб оголошувані через Хрещення були з’єднані з вірними у Тілі Христовому –
Церкві та  Євхаристії. 
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Вірні: Господи, помилуй. 

Диякон: Оголошувані, прихиліть ваші голови перед Господом! 

Оголошувані: Тобі, Господи. 

МОЛИТВА НА ПРИХИЛЕННЯ ГОЛІВ ОГОЛОШУВАНИХ 

Священик: Господи, Ти  – Бог наш, Ти живеш на Небесах338 і пам’ятаєш 
про всі творіння Свої! Зглянься на рабів Твоїх, оголошених, що схилили перед 
Тобою голови свої. І даруй їм  (Твій) легкий тягар (в навчанні), щоб бути їм 
довершеними членами Святої Твоєї Церкви. Сподоби їх відроджувального 
Обмивання, 339 звільнення від гріхів і нетлінної Одежі340 задля пізнання Тебе –  
істинного Бога нашого. Щоб ми разом славили341 достойніше342 і величне Ім’я 
Твоє – Отця і Сина і Святого Духа   –  й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

 

 

                                                           
 
338Пор. Дан.14:25: “Даниїл сказав: Господу Богу моєму покланяюсь, тому що Він Бог живий”.         
За о. Павлом Флоренським, етимологічно слов’янське слово “Живый” походить від санскритського 
слова, що означає буквально “Той, Хто дихає, Той, Хто живе, Той, Який Є = Який Єстина=Істина”. 
Інакше кажучи, Той, Який є справжнє Буття. Пор. відповідь Христа під час взяття під варту 
римським воїнам: “Хто Ти?” – “Аз Єсмь”. Про етимологію слова “істина” читайте:         
Священик Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. Изд. Лепта, Москва, 2004, с.13-17.  
339Гал.3:27: “Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися”. Пор. Тит.3:5: “Він спас нас 
не за ділами праведності, які б ми створили, а за Своєю милістю через купіль відродження й 
обновлення Святим Духом”. 
340Одяг (шати) безсмертя – євхаристійні Тіло та Кров Христові. Див. Ін.6:56: “Хто плоть Мою 
споживає і п'є Мою кров, той в Мені перебуває, і Я в ньому”. Порівняйте з церковним гімном 
Хрещення: “Ті, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися”. 
341Оголошувані до прийняття св. Тайни Хрещення не мали права стояти на Літургії вірних і 
причащатися. 
342 Слов. “пречестное” – високошановане, найдостойніше. 
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Л І Т У Р Г І Я   В І Р Н И Х343 
ЄКТЕНІЯ ВІРНИХ ПЕРША344 

Диякон:  Оголошувані, вийдіть! (тричі). 

Щоб ніхто з оголошуваних! Тільки вірні! 

Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Премудрість!345 

МОЛИТВА ВІРНИХ ПЕРША 

Священик: Господи, Ти явив велике Таїнство нашого Спасіння346 і  
дозволив нам, смиренним і недостойним рабам Твоїм, бути служителями 
Твого святого Жертовника. Ти звершуєш усе. Тож зміцни нас силою Духа 
Твого Святого на Службу цю, щоб неосудно ставши перед святою Славою 
Твоєю, принести Тобі Жертву Хвали. Сотвори, Господи, щоб Жертва ця, яка 
приноситься за гріхи наші та за гріхі, що вчинив народ через невідання Закону 
Твого, стала для Тебе гідною і благоприємною. Бо Тобі належить слава, честь і 
поклоніння –  Отцю і Сину і Святому Духу –  й нині, і повсякчас, і на вічні 
віки! 

Люди: Амінь. 

                                                           
 
343Вірні – це хрещені християни, які користувалися в спільноті  всіма правами свого статусу і яким 
дозволялося причащатися. 
344Давно Літургію вірних розпочинала Велика єктенія (мирна). Дивіться початок Божественної Літургії. 
345Грецькою “Софія!” Виголос, що вказував на щось надзвичайне, важливе, мудре. Перекладають,  як 

“Послухаємо! Почуємо! Увага!”. 
346Тобто, Тайна св. Євхаристії. Ін.6:51-58: “Я хліб живий, що зійшов з небес; той хто споживає хліб цей, 
буде жити довіку; хліб же, Який Я дам, є плоть Моя, яку Я віддам за життя світу. Тоді Іудеї стали 
сперечатися між собою, говорячи: як Він може дати нам споживати плоть Свою? Ісус же сказав їм: 
істинно, істинно говорю вам: якщо не будете споживати Плоті Сина Людського і пити Крові Його, то не 
будете мати в собі життя. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і Я воскрешу 
його в останній день. Бо Плоть Моя істинно є пожива, і кров Моя істинно є пиття. Хто тіло Моє споживає 
та кров Мою п'є, той в Мені перебуває, і Я в ньому. Як послав Мене живий Отець, і Я живу Отцем, так і 
той, хто Мене споживає, жити буде Мною. Це є хліб, що зійшов з небес. Не так, як отці ваші їли манну й 
померли: хто хліб цей споживає, жити буде довіку”; 1Кор.11:23-25: “Бо я від Самого Господа прийняв те, 
що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку був зраджений, взяв хліб і, благодаривши, преломив, і сказав: 
прийміть, споживайте, це є Тіло Моє, що за вас ламається; це творіть на спогад про Мене. Також взяв і 
чашу після вечері і сказав: ця чаша є Новий Завіт в Моїй Крові; це творіть, коли тільки будете пити, на 
спогад про Мене”. 



 

103

 

ЄКТЕНІЯ ВІРНИХ ДРУГА 

Диякон:  Знову й знову в мирі Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За послання нам Миру з Вишини і за спасіння душ 
наших Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За Мир у всьому Світі, за непохитність слідування 
істинному благу святих Божих Церков і за єднання в 
них усіх Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей і за тих, що з вірою, 
благопобожністю та страхом Божим до нього входять, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від усіх бід, ненависті та утисків 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Премудрість! 
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МОЛИТВА ВІРНИХ ДРУГА 

Священик: Боже, Ти відвідав нашу неміч милістю та щедротами, 
поставивши нас, грішних і недостойних рабів Твоїх перед Славою Твоєю для 
служіння святому Твоєму Жертовнику. Укріпи нас силою Святого Твого Духа 
на Службу цю, вклади в уста наші слова, якими ми можемо достойно 
закликати благодать Святого Твого Духа347 на Дари, які приносимо Тобі. Щоб 
завжди бережені під Владою Твоєю,348 Тобі ми славу віддавали – Отцю і Сину 
і Святому Духу  –  й нині,  і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

МОЛИТВА ОСОБИСТОГО БЛАГОЧЕСТЯ 

(читається священиком перед перенесенням Святих Дарів із жертовника 
храму на алтарний престіл) 

 
Ніхто з тих, хто пов’язаний гріховними бажаннями і почуттєвими 

насолодами,349 не є достойним  увійти (в Твій храм) і стати перед Тобою, щоб 
насмілитись служити Тобі, Царю Слави, бо служіння Тобі таке величне та 
святе, що є недоступним навіть і для небесних Сил!350 Одначе Ти,  задля 
невимовного й безмірного Твого людинолюбства, не залишаючи (Небес)351 і 
не змінюючись (Божеством), вочоловічився352 і став нашим 
Первосвящеником353 і, будучи Владикою всіх, Ти заповідав354 всенародно 
здійснювати священнодійства цієї безкровної Жертви. Бо Ти один, Господи, 
Боже наш, володієш усім, що на Небі й на землі (і в преісподній).355 Ти один 

                                                           
 
347“…закликати благодать Святого Духа” – йдеться про епіклезу – закликання, моління, про дію 
Святого Духа в Євхаристії (для освячення вірних і Святих Дарів). 
348Православні візантійці вірували, що вони – піддані Христа та громадяни Небесного Царства 
(2Кор. 5:1-2). 
349Порівняйте  великі тексти Гал.5:19-24: “Діла плоті відомі…” та Рим.8:7: “плотські мудрування 
є ворожнеча проти Бога…”. 
350Ангельські чини. 
351Син Божий, втілівся, не покидаючи Небес, але залишаючись другою Іпостасією святої 
єдиносущної і неподільної Трійці.   
352В іпостасі Христовій божественна природа Сина Божого не зазнала ніяких змін, змішування чи 
розділення. 
353Євр.4:14: “Отож, маючи Первосвященика великого, що пройшов небо, Ісуса, Сина Божого, 
будемо непохитно триматися сповідання нашого”; Євр.6:20: “Ісус став Первосвящеником навіки 
по чину Мелхиседека”. 
354Лк. 22:17-19:”І, взявши чашу, і благодаривши, Він сказав: візьміть її, і розділіть між собою; бо 
кажу вам, що не буду пити від цього плоду виноградного, доки не прийде Царство Боже. І, взявши 
хліб і благодаривши, преломив і подав їм, говоряючи: це є тіло Моє, що за вас віддається; це 
творіть на спогад про Мене”. 
355“В преісподній“ – міститься в давніх текстах молитви. 
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сидишь на херувимському престолі,356 володарюючи серафимами і царюючи 
над Ізраїлем, - Ти, один Святий у святих почиваючий. Тому молю Тебе, 
единого благого Бога, Який чує всіх: поглянь на мене, грішного та негідного 
раба Твого, й очисти мою душу і серце від совісті лукавої,357 і наповни мене 
силою Духа Твого Святого, щоб мені, зодягненому у благодать священства,358 
стати перед Святим Твоїм престолом359 та звершити священнодійства 
(Таїнства) святого і пречистого Твого Тіла і достойнішої Крові.360 До Тебе 
нині приходжу й благаю, схиливши голову: не відверни від мене Лиця Твого і 
не відкинь з дітей Твоїх, але сприяй, щоб ці Дари, що нині приносяться 
грішним і негідним рабом Твоїм, були для Тебе благоприємними. 

Бо Ти, Христе, один, Хто приносить (Дари) і Хто (як Дар) 
приноситься,  і Той, Хто приймає (Дари) і Той, Хто (їх) Роздає,361 і Тобі ми 
славу віддаємо з Безначальним Твоїм Отцем, із Пресвятим і Благим і 
Життєтдайним Твоїм Духом,  – й нині, і повсякчас, і на вічні віки! Амінь. 

 

 

                                                           
 
356Тема носіння Христа ангелами присутня і в херувимській пісні. Багато древніх ікон мають назву 
“Спас у силах”, тобто, ”Спаситель в ангелах”. 
357Лукава совість – тобто, зла, зіпсована, порочна, дводушна, лицемірна. 
358Мається на увазі Тайна рукоположення в новозавітне священство, при якому благодать Божа 
наповнює  священика через руки єпископа. 
359Тобто, стояння перед святим Престолом з Поживою Господньою. 
360Згідно з наукою святої Церкви, предстоятель здійснює приношення св. Дарів разом з Народом 
Божим: благодарить Бога все зібрання, але приносить благодаріння від усіх один. 
361Зустрічається переклад слов. слова “Раздаваемый” як “Той, Хто дає”. У Божественній Літургії 
актуалізується єдине, досконале (повне) та неповторне приношення Любові Бога-Отця людському 
роду у Христі-Іскупителі, сприянням Святого Духа (Див. Ін.3.16: “Бо так полюбив Бог світ, що 
віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”). 
Євхаристія, як Таїнство Спілкування Бога та людини є, з одного боку, ділом всієї Святої Тройці 
(Божественне Діло), з іншого, за встановленням Христа – справою всієї Церкви (Літургія – Справа 
всієї Церкви). Завершення молитви наміру (виголос священика) – класичне православне вчення про 
Христа, як Того, Хто справді звершує Таїнство Святої Євхаристії: Господь, Первосвященик 
Нового Завіту, як Людина, безкровно приносить Себе у євхаристичному зібранні вірних в Жертву 
Любові “за життя Світу”, пропонуючи Себе (як Дар) в Поживу вірним для вічного життя. Але цю 
саму жертву приймає і єдиний Бог у Святій Трійці. За словами свят. Кирила Олександрійського, 
Христос став “Архієреєм як людина, Божественно приймаючи жертву від усіх, Сам будучи 
Жертвою по тілу”. У давній анафорі, названій іменем свт. Григорія Богослова, це місце викладене 
так: “Бо Ти, Христе, і Той, Хто освячує, і Той, Кого освячують, Той, Хто приносить, і Той, Кого 
приносять, Той, Хто приймає, і Той, Кого приймають, Той, Хто дає, і Той, Кого роздають”. У 
євхаристійному безкровному жертвоприношенні приймає участь спільнота вірних, очолювана 
предстоятелем. 
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ХЕРУВИМСЬКА ПІСНЯ 

(варіанти тлумачних перекладів) 

ХЕРУВИМСЬКА ПІСНЯ 

(варіанти тлумачних перекладів) 

а) Ми, мов таємні херувими, трисвяту пісню співаючи життєдайній 
Трійці, відкинемо нині земнії піклування, щоби всесвітнього Царя прийняти, 
Якого урочисто супроводжують невидимо всі ангельськії чини. Алилуя. 

б) Ми, наче херувими, залишмо всі земнії нині піклування і трисвятеє 
славослів’я заспіваймо Трійці життєдайній, щоби прийняти нам всесвітнього 
Царя, Якого супроводжують невидимо (у Славі) ангельськії чини (ряди). 
Алилуя. 

в) 

Наче таємні Херувими, 
Трійці життєдайній 
Тричі співаючи пісню найсвятішу, 
Нині відкинемо житейські  піклування, 
Щоби прийняти нам всесвітнього Царя 
Невидимо грядущого з чинами ангелів у Славі. 
Алилуя. 

Херувимська пісня Великого Четверга 

Вечері Твоєї Тайної362/Сине Божий, /причасником мене прийми,/ бо 
ворогам Твоїм/ тайну не розповім363/ і лобзання мого не дам Тобі, як той Іуда,/ 
але, як той розбійник,/ відкриваю віру в Тебе:364/ “Пом’яни мене, Господи,/ в 
Твоєму Царстві(ї)”. / Алилуя, Алилуя,/ Алилуя./ 

 

                                                           
 
362Остання пасхальна трапеза Христа зі Своїми учнями-апостолами, на якій було встановлено 
Тайну  Причастя (Євхаристії). 

363Залишок давньої дисципліни, коли перші християни мусіли приховувати свої зібрання від 
язичників, щоб не була порушена святість Тайни Євхаристії. 

364Один з двох розіп’ятих розбійників повірив у Христа і знайшов вічне спасіння. 
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Херувимська пісня Великої Суботи 

Хай мовчить усяка плоть людська/365 і хай стоїть у страсі і трепеті,/ й ні 
про що земне навіть таємно хай не задумує:/ бо Цар царюючих і Господь 
володарюючих/366 приходить на заколення,367 щоб  віддати Себе на поживу368 
вірним./ Перед Ним ідуть чини ангельські,/ а з ними –  Начала і Власті,/ 
багатоокі Херувими та шестикрилі Серафими,/ лиця закриваючи і пісню 
співаючи:/369 “Алилуя, алилуя, алилуя”/. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 
365Тобто, хай замовкне все гріховне і марне в людині. 
366Див. Об’явл. 19:16: “На одязі і на стегнах Його написане ім’я: Цар над царями, і Господь над 
володарями”. 

367Див. Іс.53:7: “Його катували та принижували, але Він страждав добровільно і не відкривав уст 
Своїх; як ягня вели Його на заколення, і як агнець перед тими, що стрижуть його, мовчить, так і 
Він не відкривав уст Своїх...”. 

368Ін.6:51: “Я Хліб Живий, що зійшов з небес; той хто споживає Хліб цей, буде жити довіку; хліб 
же, Який Я дам, є плоть Моя, яку Я віддам за життя світу”. 

369Іс.6:2-3: “Навколо Нього стояли Серафими; у кожного з них по шість крил: двома закривав 
кожен лице своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І виголошували вони один до одного і 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля повна слави Його!”. 
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ПРОХАЛЬНА ЄКТЕНІЯ370 
ПІСЛЯ ПОКЛАДАННЯ СВЯТИХ ДАРІВ НА ПРЕСТОЛ 

Диякон:  Доповнимо молитву нашу Господу. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За возложені (на престолі) найдостойніші Дари, 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За святий храм цей, за тих, що входять до нього з 
вірою, благоговінням і страхом перед Богом, Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За спасіння нас від усіх бід, ненависті та утисків 
Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй та збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Щоб день цей сприяв нашому вдосконаленню,371 був у 
всьому святим, мирним і безгрішним, просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Щоб ангел – вірний наставник, охоронець душ і тілес 
наших був нам вісником Миру (від Бога) просимо 
Господа.372 

                                                           
 
370У чині слов’янської Літургії дві дублюючих одна другу прохальні єктенії. Дана (перша) – залишок 
так званої Пісенної Утрені (з чину Образотворних). У греків - відсутня. 
371Церк.слов. “Дне всего совершенна… у Господа просим” – тобто, просимо такого дня, який би був 
цілком присвяченим спілкуванню з Богом та увінчався Спілкуванням всіх у Святому Дусі, привів би 
до довершення – (кінцевої) мети євхаристичного зібрання – єднання з Христом у Святому Дусі. 
Див. початкові заклики анафори: “…і Сопричастя (=Спілкування) у Святому Дусі хай буде з усіма 
вами” та епіклеза: “Зішли Духа Святого на нас і на ці Святі Дари”. 
372Тут прохання послати через ангела-хоронителя звістку примирення з Богом, про Боже 
благовоління (пор. Рим.8:7: “…тілесне мудрування є ворожнеча проти Бога…”) і прохання послати 
душі через ангела-хоронителя звістку про Мир від Бога під час проходження митарств. 
Порівняйте  текст Гал.5:19-24: “Діла плоті відомі…”. У Біблії згадується ще й ангел-винищувач 
(1Хронік.21:15: “І послав Бог Ангела до Ієрусалиму, щоб знищити його. А коли він почав нищити, 
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Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Прощення гріхів наших373 і вибавлення від усіх 
гріхопадінь374 просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Доброго й корисного для душ наших і миру всьому 
Світу375 просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  За останок життя нашого, щоб було його завершення 
сповнене примирення з усіма376 і покаяння, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Християнського закінчення життя нашого:377 без 
страждань, у пошані,378 в спокої, і доброї відповіді на 
страшному й великому Суді Христовому просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

                                                                                                                                                                                              
 
Господь побачив і пожалів про цю біду. І сказав Він до Ангела-винищувача: досить! Тепер опусти 
руку твою!”). 
373“Гріх” – від санскр. “gregh” – те, що заслуговує на огиду, зневагу, відкинення. 
374 Слов. “прегрешение” слід розуміти як гріхопадіння. Гріховна схильність людської волі, похіть 
(похотіння), хвороба волі, схильність людської волі більше на гріх, ніж на добро, гріховний потяг, 
нездоланне бажання, що веде до скоєння реального гріха (в суч. грец. служебнику – ή πληµµέλεια).    
В тлумачному словнику В. Даля “прегрішна людина” –  вельми пристрасна, грішна за своєю 
внутрішньою суттю людина. (Див. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в            
4 томах. Т.3. М., изд. Терра-Книжный клуб, 1998. С.1003.) “Прегрешение” – те, що заслуговує на 
подвійне, абсолютне та негайне відкинення. У деяких перекладачів «”прегрешение” = помилка, 
вина, недбалість. У Синодальному руському виданні Біблії церковнослов’янське “прегрешение” 
перекладено як “преступление” (злочин, що робить людину винною, зле діяння, скоївши яке 
людина по своїй волі переступає межу). Серед українських перекладів зустрічається такий 
варіант: Еф. 2: 1-5 “… І вас, що мертві були через ваші провини (злодіяння, злочини,      
давньогрец.τό παράπτοµα = падіння) й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм світу цього, 
(Бог)... оживив разом з Христом” (порівн. Рим. 1:21-32). “Прощення гріхів і падінь” – звільнення від 
них і повна відмова від їх повторення, що стає можливим при повному зціленні онтологічних 
наслідків первородного гріха у людині. 
375Прохання за те, щоб небо та земля, примирені у Христі (Лк.2:13-14), одне з одним були не у 
ворожнечі, але перебували у єднанні Миру Божого (у Божественному Спокої, у Божественному 
Мовчанні), який, згідно з апостолом Павлом, “вищий від всякого розуму…” (Фил. 4:7), і є Життям у 
Бозі.”Увесь Світ” – це вся світобудова у її повноті, увесь цілісний створений видимий та 
невидимий (ангельський) світ. 
376Тобто, примиреними з Богом і людьми. 
377І Іншими словами, отримавши відпущення гріхів в св. Тайнах Єлеопомазання і Причастя 

(Євхаристії). 
378Тобто, земного кінця не через ганебну кару, а природного, та з надією на вічне спасіння. 
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Диякон:  Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 
владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з 
усіма святими закликаючи, самі себе, й один одного, та 
все життя наше Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ПРИНОШЕННЯ ПІСЛЯ ПОКЛАДАННЯ 
СВЯТИХ ДАРІВ НА ПРЕСТОЛ 

Священик: Господи, Ти – Бог наш, Який створив нас і привів у це 
життя, відкрив нам дороги до спасіння, дарував нам Об’явлення небесних 
Тайн379 і поставив нас силою Духа Твого Святого на це Служіння (приношення 
Безкровної Жертви)!380 Даруй же нам, Владико, бути ревними служителями 
Нового Завіту,381 щоб достойно звершувати священнодійства святих Твоїх 
Тайн. І задля великого милосердя Твого прийми нас, що нині прийшли до 
Святого Твого Жертовника,382 і удостой принести Тобі цю духовно-розумну і 
безкровну Жертву за прощення наших вільних і невільних гріхів та гріхів 
усього народу. Прийми Безкровну Жертву цю на святий наднебесний і 
незримий Твій Жертовник, як пахощі любові душ наших, і з Вишини зійшли 
нам благодать Святого Твого Духа.383 Зглянься на нас і на Службу нашу,  
прийми її, як Ти прийняв дари Авеля, жертви Ноя, жертву всеспалення 
Авраама, священство Моісея та Аарона, мирні жертви Самуїла. І як Ти 
прийняв від святих Твоїх апостолів таку ж, як і нині істинну Службу, так Ти, 
Господи, з милості Твоєї і з рук нас, грішних, прийми ці Дари. Щоб ми, 
удостоївшись істинного служіння святому Твоєму Жертовнику, отримали 
нагороду вірних і мудрих домоправителів384 у страшний День справедливого 
                                                           
 
379Тобто, що дарував Святій Церкві благодатні Таїнства, які дають освячення: Хрещення, 
Миропомазання, Покаяння, Причащання, Єеєпомазання, Ввінчання, Священство. 
380Йдеться про поставлення вірних у “горнє звання” священиків Нового Завіту (загальне 
священство народу Божого). Див. 1Пет.2:9: “… ви рід вибраний, царствене священство, народ 
святий, люди взяті в уділ Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до 
дивного Свого світла”. 
381Пор. 1Кор.11:25: “… ця чаша є Новий Завіт в Моїй Крові; це творіть, коли тільки будете пити, 
на спогад про Мене”; 2Кор.3:6: “Він дав нам спроможність бути служителями Нового Завіту, не 
букви, а духу, бо буква вбиває, а дух оживляє”. 
382“…що нині прийшли”– це диякони і клірики, що принесли приготовані хліб і вино з жертовника на 
вівтарний престол. Давно ця молитва читалась безпосередньо перед поставленням єпископом 
святих Дарів на престол. 
383Тема низхідної епіклези. 
3841Пет.2:5: “І самі, як живе каміння, споруджуйте із себе дім духовний, священство святе, щоб 
приносити духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа”. 



 

111

 

суду Твого.385 Задля благосердя Єдинородного Сина Твого, з Яким Ти 
благословенний  з Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом  –  й 
нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

ВЗАЄМНІ ВІТАННЯ386 

(“цілування миру”) 

Священик: Мир усім! 

Люди: І духові твоєму. 

Диякон: Возлюбимо одне одного, 

однодумно сповідуючи… 

Люди: Отця і Сина і Святого Духа - 
Трійцю єдиносущну та нероздільну. 

НІКЕО-ЦАРГОРОДСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ 

Вірую387 в єдиного Бога Отця, 
Вседержителя, Творця неба і землі, 
всього видимого і невидимого. 

(Вірую) і в єдиного Господа Ісуса Христа, 
Єдинородного Сина Божого, 
від Отця народженого, не створеного, 
Який є  Світло від Світла, 
Бог істинний  від Бога істинного, 
єдиносущний Отцю, 
Яким все створене прийшло до буття, 
Який, заради всіх людей 
й заради нашого спасіння, 
зійшов з Небес і воплотився 
від Духа Святого й Діви Марії, 

                                                           
 
385Мф.16:27: “бо прийде Син Людський в славі Отця Свого з Ангелами Своїми, і тоді віддасть 
кожному за ділами його”. 
386В ті часи вірні обмінювалися поцілунком примирення у Христі: чоловіки з чоловіками, жінки з 
жінками, заради чого вони стояли в храмі окремо. Нині обряд зберігся у кліриків. 
387Перше слово “Вірую” відноситься до всіх членів Символу Віри. 
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і став Людиною, 
і розіп’явся за нас, коли був Пилат Понтійський, 
і постраждав, і був покладений во гробі, 
і воскрес на третій день, 
згідно з Писаннями, 
і зійшов на Небеса, 

(де й) сидить праворуч Отця, 
і Який знову до нас прийде у Славі 
судити живих і мертвих, 
і царюванню Якого не буде кінця. 

(Вірую) і в Духа Святого, 
Господа життєдайного, 
Який виходить від Отця, 
шанується й славиться нами 
разом з Отцем і Сином, 
що через пророків до нас промовляв. 

(Вірую) в єдину, святу, 
соборну388 й апостольську Церкву.389 
Сповідую єдине хрещення 
для позбавлення від гріхів. 

(Вірую і) дожидаю390 воскресіння мертвих 
та життя Майбутнього Віку.391 Амінь. 

                                                           
 
388В оригінальному давньогрец. тексті стоїть слово “кафоличну” від “kath-olou”. В давніх 
слов’янських перекладах стоїть “кафолікію”. В церк.слов. – “соборну”. Одначе, кафоличність та 
соборність (за дияконом, професором Ніколаєм Лоським ) є два різні, проте взаємопов’язані 
поняття: перше вказує на те, що Церква володіє повнотою Істини, а друге – на євхаристійну 
спільноту Народу Божого, очолювану єпископом. (Див. доповідь диякона Ніколая Лоського 
“Соборність-Кафоличність та першість у православній еклезіології”, у книзі “Православне вчення 
про Церкву”, Синодальна Богословська Комісія, Москва, 2004, с.90). 
389Церква – створена Господом Ісусом Христом благодатна духоносна євхаристійна спільнота 
вірних, що об’єднана єдиною вірою, таїнствами та ієрархією, яка являє Себе у світі як містичне 
Тіло, в котрому Христос є і Самим Тілом і Главою Тіла (Церкви). Див. Еф.1:22-23: “…(Бог) 
поставив Його вище всього, як главу Церкви, яка є Його Тілом, Повнотою, що наповнює все в 
усьому”. 
390Церк.слов.“чаю” – дожидаю в надії, очікую з надією (Діян. 23:6: “…Павло виголосив у синедріоні: 
мужі браття! Я фарисей, син фарисея; за надію на воскресіння мертвих мене судять”). 
391Майбутній Вік – нескінченно триваюче буття оновленного Світу, де Бог буде Всім в усьому. 
Прийдешній Вік, за уявою деяких св. отців, є Майбутній Еон, тобто, втілений Логос, Христос. 
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АНАФОРА392 
ПРАВИЛО СВЯТОГО БЛАГОДАРІННЯ393 

АБО КАНОН СВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ 

Початкові взаємні вітання та заклики 
 

Диякон: Станьмо394 благопристойно, 
станьмо зі страхом, 
будьмо (взаємно) уважні,395 
щоб(и) святе Возношення396 
в мирі397 (Богові) принести. 

Люди: Милість (та) Мир да пребудуть  між нами,398 
бо нині (ми) приносимо Жертву Хваління! 

                                                           
 
392Свята Анафора – це священнодійство возношення святих Дарів перед Обличчям  Божим. 
393Правило святого благодаріння – порядок дій під час читання молитви освячення святих Дарів у 
Тіло та Кров Христові, що інакше називається каноном святої Євхаристії. 
394У давнину вірні у певні моменти Літургії могли сидіти на підлогах або на сідалищах. 
395Слов. “Вонмем!” –  заклик до всіх стояти благоговійно, бути взаємно уважними й 
доброзичливими, щоб уникнути суєти при священнодійствах Євхаристії чи просуванні вірних до 
амвону та на солею для причащання (місткий амвон у древньому храмі св. Софії був посеред храму), 
побоюючись, щоб будь-хто не штовхнув випадково дискос з Тілом Христовим або не розлив чашу з 
Кров’ю Христовою. Адже в давнину кожний вірний отримував у свої долоні від священика частку 
Тіла Христового і тричі (в ім’я Святої Трійці) відпивав Святої Крові з Чаші, яку підносив диякон (у 
старовірів донині вірні тричі причащаються святої Крові, але вже зі лжиці). Потім частини       
св. Агнця, напоєного Кров’ю, диякони у кошиках благоговійно розносили по оселях вірних, що були 
відсутніми на Євхаристії з поважної причини. 
396Церк.слов. ”Святое Возношение в мире приносити”. “Святе Возношення” – це святі Дари, котрі 
при виголошуванні священиком слів “Твоя от Твоих Тебе приносяще…” підіймаються над 
престолом “перед Обличчя Боже”. Цим кульмінаційним священнодійством здійснюється 
принесення святих Дарів Святій Трійці, як Безкровної Жертви, Жертви благодаріння Богу “від усіх 
і за все”. 
397Кол.3:15: “І хай мир Божий владарює у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і 
будьте дружелюбними!” Еф.4:1-3: “…благаю вас поводитись достойно покликання, до якого ви 
призвані, зі всякою покірністю і лагідністю, і довготерпінням, з любов’ю терплячи один одного, 
стараючись зберігати єдність духу в союзі миру”. 
398 Давні відповіді-вигуки спільноти вірних на заклики диякона. В найдавнішому Євхологіоні 
(Барберинівський кодекс № 77) відповідь народу викладена так: “Милість! Мир! Жертва Хвали!”. В 
даному контексті, з одного боку, це заклик вірним до всепрощення, взаємної злагоди, духовної 
пильності, прихильності, до сповненої милості взаємної любові у Христі, під час принесення 
Євхаристичної Жертви Хвали. Пор. Євр.13:15: “ Отож будемо через Нього завжди приносити 
Богу жертву хвали, тобто плід уст, які прославляють Ім'я Його”. З іншого боку, Сам “Христос є 
нашим Миром” з Богом (Еф. 2:14), а, згідно з 1Ін. 2:2: “Він є умилостивлення за гріхи наші, і не 
тільки за наші, але й за гріхи всього світу”. Христос є справжнім “об’єктом” і “суб’єктом” 
новозавітньої Жертви Хвали. Містичні три вигуки спільноти (“Милість!”, “Мир!”, “Жертва 
Хвали!”) можна віднести і до Спасителя, Бога і Господа Ісуса Христа, до Його Присутності серед 
євхаристійної спільноти вірних. Див. Мф.18:19-20: “Істинно також кажу вам, що коли двоє з вас 
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Священик: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, 
і Любов Бога Отця, 
і (Со)причастя у Святому Дусі399 
хай будуть зі всіма вами!400 

Люди: І з духом Твоїм. 

Священик: На Небо піднесемо серця! 

Люди: Серця наші линуть до Господа!401 

Священик: Благодаримо Господа! 

Люди: Достойне і праведне поклонятися 
Отцю і Сину і Святому Духу, 
Трійці єдиносущній і нероздільній. 

Священик:  О Сущий,402 Владико, Господи,  
Боже  Отче, Вседержителю,403 
Якому ми поклоняємось!404 
Воістину достойно і справедливо, 
щоб відповідно величі  
Краси Твоєї Святості, 
Тебе хвалити, 
Тебе оспівувати, 
Тебе благословляти, 
Тобі поклонятися, 
Тебе благодарити, 

                                                                                                                                                                                              
 
на землі погодяться просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця Мого 
Небесного, бо, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них”. 
399(Со)причастя у Святому Дусі = Спілкування у Святому Дусі = Єднання у Святому Дусі – 
благодатна єдність усіх вірних у Святому Дусі через євхаристійне Спілкування (Сопричастя) в Тілі 
і Крові Христових. 
400Див. 2Кор.13:13: “Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя 
Святого Духа зі всіма вами”. 
401Мф. 6:19-21: “…збирайте собі скарби на небі, …бо де скарб ваш, там буде й серце ваше”. 
Варіанти перекладу: “Наші серця прагнуть Господа”, “вони линуть до Господа”. 
402Сущий – Який в Самому Собі має буття, точніше, Який Сам є Буттям. Бог – Абсолютне Буття. 
403Пор. Ест.4:17: “…Господи, Господи, Царю, Вседержителю! Все підвладне Тобі, і ніхто не може 
противитися Тобі …”(молитва Мардохея). 
404Іс.66:23: “Тоді із місяця в місяць і із суботи в суботу буде приходити кожна плоть перед лице 
Моє на поклоніння, говорить Господь”; Ін.4:24: “Бог є Дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні 
поклонятися в дусі та істині”. Давно канон Євхаристії вірні слухали на колінах. 
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Тебе славити405 – 
Єдиного, істинно Сущого Бога, 
Який дарував нам пізнання Істини,406 
і з сердечним сокрушінням 
смиренно приносити Тобі, 
Владико Всесвіту, 
цю (благодарственну) 
духовно-розумну Службу нашу. 
Але чи зможе хто достойно 
описати всю всемогутність Твою, 
чи в повноті сповістити 
безліч славних діл Твоїх, 
чи повідати про всі чудеса Твої 
за всі минулі часи? 
Бо Ти   – Владика всіх, 
Господь Неба і землі, 
всього видимого й невідомого нам  творіння. 
Ти Той, Хто сидить на Престолі 
(Передвічної) Слави407 і бачить безодні, 
Безначальний,408 Невидимий,409 
Незбагненний, Незобразимий410 і Незмінний.411 
Ти – Отець Господа нашого Ісуса Христа412 – 

                                                           
 
405“Тебе хвалити, ...Тебе славити” – порівняйте нижче з гімном “Тебе оспівуємо…” = “Тебе 
поем”(слов.). 

406Ін.8:32: “…і пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними”. 
407Об’яв.5:13: “І кожне творіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, 
говорило: Тому, Хто сидить на престолі і Агнцю благословення і честь, і слава, і сила на віки вічні”. 
408Щодо Бога неможливо вживати поняття початку як принципу, пов’язаного з часом. Бог є 
Сущий, Він самобутній і самодостатній,  не обмежений і не зумовлений ані часом, ані простором. 
“Не всесвіт є вмістилищем Бога, а Бог вміщує увесь всесвіт” – казали древні равини. Об’яв.1:8: “Я 
є Альфа й Омега, початок і кінець, говорить Господь, Який є, і був, і прийде”. Слід мати на увазі, 
що вислів “Споконвіку було Слово…” (Ін.1:1) означає не появу Божественного Слова в часі, але те, 
що Саме Слово Боже є Початок всього, що існує, бо “все через Нього стало бути…”. 
409Ін.1:18: “Бога не бачив ніхто ніколи; Єдинородний Син, що в лоні Отця, Він явив”. 
410Божественну духовну сутність Святої Трійці неможливо зобразити художніми засобами чи 
уявити в якому-небудь образі. Бо за Ін.4:24: “Бог є Дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні 
поклонятися в дусі та істині”. Христос є безначальне Слово Небесного Бога-Отця, що прийняло 
плоть і людське єство. Тому за своєю людськістю Його можливо зобразити. До Його людської 
природи доторкалися святі апостоли. 1Ін.1:1-2: “Про те, що було від початку, що ми чули, що 
бачили своїми очима, що розглядали, і чого торкалися руки наші, про Слово життя, – бо життя 
з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця й з'явилося нам”. 
Факт втілення Бога і сприйняття людського єства Сином Божим є богословським обгрунтуванням 
для мистецтва іконопису і віддавання “поклоніння шани” іконописним образам Христа, 
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великого Бога,Спасителя і надії нашої,413 
Який є Образом Твоєї Благості,414 
правдиве Відображення,415 
являюче у Собі Тебе – Свого Отця,416 
Яке є Твоїм Живим Словом,417 
Бог Істинний,418 
Передвічна Премудрість,419 
Життя,420 Освячення,421 
Сила,422 Істинне Світло,423 
через Якого явився нам  
Дух Святий424 –  Дух Істини,  

                                                                                                                                                                                              
 
Богородиці, а також святих. При цьому апологети шанування ікон наполягають на тому, що на 
іконах зображується не божественна сутність Христа, яка є невидимою, єдиною і неподільною, а 
людський образ, вигляд Христа. Тому вшанування ікон не  ідолопоклонство, не порушує першої і 
другої заповідей Моісеєвого Закону, а є сакральним художнім засобом ствердження догмату 
втілення Передвічного Логосу. 
411Терміни апофатичного богослов’я, що заперечують людські якості у Бога. Згідно з Діонісієм 
Ареопагітом, виразити сутність Бога у категоріях людських слів неможливо. Відносно 
сокровенного Бога він вживає вислів “Божественне Ніщо”. “Незмінний” означає, що Бог не 
підлягає зміні чи переміні Своєї природи або єства. Він постійний і незиблемий. Йдеться не про 
Логос, Який сприйняв плоть, а про Бога-Отця, першу Особу Святої Трійці. 
412Мк.1:11: “І голос був з Неба: Ти Син Мій Возлюблений, в Якому Моє благовоління”. 
413Тит.2:11-13: “Бо з'явилася благодать Божа, спасительна для всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, 
відкинувши нечестя та мирські похоті, помірковано, праведно, і благочестиво жили в 
теперішньому віці, чекаючи блаженної надії та з'явлення слави великого Бога й Спаса нашого 
Христа Ісуса”. 
414Кол.1:15 “Він є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого творіння”. 
415Ін.10:30: “Я і – Отець одне”; Ін.6:27: “…бо на Ньому положив Відображення Своє Бог Отець”. 
416Ін.14:9: “…Хто бачив Мене, той бачив Отця…”. 
4171Ін.1:1-2: “Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали, і 
чого торкалися руки наші, про Слово життя, – бо життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і 
звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця й з'явилося нам”. 
418Христос є істинний Сущий Бог – “Сый прежде век”. Див. Ін.8:25: “Тоді сказали Йому: Хто Ти? 
Ісус сказав їм: Той, Хто Є від початку, як і говорю вам”. Етимологічно слово “істина” = 
“єстина”– те, що насправді є, живе. Пор. відповідь Христа римським воїнам: “«Аз Есмь” (тобто 
“Я Є”). 
419Передвічна Премудрість – Передвічний Божественний Логос (Слово, Розум).  
Див. Ін.1:1: “Споконвіку було Слово…”. 1Кор.1:30: “Від Нього і ви у Христі Ісусі, Який став для нас 
премудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням”. 
420Ін.1:4: “В Ньому було Життя, і Життя було Світло людям”. 
4211Кор.1:30: “Від Нього і ви у Христі Ісусі, Який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і 
освяченням, і відкупленням”. 
4222Кор.12:9: “Але Господь сказав мені: "досить з тебя благодаті Моєї, бо сила Моя звершується в 
немочі. І тому я значно краще буду хвалитися своїми немочами, щоб вселилася в мене сила 
Христова”. 
423Євр.1:3: “Цей, будучи сяйвом слави та образом іпостасі Його, і утримуючи все словом сили 
Своєї, звершив Собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу величі на небесах”. 
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Дар Помазання нас у Твоє синівство,425 
Запорука нашого майбутнього Спадку,426 
Вмістилище вічних благ,427 
Життєдайна Сила,428 
Джерело (нашого) освячення 
і (та) Міць, що укріплює в служінні 
та безпрестанному возношенні Тобі хвали 
всі (створені) розумні, духоносні Сили.429 
Бо вони всі підкоряються Тобі.430 
Тому Тебе невтомно  
хвалять ангели, архангели, 
престоли, господства, 
начала, власті, сили, 
багатоокі херувими  
і шестикрилі серафими,431 
які (на двох крилах  літаючи, 
двома, в трепеті перед Тобою, 
покриваючи обличчя свої, 
а двома останніми – ноги), 
один до одного звертаючись 
і, незмовкаючими вустами возносячи Тобі 

                                                                                                                                                                                              
 
424Ін.15:26: “Коли ж прийде Утішитель, Якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, який виходить 
від Отця, він буде свідчити про мене”. 
425Рим.8:15: “Тому що ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити в страсі, але прийняли Духа 
синівства, Яким кличемо: Авва, Отче!”; Гал.4:6: “А як ви – сини, то Бог послав в серця ваші Духа 
Сина Свого, що кличе: Авва, Отче!”. 
426Запорука майбутнього спадку – благодать Святого Духа. Еф.1:13-14: “В Ньому (во Христі – 
авт.) і ви, почувши слово істини, благу вість вашого спасіння, і увірувавши в Нього, стали 
запечатані Святим Духом, Який є запорука нашого спадку, для відкуплення надбання Його, в 
похвалу слави Його”; 2Кор.1:21-22: “Той, хто укріплює нас з вами у Христі і хто помазав нас, є 
Бог. Він запечатав нас, і дав запоруку Духа в серця наші”. 
427Еф.5:9: “… бо плід світла знаходиться у всякому добросерді, і праведності, і істині”. 
428Тит.3:5: “ Він спас нас не за ділами праведності, які б ми створили, а по Своїй милості через 
купіль відродження й обновлення Святим Духом”. 
429Духоносні Сили – загальне ім’я ангельських сил. Є Сили,  як один з чинів ангельських. 
430 “Бо вони всі підкоряються Тобі” – твердження єдинобожжя (монотеїзму): ангели – виключно 
служебні духи. 
431Євр:1:7: “Про Ангелів сказано: Ти твориш Ангелами Своїми вітри і служителями Своїми 
палаючий вогонь”. Як час, так і ангели створені Богом. Хвала ангелами Бога – споконвічна. 
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безперестанне піснеслів’я, 
переможну пісню співаючи, 
(голосно) викликуючи,432 
(одні одним) виголошуючи та промовляючи: 

Люди:  Свят, Свят, Свят!433 
Господь Саваоф!434 
Повні Славою Твоєю Небо і земля!435 
Осанна436 Богу в Вишніх! 
Благословен, Хто йде до нас в Ім’я Господнє!437 
Осанна в(о) Вишніх! 

Священик: З цими блаженними Силами,438 
Владико людинолюбче, і ми, грішні, 
виголошуємо та промовляємо: 
Ти  воістину Святий і Пресвятий 
і безмежно велична Святість Твоя! 
Ти Святий в усіх діяннях Твоїх! 
і, воістину, сповнено справедливості все,439 
що Ти зробив задля нас! 
Бо Ти, Боже, створивши людину з праху земного, 
вшанував її Твоїм образом,440 
і, оселивши в радісному Раю,441 

                                                           
 
432Церк слав. “вопиюще” – голосно викрикуючи, викликуючи, волаючи, тобто, оглушливо гомонячи, 
наче птахи, намагаючись перекричати одне одного. Всі дієслова (у церк..слов. варіанті “поюще, 
вопиюще, взивающе і глаголюще…”) передають стан спрямованості безплотних ангельських сил до 
Бога, їх нездоланне бажання виконати Його святу волю. 
433Для зручности хорового співу переклад гімна “Свят” наближено до церк.слов’янського. 
434Саваоф –  Господь небесних воїнств, одне з Імен Божих. 
435 Варіант перекладу: “Твоєї Слави повні Небо і земля!”. 
436“Осанна” – вигук захоплення на сході, що дослівно не перекладається: “Хвала, спасіння в 
небесах!”. 
437“Благословен, хто йде” – Господь Ісус Христос. 
438Тобто, з ангельськими силами, що безперестанно насолоджуються спілкуванням з Богом. 
439Тобто, все, що Бог зробив заради нашого спасіння, те, про що йтиметься нижче. 
440Бут.1:26-27: ”І сказав Бог: створимо людину по образу Нашому, і по подобі Нашій, і хай 
володарюють вони над рибами морськими, і над птахами небесними, і над звірами, і над всією 
землею, і над всіма гадами, що плазують по землі. І створив Бог людину по образу Своєму, по 
образу Божому створив її; чоловіка та жінку створив їх”. 
441Бут.2:15: “І взяв Господь Бог людину, [яку створив], і поселив її в саду Едемському, щоб 
доглядала його та оберігала його”. 
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пообіцяв їй безсмертне життя 
й за умови дотримання Заповідей Твоїх,442 
насолоду вічним блаженством. 
Коли ж вона не послухала Тебе, 
істинного Бога і свого Творця, 
йі піддалася зміїній спокусі,443 
і умертвила себе власними гріхами,444 
Ти, Боже, справедливим Твоїм судом 
прогнав її з Раю у світ цей 
і повернув у землю,445 
з якої вона була взята,446 
одразу ж готуючи для неї спасіння 
через відродження в Самому Твоєму Христі.447 
Бо Ти, як милостивий не відвернув Лиця Твого 
від творіння Твого назавжди 
і не забув діяння рук Твоїх, 
але з милості й добросердя Твого 
багаторазово і по-різному благодіяв йому, 
посилаючи пророків, звершуючи чудеса 
у кожному поколінні через святих Твоїх, 
що праведністю догодили Тобі. 
Розкриваючи ж йому вустами рабів Твоїх – пророків – 

                                                           
 
442Бут.2:16-17: “І заповідав Господь Бог людині, говорячи: від кожного дерева в саду ти будеш 
їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в день, в який ти з'їсиш від нього, смертю 
помреш”. 
443Бут.3:4-6: “І сказав змій до жінки: ні, не помрете, але знає Бог, що в день, в який ви з'їсте їх, 
відкриються очі ваші, і ви будете, як боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре 
для їжі, і що воно приємно для очей, і принадне, тому що дає знання. І взяла плодів його і їла; і дала 
також чоловіку своєму, і він їв”. 
444Рим.5:12: “Тому, як через одну людину гріх ввійшов у світ, а з гріхом – смерть, так і смерть 
перейшла у всіх людей, тому що в ньому всі згрішили”. 
445Бут.3:19: “У поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо 
ти порох і в порох повернешся”. 
446Бут.3:23-24: “І вислав його Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, з якої він 
взятий. І вигнав Адама, і поставив на сході від саду Едемського Херувима і вогняний меч, який 
обертався навколо, щоб охороняти дорогу до дерева життя”. 
447Див. Тит.3:5–7: “Він (Бог Отець) спас нас … через купіль відродження й обновлення Святим 
Духом, Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого…”.   
Пор. 1Петр.1:3: “Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що по великій Своїй 
милості відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих...”. 
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майбутне його (у Христі) спасіння,448 
Ти дав йому як настанову Свій Закон,449 
направив на допомогу ангелів-охоронців.450 
Коли ж настали сприятливі часи451 
(для звершення задуманого Тобою 
у Христі спасіння), 
Ти став промовляти до нас  
через Самого Сина Твого,452  
Яким Ти і віки сотворив 
і Який утвердив всесильним Словом Своїм  
усе суще (в бутті),453 не вважаючи (при цьому)  
Свою божественну рівність, 
Своєму Богу і Отцю,454 самовільним привласненням,455 
бо Він є всесильним Словом456 Твоїм, 
Сяйвом Слави457 і правдивим Відображенням  
Іпостасі Твоєї. 
 Отже, будучи передвічним Богом,458 
Він воплотився від Святої Діви,459 

                                                           
 
448Євр1:1-2: ”Бог, Який багаторазово і багатьма способами спрадавна говорив отцям через 
пророків, в останні дні говорив нам через Сина, Якого поставив Наслідником всього, через Якого і 
віки створив”. 
449Гал.3:24: “Отже, закон був для нас путівником до Христа, щоб нам виправдатися вірою”. 
450Пор., наприклад, Вих.23:20: “Ось, Я посилаю перед тобою Ангела (Мого), охороняти тебе у 
дорозі і провести тебе до того місця, яке Я приготував (тобі)”. 
451Свят. Василій Великий має на увазі Римську Імперію, котра провиденційно, до часу народження 
Христа-Спасителя, об’єднала багато народів під владою єдиного імператора, що надалі зумовило 
вільне пересування по ній святих апостолів з проповіддю Євангелія. Про це йдеться і в святковій 
стихирі Різдва Христового: “Августу единоначальствующу на земли…”. 
452Євр.1:1-2: “Бог, Який багаторазово і багатьма способами спрадавна говорив отцям через 
пророків, в останні дні говорив нам через Сина, Якого поставив Наслідником всього, через Якого і 
віки створив”. 
453Ін.1:1-3: “Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було споконвіку у 
Бога. Все через Нього стало бути, і без Нього ніщо не стало бути, що стало бути”. 
454Ін. 10:30: “Я йОтець – одно”. 
455Ін.5:18: “І ще більше намагалися вбити Його іудеї за те, що Він не тільки порушував суботу, але 
і Отцем Своїм називав Бога, роблячи Себе рівним Богу”; Фил.2:6: “Він, будучи образом Божим, не 
вважав присвоєнням бути рівним Богу”. 
456Див. 1 Бут.: “Спочатку створив Бог Небо та землю. Земля ж була безвидна і пуста, і темрява 
над безоднею, і Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: Хай буде…”. 
457Євр.1:3: “Цей, будучи сяйвом слави та образом іпостасі Його, і утримуючи все словом сили 
Своєї, звершив Собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу величі на небесах”. 
458Ін.1:1-2: “Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було споконвіку у 
Бога”. 
459Лк.1:30-35: “І сказав їй Ангел: не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога; і ось, зачнеш в 
утробі, і народиш Сина, і даси Йому ім'я Ісус. Він буде великим, і назветься Сином Всевишнього, і 
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і, уподібнивши Своє Тіло нашому, 460 
явився на землі і жив серед людей, 461 
(добровільно) принизив Себе 
рабським (нам)  служінням, 
щоб, одягнувшись у немічне тіло наше,  
огорнути нас (вічною) Славою Твоєю.462 
Оскільки ж через людину гріх ввійшов у Світ, 
і разом із гріхом ввійшла смерть і в нас,463 
то Єдинородний Твій Син, 
перебуваючи в надрах Твоїх, Бога і Отця,464 
і, підкорившись закону єства,465 
благоволив явитися від Жінки – 
святої Богородиці і Приснодіви Марії – 
і осудити гріх у Плоті Своїй,466 
щоб ми, мертві через Адама,467 

                                                                                                                                                                                              
 
дасть Йому Господь Бог престол Давида отця Його; і буде царювати над домом Іакова навіки, і 
Царству Його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелу: Як буде це, коли Я чоловіка не знаю? Ангел 
сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе; тому 
народжуване Святе назветься Сином Божим”. 
460Фил.2:7: “але ж умалив Себе Самого, прийнявши вид слуги, ставши, як людина”. 
4611Ін.1:2: “бо життя явилось, і ми бачили і свідчимо, і сповіщаємо вам це вічне життя, яке було в 
Отця і явилося нам”. 
462Ін.17:24: “Отче! Яких, Ти дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб бачили славу 
Мою, яку Ти дав Мені, тому що возлюбив Мене раніше створення світу”; 2Кор.3:18: “Ми ж всі 
відкритим лицем, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, преображаємося в той же образ від 
слави в славу, як від Господнього Духа”. 
463Рим.5:12: “Тому, як через одну людину гріх ввійшов в світ, і гріхом смерть, так і смерть 
перейшла у всіх людей, тому що в ньому всі згрішили”. 
464Iн.1:18: “Бога не бачив ніхто ніколи; Єдинородний Син, який є в лоні Отчому, Він явив”. 
465Гал.4:4: “…але коли прийшла повнота часу, Бог послав Сина Свого (Єдинородного), Який 
народився від Жінки, підкорився закону…”. 
466Див. Еф.2:13-22: “А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Кров'ю 
Христовою. Бо Він є мир наш, що зробив із двох одне і зруйнував серединну перешкоду, усунувши 
ворожнечу, Плоттю Своєю, а Закон заповідей вченням, щоб із двох створити Собі Самому одну 
нову людину, встановити мир, і в одному тілі примирити обох з Богом хрестом, вбивши ворожнечу 
на ньому. І, прийшовши, благовістив мир вам, дальнім і близьким, тому що через Нього і ті і інші 
маємо доступ до Отця у одному Дусі. Отже, ви вже не чужі і не прибульці, а співгромадяни 
святим, і свої Богу, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи Самого Ісуса Христа 
наріжним каменем, на якому вся будова, гармонійно складаючись, виростає в святий храм у 
Господі, на якому і ви будуєтеся в оселю Божу Духом”. 
467Рим.5:12: “Тому, як через одну людину гріх ввійшов в світ, і гріхом смерть, так і смерть 
перейшла у всіх людей, тому що в ньому всі згрішили”. Пор. Еф.2:5: “І нас мертвих через злодіяння, 
оживотворив з Христом, – благодаттю ви спасені”. І також 1Кор.15:21-23: “Бо як смерть через 
людину, (так) і через Людину воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі 
оживуть, кожен у своєму порядку: первісток Христос, потім Христові, в пришестя Його”. 
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мали б Життя в Самому Христі Твоєму.468 
Поживши серед нас і залишивши нам  
Своє спасительне вчення,469 
звільнивши нас від байок ідолопоклонників, 
Він привів нас до пізнання Тебе470 – 
істинного Бога і Отця. 
Обравши ж нас Своїм Святим Народом471 
і очистивши нас водою  
та освятивши Духом Святим,472  
Він зробив нас Своїм вибраним Народом, 
священиками Царства Свого,473 
єдинокровним  Родом святих.474 
Задля цього Він і віддав Себе 
замість кожного, щоб  викупити від смерті,475 
яка зв’язувала всіх нас, 
наче в’язнів путами гріха. 
Зійшовши після розп’яття в ад 
і наповнивши його Своїм Божеством, 

                                                           
 
468Див. 1Пет.1:3-4: “Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що по великій Своїй 
милості відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих до надії живої, на спадок нетлінний, 
чистий, вічний, який зберігається на небесах”. 
469Мф.28:19-20: “Отже, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, 
навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам; і ось, Я з вами в усі дні до кінця віку”. 
4701Ін.2:13-14: “Пишу вам, отці, бо ви пізнали Того, Хто Є від початку. Пишу вам, молоді люди, 
тому що ви перемогли лукавого. Пишу, вам діти, бо ви пізнали Отця”. 
4711Пет.2:9: “Але ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, 
щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла”;        
Об’яв.5:9-10: “І співають нову пісню, говорячи: достойний Ти взяти книгу, і зняти з неї печатки, бо 
Ти був заколений, і кров'ю Своєю викупив нас Богу з усякого коліна і язика, і народу і племені, і 
зробив нас царями і священиками Бога нашого; і ми будемо царювати на землі”. 
472Зробивши християн Новим Народом, призначеним для життя у Царстві Триєдиного Святого 
Бога. Йдеться про святі Тайни Хрещення і Миропомазання. Див. Тит.3:5: “Він спас нас не по ділам 
праведності, які б ми створили, а по Своїй милості через купіль відродження й обновлення Святим 
Духом”. 
473Йдеться про так зване новозавітнє священство Народу Божого (лаїків), що замінило 
старозавітнє родове священство з родів Аарона і Левія. Пор. 1Пет.2:9:”Але ви – рід вибраний, 
царське священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто 
покликав вас із темряви до дивного Свого світла” і Вихід 29:9: “І підпережи поясом Аарона і синів 
його, і наложи на них повязки, і буде їм належати священство по уставу навіки”. 
474Ін.6:56 “Хто плоть Мою споживає і п'є Мою кров, той в Мені перебуває, і Я в ньому”.      
Дії.17:28: “…бо ми Ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів говорили: ми Його 
і рід”. 
475Об’яв.5:9: “…бо Ти був заколений, і кров'ю Своєю викупив нас Богу з усякого коліна і язика, і 
народу і племені”. 
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Він розірвав пута смертної скорботи476 
і воскрес на третій день, 
бо неможливо було смерті полонити 
Саме Джерело Життя. 
Проклавши ж усім людям Дорогу477  
до всезагального воскресіння з мертвих478 
і являючи (Свою) Першість усьому,479 
(через Нього створеному), 
Він став Початком  
воскресіння всіх померлих  
та Першовідродженим (в Нове Життя) 
серед нас, смертних.480 
І, зійшовши на небо, 481 
Він возсів (у плоті) вище Небес,482 
праворуч від Твоєї (Батьківської) Величі,483 
звідки знову до нас  прийде,484 
щоб кожному віддати за ділами його.485  

І в пам’ять про Свої спасительні страждання 
Він залишив нам  Твої Дари, 

                                                           
 
4761Пет.3:18-19: “...бо і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, 
праведник за неправедних, бувши умертвлений по плоті, але ожив духом, Яким Він і духам, що 
знаходилися в в'язниці, зійшовши, проповідував…”. 
477Ін. 14:6:”Ісус сказав йому Я є Дорога, Правда і Життя”. 
478Ін.5:25: “Істинно, істинно говорю вам: настає час, і настав уже, коли мертві почують голос 
Сина Божого і, почувши, оживуть”. 
479Зр.:Об’яв 1:17: “Я перший і останній”. 
4801Кор.15:20-23: “Але Христос воскрес із мертвих, первісток серед померлих. Бо як смерть через 
людину, (так) і через Людину воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі 
оживуть, кожен у своєму порядку: первісток Христос, потім Христові, в пришестя Його”. 
481Дії.1:9: “…Він піднявся на їхніх очах, і хмара взяла Його з виду їх”. 
482За уявленням давніх небесних сфер – “кругів” було декілька. Див. 2Кор.12:2-4: “Знаю людину у 
Христі, яка чотирнадцять років тому назад – чи в тілі – не знаю, чи поза тілом – не знаю: Бог 
знає,  –  знає – що він був захоплений в рай і чувневимовні слова, які людині не можна переказати”. 
Див. святковий стих. Благовіщення “З небесних кіл злетів Гавриїл...”.  
483Євр.8:1: “Головне ж у тому, про що говоримо, є таке: ми маємо такого Первосвященика, Який 
сів праворуч престолу величі на небесах”. 
484Див. Дії.1:9-11: “…Він піднявся на їхніх очах, і хмара взяла Його з виду їх. І коли вони дивилися на 
небо, як Він возносився, раптом предстали перед ними два мужа у білій одежі і сказали: мужі 
Галілейські! чого стоїте й дивитесь на небо? Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так 
само, як ви бачили, як Він піднімався на небо”. 
485Об’яв.22:12: “Ось, прийду скоро, і відплата Моя зі Мною, щоб віддати кожному за  ділами  
його”. 
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які ми нині принесли Тобі ж,486 
згідно заповіді Його. 

(спогад встановлення Таїнства Святої Євхаристії) 

Бо, зволивши піти 
на добровільну й незабутню, 
і життєдайну Свою смерть, 
у Ніч, в яку Він віддав Себе за Життя Світу, 
взявши хліб у святі Свої і пречисті руки, 
показавши (його)487 Тобі, Богу і Отцю, 
поблагодаривши і благословивши Тебе, 
освятивши, розламавши, 
дав його святим Своїм  
учням і апостолам,488 говорячи: 
”Візьміть і споживайте! 
Цей хліб  є Тіло Моє, 
що для вас ламається 
на відпущення гріхів”.489 

Люди: Амінь. 

Священик: Потім Він узяв Чашу з плодом лозним, 
розчинив (вино водою),490 
поблагодарив і  благословив Тебе, 
і, освятивши (його), подав її 
святим Своїм учням та апостолам, говорячи: 
”Пийте з неї всі! 
Це (вино) є Кров Моя Нового Завіту, 

                                                           
 
486Йдеться про євхаристійні  хліб і вино – святі Дари. Див. виголос “Твої від Твоїх…”. 
487Показав, себто, виділив євхаристійний хліб зі звичайних предметів і, будучи Первосвящеником 
Нового Завіту, представив його як жертву перед Лице Боже. 
488Господь звершує дії згідно з ритуалом пасхальної єврейської трапези. Благодаріння і 
благословення передбачають виголошування особливих молитв перед прийняттям святкової їжі. 
489Мф.26:26: “І коли вони їли, Ісус взяв хліб, і благословив, преломив, і, роздаючи Своїм учням, 
сказав: прийміть, споживайте: це є тіло Моє”. Варіант перекладу: “Візьміть цей переломлюваний 
для вас хліб, який є Тіло Моє, і споживайте його заради прощення ваших гріхів”. 
490“розчинив (змішав, з’єднав)” – в давнину вино перед вживанням розбавляли водою. На Євхаристії 
до освяченого вина (Крові Христової), за прикладом Христа, вливають так звану “теплоту” – 
невелику кількість теплої води. 
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що задля вас і багатьох проливається 
на відпущення гріхів”.491 

Люди:  Амінь. 

Священик: (І ще Він  казав їм): 
”Цю Мою Трапезу творіть на Мій спомин. 
Бо щоразу, коли споживаєте цей Хліб  
і п’єте вино з Чаші цієї, 
ви про Мою смерть сповіщаєте 
і цим про Моє Воскресіння  
(одне одному) свідчите”.492 
Відтак, Владико, згадуючи 
спасенні і життєдайні  
Христові страждання,493 
Його розп’яття, триденне погребіння, 
з мертвих воскресіння, 
на Небеса восходження, 
праворуч від Тебе, Бога й Отця, сидіння, 
і друге (Його) у Славі майбутнє Пришестя, 

(кульмінація приношення Святої Безкровної Жертви) 

Твої (Дари) від Твоїх (Дарів)494 
Тобі приносячи,495 

                                                           
 
491Мф.26:27-28. “І, взявши чашу, і благодаривши, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров Моя 
Нового Завіту, яка за багатьох проливається для позбавлення гріхів”. В кінці святкової трапези 
апостолам була запропонована чаша з вином. Це вино Христос назвав Своєю Кров’ю (Мф.26:28). 
Варіант перекладу: “Випийте з цієї чаші всі, бо це вино є Кров Моя – Кров Нового Завіту, котра 
проливається (пропонується вам) заради прощення ваших гріхів”. 
492Пор.: 1Кор.11:26: “Бо кожен раз, коли ви їсте хліб цей і п’єте чашу цю, смерть Господню 
сповіщаєте, доки Він прийде”. Повний вислів Христа, цитований св. Василієм Великим, зберегло 
Передання Церкви. Спаситель, як Володар Суботи, змінив стару “агаду” (біблійну історію про 
вихід іудеїв з Єгипту та їхнє спасіння) і заповідав, щоб за новозавітньою євхаристійною Трапезою, 
завжди пасхальною за своїм змістом, Його апостоли згадували вже не вихід євреїв з Єгипту і 
встановлення першого (старого) завіту, а історію Його спасительної смерті, воскресіння і 
майбутнього другого пришестя. Христос звершив свій перехід (вихід) від землі на Небо. В друге 
Його пришестя буде здійснено перехід (вихід) всієї Повноти Церкви, назустріч Христу, грядущому 
на хмарах. 
493Тобто, страждання Христові. 
494”Твоє від Твого” – запозичення з 1Хронік.29:13-14: “І тепер, Боже наш, ми славословимо Тебе, і 
хвалимо величне Ім'я Твоє, ...від Тебе все, і з руки Твоєї отримане ми віддали Тобі”. Виголос “Твої 
від Твоїх…” логічно пов’язаний з хоровим “Тебе оспівуємо, Тебе благословляємо, Тебе 
благодаримо”. Було б зрозуміліше і правильніше об’єднати виголос “Твої від Твоїх” з “Тебе поем”. 
495В суч. грец. тексті стоїть “приносимо” – (προσφέροµεν). Але в давніх рукописах (Барб. ст. 336 і 
Севаст. ст. 474) в цьому місці знаходимо “приносячи” (προσφέοντες). Коли “Тебе оспівуємо, Тебе 
благословляємо…” відривається від молитви священика і передається хору, то давнє “приносячи” 
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за все і завжди...496 
Люди: Тебе оспівуємо,497 

Тебе благословляємо, 
Тебе благодаримо, Господи, 
Тобі і молимося, Боже наш.498 

(доцільніше було б виголошувати тропар 3 часу в цей момент) 

Священик:  Владико Пресвятий! 
Ми, грішні й немічні раби Твої, 
яких Ти удостоїв служіння 
Святому Твоєму Жертовнику 
не за праведність нашу, 
бо не зробили нічого доброго на землі,499 
але задля багатої Твоєї милості 
й великого Твого до нас благосердя,500 
нині сміливо підходимо до Замістьобразів501 
святих Тіла і Крові Христа Твого,  

 що покладені на ньому, 
 

                                                                                                                                                                                              
 
стає “приносимо”. (Про це див. Михаил Арранц, “Литургия Востока и Запада”, Москва, 1999, 
с.24). Нижче священик вже промовляє: “...Тобі приносимо...”. 
496Або “за все й назавжди...” Церк.слов. “о всех и за вся”, грец. “κατα πάντα καί διά πάντα”. 
Розуміється в контексті Літургії так: “за все те, що Ти звершив заради нас (боговтілення, 
розп'яття, погребіння...), й за всі інші Твої благодіяння, про які ми знаємо і, навіть, ще не знаємо, 
ми всі завжди (постійно) Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи. І 
молимось Тобі, Боже наш”. У працях сучасних літургістів зустрічається переклад: “повсюди і 
завжди”. (Михаил Арранц, “Литургия Востока и Запада”, Москва, 1999). 
497Церк.слов. “Тебе поем”, українською “Тобі хвалу віддаємо”, ”Тебе оспівуємо”. Порівняйте з: 
“Пою тебе, мій рідний край…”. 
498Читання тропаря 3 Часу “Господи, Що Пресвятого Твого Духа”, де є такий звичай. Доречно 
було б здійснювати після “І молимось Тобі, Боже наш”, щоб не розривати наступну кульмінаційну 
молитву епіклези (“Ми приносимо…і молимо: зійшли Духа Твого Святого на нас і ці Дари…”) від 
самого благословення і освячення Святих Дарів (“І сотвори хліб цей… Тілом Христа Твого…”). 
499Ін.15:5: “Я  виноградна лоза, а ви гілки; хто перебуває в Мені, і Я в ньому, той приносить багато 
плоду; бо без Мене не можете робити нічого”. 
500Церк.слов. “по щедротам Твоим” – за прихильністю до когось або чогось, з жалю та співчуття, 
благосердя, благої жертовності, самовіддачі. Ін.3:16: “Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина 
Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”.           
Еф.2:8-9: “Бо благодаттю ви спасені через віру, а це не від вас, Божий дар: не від діл, щоб ніхто не 
хвалився”. 
501Церк.слов. “«вместообразная” – св. Дари, як замісні і видимі образи Присутності Христа у 
Євхаристії. Православна Церква вважає за краще говорити про переміну=переложення 
євхаристичних хліба й вина у Тіло і Кров Христові, а не про зміну їх фізичної сутності 
“пресуществління” (перетворення). Хліб і вино, не змінюючи своєї природи, 
“показуються”(являють себе) істинним Тілом і істинною Кров’ю Христовими дією Духа Святого. 
Деякі богослови відзначають, що термін “переміна” наближений  до поняття «пресуществління» 
(перетворення). Св. Василій Великий називає св. Дари “замісними образами” до моменту їхнього 
освячення, а далі – Тілом і Кров’ю Христовими. 
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Епіклесис (закликання) Святого Духа на вірних і на св. Дари: 
і Тебе, Всесвятіший,502 просимо та благаємо: 
благоволінням Твоєї Благості 
зішли Духа Твого Святого503 
на нас (!) і на приготовані Дари ці, 
і хай благословить,  
і освятить їх, 
і покаже504 хліб цей  
таким же505 (що й на тій Вечері) 

                                                           
 
502У греків предстоятель в цей момент не стоїть, здіймаючи руки, як у руській традиції, а, 
навпаки, у відповідності до змісту того, що читається, схиляє коліна і, низько склонившись, читає 
молитву закликання Святого Духа. А ті, що разом служать, стоять “зігнувшись”, в дуже 
низькому поясному поклоні перед престолом. 
503 Важлива кульмінація освячення у євхаристійному каноні – прохання Богу-Отцю прямої дії 
Святого Духа для переміни св. Дарів на благо вірних (“хай дасть нам причащання цими  
Дарами...”). За тлумачення Євхаристії каноніста Ніколая Кавасили, до звершувальної (тієї, що 
освячує) молитви слід відносити не одну якусь фразу (напр., “перемінивши Духом Твоїм Святим”), 
але весь анамнезіс, тобто, слова встановлення Євхаристії (“Візьміть, споживайте…”) та епіклези 
анафори. ”Промовивши слова (Христового установлення), – пише він, – священик потім 
вклонившись до землі молиться і просить, щоб Пресвятий і Всемогутній Дух Божий почив на них 
(на Дарах), перемінивши хліб у саме чесне і святе Тіло Христа, а вино – у саму чесну і святу Кров 
Його. Після цих слів священнодію завершено і цілковито (повністю) Дари освячені, жертва 
уготована”. Більш того, Ніколай Кавасила вважає дійсною і римо-католицьку анафору з вихідною 
епіклезою (Див. Н.Д. Успенский. Анафора. Богословские труды. Сб.13. М., 1975. С. 125-147). На 
своїх лекціях з літургіки у ЛДА доктор богослов’я Н. Д. Успенський згадував, що, у відповідності до 
роз’яснень Володимирського собору 1274 р., частками від Богородичної і дев’ятичинної просфори 
та з інших просфор, покладених на дискос на проскомідії і перенесених на престол, причащали в ті 
часи, як справжнім Тілом Христовим. Цей давній звичай був (без соборного судження?!) пізніше 
відмінений  московським патріархом Іакимом під час суперечок руських з католиками про момент 
переміни Святих Дарів (щоб уникнути обвинувачень у причащанні подобою “облаток”, як у 
латинян). Однак, цей звичай продовжував жити ще довгий час серед православних в Україні, а в 
українській уніатській та східній мелхитській практиці існує й донині. За свідченням 
ієрусалимських кліриків архімандритів о. Михайла (Болястіс) і Тімофеоса (Маргарітіс), колишніх 
студентів ЛДА, православні греки також причащають частинками, вийнятими з печатки 
просфори на проскомідії (греки звершують проскомідію на одній великій просфорі з печаткою, яка 
складається з п’яти частин) справжнім Тілом Христовим, вкладаючи їх з дискосу у Святу Кров. 
Проте, на відміну від православних руських, вони причащають і вином з Чаші на Передосвяченій 
Літургії як справжньою Кров’ю Христовою, вважаючи, що при вкладанні в Чашу передосвяченого 
Тіла Христового з Його Кров’ю через взаємне розчинення відбувається переміна всього вина в чаші 
в істинну Кров Христову. Про це читайте: Н.Д. Успенский, БТ, “Коллизия двух богословий”. Адже 
Передосвячена Літургія звершується, як вважають греки, “задля освячення Чаші”, напоєння 
кожної з передосвячених частин вином з Чаші, освяченим через взаємне розчинення з Кров’ю 
Христовою, і задля причащання ними великої кількості людей. (Інакше, що може перешкоджати 
причащатися запасними святими Дарами, раніше напоєних Кров’ю Христовою, минаючи 
додаткове вкладання їх у Чашу з вином?). 
504Святит. Василій Великий, на відміну від свт. Іоанна Златоуста, в даному випадку уникає 
вживання слова “перемінити”, так само як і “перетворити”, але говорить, “покаже”, явить. 
505Давньогрецьке “αύτό” – у різних словосполученнях може означати: той самий; той же самий, як 
і будь-хто (що); що власне являє сам предмет, а не подобу; однаковий; ідентичний, тотожний. В 
епіклезі прохання Богу-Отцю про послання з Вишини Духа Святого на св. Дари для того, щоб Він 
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достойнішим Тілом 
Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. 
(Всі: Амінь). 
І (вино), що в Чаші цій, 
такою ж, (що і тоді),506 
достойнішою Кров’ю 
Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, 
(Всі: Амінь), 
пролитою за життя світу [і  його спасіння].507 
(Всі: Амінь, амінь, амінь). 

(посередництво) 

Нас же всіх, що причащаємося 
від єдиного Хліба і від єдиної Чаші  
(що і на тій Вечері)508 
з’єднай  (Со)причастям 
у єдиному Твоєму Святому Дусі.509 
І хай єднання зі святим Тілом 
і Кров’ю Христа Твого 
не буде жодному на засудження або на кару, 
але хай з нами будуть 
Твоя милість та благодать, 
яких сподобилися святії всіх віків: 
праотці, отці, патріархи, 
пророки, апостоли, проповідники, 
благовісники, мученики, сповідники, 
учителі і всі, у вірі спочилі праведники. 
 

                                                                                                                                                                                              
 
явив євхаристійний хліб однаковим, тобто, тим же самим Тілом Христовим, що і в Ніч 
встановлення Господом Тайни святого Причастя. Це прохання про результат дії Святого Духа – 
абсолютної тотожності і єдності освяченого євхаристійного Хліба з Хлібом Тайної Вечері – 
істинним Тілом Христовим. 
506В розумінні однаковою, тією ж самою Кров’ю Христовою, що і в Ніч встановлення Господом 
Таїнства святого Причастя. Тут прохання про результат дії Святого Духа – досягнення 
абсолютної тотожності і єдності освяченого євхаристичного Вина з Вином Тайної Вечері – 
істинною Кров’ю Христовою. 
507На відміну від грецьких служебників, у слов’янських слово “і спасіння” відсутнє. 
508Продовження розвитку теми єдності і тотожності святих Дарів Євхаристії і Тайної Вечері. 
509Спілкування, (грец. “кінонія”). Бути у спілкуванні зі Святим Духом (через Причастя) означає 
сприйняти божественну благодать Святого Духа, що обожнює людину. 
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Особливо ж510 пресвята, 
пречиста, преблагословенна, 
славна владичиця наша 
Богородиця і Приснодіва Марія.511 

Люди: (співають пісню в  честь Пресвятої Богородиці)512 

Завдяки Тобі, Благодатна, радіє все творіння: ангельський собор і 
весь людський рід. Ти – освячений Храм і духовний Рай, Ти – дівства 
Похвало, бо з Тебе Бог воплотився і Немовлям став передвічний Бог наш! 
Він Лоно Твоє Престолом Собі обрав і всю Тебе просторішою Небес 
створив. Тобою радіє, Благодатна, все творіння. Слава Тобі! 

Священик:  Хай будуть, Господи,  
  з нами милість і благодать 

разом зі святим пророком,  
предтечею й хрестителем Іоанном, 

 зі святими славними 
 і всехвальними апостолами, 
 зі святими (яких пам’ять нині), 
 і з усіма святими Твоїми, 
 за молитвами яких, зглянься на нас, Боже.513 

 Зауваження: при читанні вголос анафори святителя Василія Великого 
клірики, хор чи народ могли би постійно співати речетативом і на одному 
акорді приспів “Пом’яни, Господи!”, як на Літургії св. Якова, брата 
Господнього по плоті. 

Пом’яни, Господи,  
і всіх спочилих у надії 
на вічне життя (імена) 
і дай їм спокій там, 
де зігріває514 (душі) Сяйво Лиця Твого. 

                                                           
 
510Церк.слов. “изрядно” – найбільше за інших, особливо, над усе, насамперед. 
511Свята Церква вдячно згадує Пресвяту Богородицю, Яка послугувала Тайні спасіння роду людського через 
народження від Неї Ісуса Христа. (Про виникнення літургічного спомину святих читайте: Роберт Тафт 
“Молитва святым или молитва за святых”, Библейско-богословский институт им. св. ап. Андрея, Москва). 
512Лк.1:46-49: “І сказала Марія: величає душа Моя Господа, і зрадів дух Мій, бо Бог, Спаситель Мій, зглянувся 
на покірність Раби Своєї, тому віднині будуть оспівувати мене всі роди; що сотворив Мені велич Сильний, і 
святе Ім’я Його”. 
513Це повторне згадування святих – пізніша інтерполяція, пов’язана з розвитком шанування святих (прохання 
Богу прийняти моління святих). 
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Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, святу Твою 
Соборну і Апостольську Церкву, 
що розповсюджена по всьому світу515 
і яку Ти надбав дорогоцінною Кров’ю Христа Твого, 
й даруй їй скрізь мирне життя! 
І храм цей збережи до кінця віків. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи тих, 
що принесли Тобі ці Дари,516 
і тих, хто доручив їх принести, 
і те, задля чого їх принесли.517 

Пом’яни, Господи 

Пом’яни, Господи, тих, 
хто добрі даяння приносить 518 
і творить добро у святих Твоїх Церквах,519 
і всіх, допомогаючих бідним. 
Віддай їм за Твоїм благосердям: 
дай їм замість земного – небесне, 
замість тлінного – нетлінне, 
замість тимчасового – вічне. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
 
514Слов. “присещать”, від давньогрец. “έπισκοπέω”, означає укривати, доглядати, піклуватися, 
оберігати, покривати, наглядати, оказувати милість, давати покров, леліяти. 
515В анафорі «”Весь світ” – це Римська ойкумена, терени християнського Римського світу, 
православної імперії. Нині цей текст можна розуміти, як межу розповсюдження святої Христової 
Церкви – Народу Божого, в т.ч. і в Космосі. 
516Маються на увазі хліб і вино для Євхаристії. 
517Тобто, пом’янути тих вірних, котрі не змогли з поважної  причини взяти участь в Євхаристії, 
але доручили доставити їх приношення (хліб і вино) для Тайни Спасіння. 
518Прохання згадати й тих, хто приносить до храму свої добрі даяння заради благодійної мети або 
для братської трапези служителів після Літургії. (Див. Повтор.26:2: “…візьми початки всіх плодів 
землі, які ти отримаєш від землі твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі, і поклади їх у кошик, і піди 
на те місце, яке Господь Бог твій вибере, щоб перебувало там Ім'я Його”). 
519Див. Євр.13:16: “Не забувайте також про благотворіння та спілкування, бо такі жертви 
благоугодні Богу”. 
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Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, подвижників, 
живучих у пустелях і в горах, 
у печерах і в ущелинах земних. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи тих, 
хто посвятив себе дівству, 
перебуваючих у трепеті перед Тобою, 
і подвижників віри, 
і всіх, живучих гідно. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, 
благовірних і христолюбних володарів,520 
яким Ти довірив правити країною нашою. 
Дай їм на озброєння Істину, 
увінчай їх Твоїм благоволінням, 
покрий їх голови в день брані, 
укріпи їх м’язи, 
підтримай їх правицю, 
зміцни їх правління, 
(підкори їм воюючи з ними  народи),521 
даруй їм Твій глибокий і непорушний Мир, 
навій їм добрі думки 
про Церкву Твою і весь Твій Народ, 
щоб під час їх мирного правління 
і ми жили спокійно, 
тихо, благочестиво і без внутрішніх потрясінь. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, тих, що начальствують, 
або мають владу у війську країни нашої. 

                                                           
 
520Тут і далі відновлено повний текст поминання в анафорі державної влади (з самого початку 
йшлося про владу імператора Візантії). 
521Прохання у дні битви – війни. 
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Всіх добрих серед них  укріпи благістю Твоєю,522 
а злих – добрими вчини тією ж благістю Твоєю. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, тих з Народу Твого, 
які нині в храмі стоять перед Тобою, 
і тих, хто відсутній з благої вини, 
і помилуй їх і нас великою Твоєю милістю. 
Подай їм щасливе життя, 
їх родини в мирі та однодумності збережи, 
немовлят вигодуй, юних настав, 
старших підтримай, немічних душею втіши, 
вигнаних – звідусіль збери, 
заблуканих – наверни та об’єднай у Святій Твоїй 
Соборній і Апостольській Церкві,523 
страждаючих від нападу нечистих духів – 
Ти Сам, Боже, від них звільни. 

Пом’яни, Господи! 

Пливи, Господи, з плаваючими в морі, 
супроводжуй подорожуючих, 
перебуваючих у польотах повітрям  
або вселенським простором.524 
Заступись за вдів, сиріт захисти, 
полонених визволи, всіх недужих серед них зціли. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, засуджених 
і перебуваючих на засланні, 
в ув’язненні або в скорботному рабстві, 
в різних утисках, приниженнях 
чи в різних небезпеках. 

 

 
                                                           
 
522Тобто, втримай їх у постійному добрі, добродійстві. 
523Прохання зібрати в Тілі Православної Церкви Христової всіх, що відколених від неї. 
524В дужках сучасна вставка: прохання пом’янути пілотів і пасажирів літальних апаратів. 
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Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи, Боже наш 
усіх, що потребують великого Твого Милосердя, 
люблячих і ненавидячих нас, 
і тих, хто просить нас, недостойних, молитися за них. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи,  
Народ Твій,  де б він не був,  
і вилий на нього багатство щедрот Твоїх, 
здійснюючи прохання кожного,  
задля спасіння його. 

Пом’яни, Господи! 

І тих, яких ми не пом’янули, 
із-за незнання або забуття, 
або через численність імен,– 525 
Ти Сам пом’яни, Боже, 
бо Ти передбачуєш і початок їх життя,  
І їхні імена, ще коли вони були  
у череві матерів своїх. 

Пом’яни, Господи! 

Всіх їх пом’яни, Господи, бо Ти – 
Допомога безпомічним, 
Надія безнадійних, 
Спаситель гинучим, 
Пристань плаваючим, 
Лікар всім хворим. 

Пом’яни, Господи! 

Ти Сам будь Усім для всіх,526 
бо Ти знаєш господаря  
кожної родини і прохання його,  
Ти знаєш кожного із їх сім’ї 

                                                           
 
525В диптихах, тобто, в граматках, записках. 
526А саме, візьми участь в потребах кожного члена єдиної помісної євхаристійної спільноти, як 
всемогутній , всевідаючий, людинолюбний Небесний Бог-Отець. 
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та потреби кожного з них.527 

Пом’яни, Господи! 

Спаси, Господи, наше місто (село,селище наше), 
інші міста і країни, 
і тих, що вірою живуть в них, 
і збережи їх від голоду,  
заразних хвороб,  
землетрусів, повеней, пожеж,  
від найманих вбивць,  
від нашестя іноземців і від війни між собою. 

Диякон: І всіх (вірних), і всюди (пом’яни, Господи). 

Люди:  І всіх, і всюди. 

Священик: І серед перших пом’яни, Господи, 
великого владику і отця нашого АЛЄКСІЯ, 
святійшого патріарха Московського і всієї Русі, 
і владику та отця нашого ВОЛОДИМИРА, 
блаженнійшого митрополита 
Київського і всієї України, 
і владику нашого (високо)преосвященнішого 
(ім’я, сан і титул правлячого єпископа), 
і, задля блага святих Твоїх  місцевих Церков,528 
збережи їх у мирі з усіма, в безпеці, 
в пошані, доброму здоров’ї, довголітті, 
вірно навчаючими Слову Твоєї Істини. 

(за архієрейським служінням після спомину першим священиком 
імені правлячого архиієрея) 

Диякон: Пом’яни, Господи, і владику нашого 
(високо)преосвященнійшого 
(ім’я, сан і титул правлячого єпископа), 
що приносить ці Святі Дари Тобі, 
Господу Богу нашому, 
за преосвященних митрополитів, 

                                                           
 
527Тобто, і всіх голів сімей, і всіх родичів їх, усіх домашніх. 
528 Місцева Церква – єпархія. 
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архієпископів і єпископів, 
за достойне пресвітерство 
і Христове дияконство, 
за священномонахів і весь монаший чин, 
за прощення і відпущення гріхів, 
завжди незабутніх будівничих святого храму цього, 
і всіх, споконвіку спочилих православних, 
і за всіх, хто стоїть перед Богом 
у святому і достойнішому храмі цьому 
й молиться за тих, кожного з яких 
у своїх помислах згадує. 
І за всіх (вірних), і всюди.529 

Люди: І за всіх, і всюди. 

Священик: Пом’яни, Господи, всіх єпископів, 
які вірно зберігають Слово Твоєї Істини, 
і з милосердя Твого, 
пом’яни і мене, недостойного, 
і прости мені всі мої гріхопадіння, 
вільні чи невільні,  
щоб мої гріхи  не стали перепоною 
для перебування благодаті  
Святого Твого Духа 
на цих Дарах, що лежать перед нами. 

Пом’яни, Господи! 

Пом’яни, Господи,  
пресвітерів і дияконів Христових,  
які стоять перед святим цим Твоїм Жертовником. 
Пом’яни і всіх інших,  
перебуваючих у священичому сані, 
і не залиши   без причастя   
Дарам Твоїм ні одного з них. 

 

 
                                                           
 
529Тобто, за всіх православних, які посюди предстоять Богу і разом моляться за Євхаристією. 
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Пом’яни, Господи! 

Поглянь на нас у милості Твоїй, Господи, 
явися нам у безконечному милосерді Твоєму, 
даруй вітрам благопомірність, 
землі – плодородні дощі, 
і кінець проминаючого року   
увінчай повнотою Твоєї благодаті. 

Пом’яни, Господи! 

Зціли розбрат Церков, 
загаси буйство язичників, 
лжевчення, що повстають,  
не гаючись, зруйнуй  
силою Святого Твого Духа. 

Пом’яни, Господи! 

Господи, Ти – Бог наш!  
Удостой нас усіх бути  
дітьми Світла530 вічного Дня Твого, 531 
прийми нас у Царство Твоє, 
даруй нам Твій Мир і Твою Любов,  
бо це все Ти вже приготував для нас. 

Пом’яни, Господи! 

І дай нам єдиними вустами 
і єдиним серцем славити й оспівувати 
найдостойніше і величніше Ім’я Твоє  – 
Отця і Сина і Святого Духа, –  
й нині, і повсякчас, і вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

                                                           
 
530Злочини, як правило, звершують у темряві ночі. Бути ”сином світла” означає бути праведним. 
Пор. 1Сол.5:5: “Бо всі ви – сини світла й сини дня: ми – не сини ночі, ні темряви”. 
531Об’яв.22:5: “І ночі не буде там, і не будуть мати потреби ні в світильнику, ані в світлі сонця, бо 
Господь Бог освітлює їх; і будуть царювати на вічні віки”. 
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ВЗАЄМНІ КІНЦЕВІ ПОБАЖАННЯ: 

Священик: І хай будуть  милості великого Бога 
і Спасителя нашого Ісуса Христа 
(завжди) з усіма вами. 

Люди: І з духом твоїм.532 

II. ПРОХАЛЬНА ЄКТЕНІЯ ПІСЛЯ  ОСВЯЧЕННЯ СВЯТИХ ДАРІВ 

Диякон:    Всіх святих закликаючи,533 знову й знову в мирі Господу   
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За принесені (в Безкровну Жертву) й освячені 
предостойні Дари, Господу помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй.  

Диякон: Щоб людинолюбний Бог наш прийняв їх на святий, 
наднебесний і невидимий Свій Жертовник, як аромат 
пахощів любові до Нього душ наших, і з Вишини зіслав 
нам божественну благодать і Дар –  Святого Духа534 – 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  За врятування від усіх бід, ненависті та утисків Господу 
помолимось. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

                                                           
 
532“І з духом Твоїм” – народ Божий, як поставлений на загальне священство, бажає душі 
предстоятеля таких же дарів благодаті Божої. Пор. 1Пет.2:9: “…ви рід вибраний, царствене 
священство, народ святий, люди взяті в уділ Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав 
вас із темряви до дивного Свого світла”. 
533Тобто, закликаючи на допомогу всіх святих, з новою силою в мирі душевному Господу 
помолимось. 
534Тут прохання про дарування вірним Святого Духа. Пор. молитву епіклези: “…і просимо, і 
молимо: зійшли Духа Твого Святого на нас і на ці Святі Дари...” і молитву на вихід народу з храму. 
Див. благодарственний гімн після причастя: “Пізнавши Світло Істинне, прийняли Духа 
Небесного…”. 
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Диякон:  Щоб день цей дарував нам духовну довершеність,  був 
би в усьому святим, мирним і безгрішним, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Щоб ангел – вірний наставник, охоронець душ і тілес 
наших був нам вісником Миру (від Бога), просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Прощення гріхів  та визволення від усіх гріхопадінь 
просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Доброго й необхідного для душ наших і Миру всьому 
Світу просимо Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  За останок часу життя нашого, щоб кінець його був 
сповнений примирення  з усіма та покаяння, просимо 
Господа. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Християнського закінчення життя нашого: 
безболісного, бездоганного, тихого, і доброї відповіді на 
страшному й великому Суді Христовім, просимо. 

Люди:  Подай, Господи. 

Диякон:  Вимоливши єдність у вірі та (Со)причастя у Святому 
Дусі, самі себе, й один одного, та все життя наше 
Христу Богу віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА ЗА ДОРУЧЕННЯ ЖИТТЯ БОГУ 
І  СПАСИТЕЛЬНЕ ПРИЧАЩАННЯ 

Священик: Боже, Ти – Бог наш! Ти Той, Хто спасає і дари від нас 

приймає! Ти навчи нас достойно благодарити Тебе за благодіяння, які Ти 

сотворив і нині  твориш задля нас.  Очисти нас від усякої скверни плоті і духу 
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і навчи жити свято у страсі перед Тобою.535 Щоб, приймаючи в свідченні 

чистої совісті частку Святинь Твоїх,536 з’єднатися нам зі святим Тілом і 

Кров’ю Христа Твого і, прийнявши їх гідно, мати нам Христа, проживаючого 

в серцях наших, і стати храмом Твого Святого Духа. Не допусти, Боже наш, 

щоб будь-хто з причасників  Твоїх страшних і таємничих Дарів став винним 

перед Тобою або ослаб душею і тілом, недостойно причащаючись. Але вчини 

нас здатними, навіть з останнім подихом, прийняти частку Святинь Твоїх в 

напуття у вічне життя і в запоруку доброї відповіді на страшному і великому 

Суді Христа Твого. Щоб  зі всіма святими, що від віку Тобі догодили, бути 

нам учасниками блаженства, яке Ти  приготував тим, хто любить Тебе, 

Господи. 

І дозволь нам, Владико, сміливо та неосудно закликати Тебе, 
Небесного Бога – Отця, і промовити537: 

Люди: Отче наш Небесний!538 
Хай святим (для всіх) буде Ім’я Твоє, 
Хай прийде (до нас) Царство Твоє, 
Хай буде воля Твоя 
Як на Небі, так і на землі. 
Хліба надсущного для нас539 
Подай на кожен день. 
І прости нам борги наші, 
Як і ми прощаємо боржникам нашим. 
І не допусти нас до спокуси, 
Але визволи нас від лукавого.540 

                                                           
 
535Пс.110:10: “Початок премудрості – страх Господній; розум вірний у всіх, хто виконує заповіді 
Його. Хвала Йому пребуде навіки”. 
536Тобто, прийняти від Єдиного Хліба і з Єдиної Чаші – частку Тіла і Крові Христової. 
537 Молитву Господню за змістом слова “і промовити”, вірніше, промовляти всією спільнотою            
(не співати). В давнину при цьому здіймали руки до неба. Підняті руки означали доторкання до 
Престолу Божого або до риз Христових, а відкриті долоні – готовність прийняти дари Божої 
любові. Пор. іконографію “Оранти”. 
538Церк.слов. “Иже еси на небесех” – Який на небі, тобто, “Отець Небесний…”. 
539“Хліб насущний” (грец. “έπιούσιος” – надбуттєвий, надприродній) – за тлумаченнями св. отців, 
це Пожива для вічного життя – Тіло і Кров Христові. 
540Від зла, двоєдушності, лицемірства, від уособлення зла – сатани. 
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Священик: Бо у Тебе єдине Царство, Сила і Слава –   
Отця і Сина і Святого Духа541  – 
й нині, і повсякчас, і на вічні  віки! 

(інший варіант перекладу виголосу): 

Бо у Тебе542 триєдине Царство і Сила і Слава – 
Отця і Сина і Святого Духа  – 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 
 

ПОЕТИЧНИЙ ВИКЛАД МОЛИТВИ ГОСПОДНЬОЇ 

Люди:  О, наш небесний Отче! 
Хай благословляється Святе Твоє Ім’я. 
Хай Твоє усі побачимо ми Царство. 
І хай же воля звершиться Твоя 
Як в Небесах, так і по всій землі. 
І Хліб, Який дає Життя, 
Ти нині даруй нам. 
І нам Ти всі борги прости, 
Як ми прощати вміємо всім тим, 
Хто боржником був нам... 
І нам допоможи уникнути спокус, 
І Ти нас від усяких бід позбав. 

Священик: Бо у Тебе єдине Царство, і Сила, і Слава – 
Отця і Сина і Святого Духа – 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

                                                           
 
541 З християнського погляду Свята Трійця і є Царство, Сила і Слава. “Царство”, “Сила”, “Слава” 
– слова-субтитули, що допомагають уникати виголошувати слово “Бог”, і замінюють священне 
Ім’я Боже, яке не можна виголошувати даремно. Христос, коли вознісся на Небо, сів “праворуч 
Сили”, себто, сів праворуч Отця (Мк. 14: 62). Єдинородний Син Божий є Слава Отця (Ін. 17:24). За 
тлумаченням святих отців, Дух Святий з’являється в образі світлоносної хмари, “хмарини Слави”, 
що покрила Христа на Фаворській горі (Див. Мф.17:5: “Коли він ще говорив, ось, хмара ясна 
покрила їх; і, ось, із хмари пролунав голос, що говорив: Це є Син Мій Возлюблений, в Якому Моє 
благовоління; Його слухайте”), і взяла Його на Єлеонській горі (Див. Дії.1:9: “…Він піднявся на їхніх 
очах, і хмара взяла Його з виду їх”). 
542“Бо в Тебе…” в розумінні “Бо Тобі притаманне…”. 
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Інший варіант перекладу виголосу: 
Бо у Тебе триєдине Царство і Сила і Слава – 
Отця і Сина і Святого Духа, 
Нині і завжди, і на вічні віки.  

Люди:  Амінь. 

Священик:  Мир усім. 

Люди:  І душі Твоїй. 

Диякон:   Голови ваші перед Господом схиліть! 

Люди:  Перед Тобою, Господи! 

МОЛИТВА НА ПРЕКЛОНІННЯ ГОЛІВ ВІРНИХ 

(всі стоять до початку виголосу з низькосхиленою головою) 

Священик: Владико, Господи, Отче милості і всякої утіхи! Тих, що 
схилили перед Тобою голови свої, Ти Сам благослови, освяти, збережи, 
укріпи,543  настав, відведи від злих діл і  прилучи до всякого діяння доброго. І 
сподоби безвинно причаститися пречистих і життєдайних Твоїх Тайн для 
прощення гріхів і (Со)причастя у Святому Дусі. Задля благодаті, благосердя 
і людинолюбства Єдинородного Сина Твого, з Яким Ти благословенний 
спільно з Пресвятим і Благим, і Життєдайним Твоїм Духом  –  й нині, і 
повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 

МОЛИТВА ЗА ПРИЧАСТЯ З РУКИ ХРИСТОВОЇ 

Священик: Господи, Ісусе Христе, Ти – Бог наш, Який сидить з Отцем 
на небесах і з нами тут невидимо соперебуває! Зглянься на нас з (Вишини) 
Престолу Слави Царства Твого  – зі святої Оселі Твоєї,544 і прийди освятити 
нас, і сподобити прийняти з Твоєї всесильної Руки Твоє пречисте Тіло і Твою 
дорогоцінну Кров, і через нас роздати їх усім Людям Твоїм.545 

 

 
                                                           
 
543 Укріпи – тобто зроби непереможним. 
544Оселя Христова там, де Його Небесний Отець. 
545У давні часи св. Причастя розносилося тим вірним, які були відсутні на Євхаристії. 
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Диякон:  Будьмо уважні! 

Священик (показуючи святі Дари Народу Божому, виголошує): 
Святе – святим!546 

Люди:  Єдиний Святий,547 Єдиний Господь Ісус Христос, 
Який у Славі Бога Отця548! Амінь. 

МОЛИТВИ ПОКАЯННЯ ПЕРЕД ПРИЧАСТЯМ 

Віруємо, Господи, і свідчимо відкрито, що Ти – воістину Христос, Син 
Бога Живого, Який прийшов у світ грішних спасти, з-поміж яких ми найгірші. 

Ми також віримо, що цей Хліб є справжнє пречисте Тіло Твоє, і це вино 
є справжня дорогоцінна Кров Твоя. 

Молимо Тебе: помилуй нас і прости нам усі гріхопадіння наші, вільні й 
невільні, чи  словом, чи  ділом, чи  свідомо, чи несвідомо. І удостой нас          
неосудно прийняти частинку  пречистих Тайн  святих Твоїх Тіла і Крові для 
прощення гріхів наших і життя вічного. 

Вечері Твоєї Тайної нині, Сине Божий, учасниками бути дозволь нам, бо 
ми не розповімо ворогам  тайну Тіла і Крові Твоїх, щоб не глумились над 
нею,549 і, приймаючи їх (вустами), по-зрадницьки не поцілуємо Тебе, як Іуда. 

                                                           
 
546Тобто, святі Дари для обранців Божих – християн, вірних. В прадавній практиці святі Дари під 
час цього виголосуі показувалися святому Народу Божому. Слово “святий” тут вжито не в 
розумінні моральному, а в розумінні несхожості – “інший”, “виділений із звичайного порядку 
речей”. Див. 1Пет.2:9: “…ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в уділ 
Божий, щоб сповіщати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла”; 
Ін.15:16: “Не ви Мене вибрали, а Я вас вибрав, і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб 
плід ваш залишався, щоб, чого не попросите від Отця в ім'я Моє, Він дав вам”. Виголос відображає 
практику т.з. “тайної дисципліни” (disciplina arcana) – святі Дари, що часто приносились в 
домівки для причащання недужих вірних, відсутніх за Євхаристією, не повинні були потрапити до 
рук катехуменів (оголошуваних). 
547Євр.7:26: “Такий і повинен бути у нас Первосвященик: святий, незлобивий, невинний, відлучений 
від грішників, і вознесений вище небес”. 
548Пор. Фил.2:9-11: “Тому і Бог превозніс Його та дав Йому Ім'я, що вище всякого імені, щоб перед 
іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, і земних, і підземних, і щоб кожен язик сповідав: що 
Господь Ісус Христос в славу Бога Отця”. 
 
549З педагогічних і містагогічних міркувань, щоб уникнути профанації Тайни Євхаристії, колись 
заборонялося виставляти Тіло і Кров Христові напоказ катехуменам для того, щоб язичники по 
незнанню, не осміяли їх, а оголошувані не спокусилися, слухаючи тих (Див. св. Афанасій Великий. 
Апологія проти язичників. II:46 / PG 25-268 SA). Відомо, що закритість Таїнства Причащання 
породжувала у язичницьхих масах і серед недоброзичливців безглузді чутки і домисли, що 
християни на своїх зібраннях начебто звершують ритуальні вбивства дітей і п’ють їхню кров. І  це 
викликало ненависть до учнів Христових і розправу натовпу над ними. Розкриття вчення про Тайну 
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А, навпаки, як і розкаяний розбійник, відкриємо віру в Тебе, Ісусе, як Бога: 
“Пом’яни нас, Господи, в Царстві Твоєму!”. 

І хай наше таємниче (Со)причастя у святих Твоїх Тілі і Крові принесе 
нам не засудження з суворим вироком, але зцілення нашим душам і тілам. 

Молитва свт. Інокентія Херсонського: 

Господи, ми як люди, згрішили. Ти ж, як Бог милосердий, прости нам, 
видячи немочі душ наших. О Ісусе, Боже наш, відаємо, що Ти можеш жити в 
серцях людей. Прийди ж до нас і з’єднай нас з Тобою на віки! Амінь. 

БЛАГОДАРСТВЕННІ ГІМНИ ЗА ПРИЧАСТЯ 

Священик: Спаси, Боже, Людей Твоїх 
і благослови надбання Твоє!550 

Люди:  Амінь. 

Пізнавши Світло Істинне 
і сприйнявши Духа Небесного,551 
знайшли ми віру істинну 
в поклонінні Нероздільній Трійці, 
бо Вона спасла нас! 

Священик:  Благословен Бог наш завжди: 
й нині, і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди:  Амінь. 

Хай наповняться вуста наші 
хвалою Тобі, Господи, 
щоб оспівувати нам Славу Твою. 
Бо Ти сподобив нас причаститися 
святих Твоїх, божественних, 
безсмертних і життєдайних Тайн. 

                                                                                                                                                                                              
 
Причастя прирівнювалося до зрадництва Іуди. Тому молитва перед причащанням має характер 
обітниці зберігати таємницю вчення про Євхаристію. 
550Церк.слов. “Достояние Твое” – те саме, що “надбання Твоє”, синонім християнського 
новозавітного обраного народу Божого, а з ним і святинь Церкви. Пор. гімн на свято Воздвиження 
Хреста Господнього: “Спаси, Господи, Людей Твоїх і благослови (нас) – надбання Твоє”. 
551“Сприйнявши Духа Небесного” – тобто, отримавши через причастя дар спілкування у Святому 
Дусі, ту божественну благодать, що освячує. 
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Збережи нас в освяченні Твоєму, 
весь день наставляючи нас у  заповідях Твоїх.552 
Алилуя (тричі). 

 

БЛАГОДАРСТВЕННА ЄКТЕНІЯ ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ 

Диякон:  Станемо благоговійно,553 щоб прийнявши божественні, 
святі, пречисті, безсмертні і життєдайні, страшні 
Христові Тайни, достойно благодарити Господа. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю 
благодаттю. 

Люди:  Господи, помилуй. 

Диякон:  Попросивши, щоб  день цей  дарував нам  
довершеність,  був святим, мирним і безгрішним, – самі 
себе, й один одного, та все життя наше Христу Богу 
віддамо. 

Люди:  Тобі, Господи. 

МОЛИТВА БЛАГОДАРІННЯ ЗА ПРИЧАСТЯ554 

Священик: Господи, Боже наш, благодаримо Тебе за причастя святих 
Твоїх, пречистих, безсмертних і небесних Тайн,555 які Ти дарував нам  на 
спільне наше благо – для освячення і зцілення душ і тіл наших. Хай буде 
кожному з нас,  Владико всіх, причастя святих Тіла й Крові Христа Твого 
переможним вінцем віри,556 послужить нелицемірній любові, примноженню 
                                                           
 
552Церк.слов.”...весь день научая нас правде Твоей...”, означає, наставляючи нас в заповідях Твоїх. 
Після св. Літургії християни весь недільний день старались взаємно спілкуватися, слухаючи      
Слово Боже. 
553Давно всі єктенії вислуховувались вірними на колінах. Але після причастя благодарственна 
єктенія вислуховувалася стоячи. Слов. слово “просто” означає прямо, благопристойно, 
благоговійно, побожно, стоячи на ногах. “Ставши просто, ставши благоговійно,… щоб достойно 
вознести благодаріння…” – заклик вознести благодаріння Богу стоячи і благоговійно. 
554Виголошувалась вголос перед всім народом після складення св. антимінсу священиком. Тепер 
виголос проголошується окремо від передуючої йому молитви – при осіненні Євангелієм святого 
антимінсу. 
555У святих Твоїх Тайнах, тобто, в таємничих Тілі і Крові Христових. 
556В античні часи на голову римського імператора покладали символ міцці й перемоги – золотий 
лавровий вінок. А на римлян, що одружувалися, – вінці з благовонної мирти. Нині цей звичай зберігся 
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мудрості, зціленню душ і тіл наших, відкиненню всього непотрібного Тобі, 
виконанню заповідей Твоїх та в запоруку доброї відповіді на Страшному 
великому Суді Христа Твого.557 Бо Ти, Боже, є Освячення наше, і Тобі ми 
славу віддаємо – Отцю і Сину і Святому Духу  – й нині, і повсякчас, і на 
вічні віки! 

Люди: Амінь. 

Священик: В мирі вийдемо (з храму). 

Люди:  В Імені Господнім. 

Диякон: Господу помолимось. 

Люди: Господу помилуй. 

 

МОЛИТВА ПІД ЧАС  ВИХОДУ НАРОДУ З ХРАМУ 

Священик: Господи, Ти  – Господь благословляючих Тебе і на Тебе 
надію покладаючих! Спаси Людей Твоїх і благослови надбання Твоє, Повноту 
Церкви Твоєї558 в мирі збережи, освяти тих, що полюбили Красу Дому Твого, і 
Божественною Твоєю Силою зодягни їх у Славу Твою559 і не покинь тих, хто 
на Тебе уповає. Твій Мир560 – усьому Світу Твоєму даруй,561 усім Твоїм 
Церквам, священикам, воїнству і всім Людям Твоїм. Бо всі наші добрі 
даяння562 і Твій Дар з Вишини,563 Який веде нас до вдосконалення, 

                                                                                                                                                                                              
 
в чині Таїнства Вінчання, але декоративні вінці, як правило, позолочені. 1Ін.5:4: “Бо кожен, хто 
народжений від Бога, перемагає світ; і ця перемога, що світ перемогла, є віра наша”. 
557Ін.6:54: “Хто споживає Мою плоть та п'є Мою кров, той має життя вічне; і Я воскрешу його в 
останній день”. 
558Повнота Церкви = кафоличність = соборність – невидима і видима сторони буття Церкви 
(Божественна і людська): сакраментальна, просторова, гносеологічна, соціальна, моральна. 
559Слава Божа – сяюча духовна хмарина нествореної благодаті Божої. 
560Про Мир (Божий, який дається нам з Вишини) дивіться відповідно зноску у великій єктенії, там 
де йдеться «За дарування вишнього Миру…» 
561Тобто, людині і всьому творінню. 
562Благі даяння – добрі (братські) дари, звичайні люб’язні людські дари-подаяння. В молитві, 
вочевидь, йдеться про приношення (дари, даяння) вірних на спільну (братську) трапезу –  “агапу” – 
вечерю Любові, що в давні часи здійснювалася ввечері перед Євхаристією, а пізніше, через 
перенесення служіння Літургії на ранковий час після Євхаристії. 
563Церк.слов. “всякий Дар совершен Свыше есть” – мається на увазі Дух Святий, що сходить від 
Бога-Отця і Який зійшов на св. апостолів у День св. П’ятидесятниці. За Його отримання молиться 
свята Церква: “Зійшди з Вишини Духа Святого на нас і на ці святі Дари”. Дух Святий – це Дар, що 
дається Богом-Отцем через Христа у серця віруючих і свідчить про їх усиновлення Богу-Отцю (по 
благодаті). Дух Святий онтологічно підготовлює, вдосконалює (освячує) вірних для нового життя 
у Христі, в Царстві св. Трійці. Вся анафора – це палка молитва про отримання Дару –           
Святого Духа. 
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посилаються від Тебе – Отця воїнств небесних.564 Тому Тобі ми славу, 
благодаріння і поклоніння воздаємо – Отцю і Сину і Святому Духу  – й нині,   
і повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. 
 

МОЛИТВА ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ, 
ЗВЕРШУВАЧУ ТАЇНСТВА СПАСІННЯ – 

СВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ 

Священик: О Христе, Боже наш! Ось і виповнився Твій Задум Таїнства 
нашого Спасіння, бо досягла нас, наскільки це нам можливо, Твоя 
божественна  Повнота!565 Ми (на Службі цій) згадали Твою смерть566 і 
                                                           
 
564Церк.слов. “Отца светов” – Отця світочів, буквально “світил”. Древні іудейські і християнські 
передання допускали зв’язок світлоносних ангелів з планетами за ознакою стрункості, 
розміреності, стрімкості руху. Архангела Гавриїла часто поєднували з Місяцем, Рафаїла – з 
Меркурієм і т.п. Вислів “воїнство небесне” у семітській мовній системі означає ряд світил. В 
тлумаченнях святих отців “небесні світила” – це ангели. Таким чином, вислів “Отець світочів” = 
“Отець небесних воїнств“ – незчисленних ангелів”. Бог є Отець і творець ангелів. У молитві явно 
простежується антиязичницька тема проти поклоніння планетам. Про ангелів читайте: 
Богословские Труды, №27, изд. МП, 1985, с. 325-327. 
565Містично Таїнство Переміни хліба й вина у Тіло й Кров Христові – євхаристійна актуалізація 
(явлення) втілення Божественного Логоса – передвічного Сина Божого. Приймаючи в себе 
божественні Тіло і Кров Христові, людина приєднується до Таїнства Боговтілення. 
Уподібнюючись Пресвятій Діві Марії, вона стає вмістилищем Христа, робиться 
Христоносною. Наповнюючись благодатним Новим Життям у Христі, вона через Нього 
з’єднується з життям Бога, єдиного в Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. За вченням святої 
Церкви справжній зміст людського життя полягає в здобуванні спасенної нетварної благодаті 
Божої. Людина, однак, спроможна до сприйняття повноти благодаті Святої Трійці лише в міру 
своєї психофізичної обмеженої природи і ступеня духовної досконалості. Пор. Мф.19:12: “…Хто 
може вмістити, хай умістить”. Сприйняття людиною божественної благодаті не є одноразовим 
юридичним актом, а наслідок постійного духовного подвигу вдосконалювання “внутрішньої 
людини” за образом Божим за допомогою Духа Святого  через моральне і євхаристійнеуподібнення 
Христу, участь в освячуючих і спасенних таїнствах Церкви Христової. Пор.: Фил.2:5: “Браття, у 
вас повинні бути ті ж думки, які і в Христі Ісусі”; 1Пет. 1:15-16: “Возлюблені, за прикладом 
Святого, Який покликав вас, і самі будьте святі в усіх ваших вчинках. Бо написано: будьте святі, 
тому що Я святий”. Благодать (грец. “энергіа”), що подається людині виключно з Божої волі, не 
має “кількісних” або “якісних” обмежень або онтологічних (суттєвих) відмінностей, “бо без міри 
дає Бог Духа” (Ін.3:34). Дух Святий – Скарбниця благодатних Дарів, Який Звершує наше 
усиновлення Богу, посилається з Вишини кожному члену Церкви Христової у святих Тайнах 
Хрещення і Миропомазання. Пор.: 1Кор.12:13: “Бо всі ми одним Духом хрестились (занурились – 
авт.) в одне тіло, іудеї чи елліни, раби чи вільні, і всі напоєні одним Духом”; 1Кор.12:4-7: “Дари 
різні, але Дух один і той же; і служіння (в Церкві – авт.) різні, а Господь один і той же; і дії 
(проявлення Духа – авт.) різні, а Бог один і той же, Який робить все у всьому. Але кожному 
дається проявлення Духа на користь”. Зростання  благодаті Божої в людині означає лише ступінь 
її преображаючої спасительної дії. Див. Ін.1:16: “Від повноти Його всі ми прийняли і благодать на 
благодать». Життя в Бозі іменується у Євангелії перебуванням у Славі Божій. У Боголюдині 
Христі Присутність Бога і Слави Божої – сповнені досконалості. Пор.: Ін.10:30: «Я і Отець – 
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побачили очима (віри) Твої Тіло і Кров – (святі) Відображення Твого 
(тілесного) воскресіння, ми наповнились блаженним Твоїм Життям567 й 
насолодились невичерпною Поживою Твоєю,568 якої і в Майбутньому Віці569 
всіх нас удостоїтися благоволи. Задля благосердя безначального Твого 
Отця і Святого, і Благого, і Життєдайного Твого Духа –  й нині, і 
повсякчас, і на вічні віки! 

Люди: Амінь. Будь благословенне Ім’я Господнє віднині і довіку! 
(Тричі). 

Священик: Благословення Господнє з Його благодаттю і 
людинолюбством, хай буде з усіма вами завжди: й нині, і повсякчас, і на 
вічні віки!      

Люди: Амінь. 

 

                                                                                                                                                                                              
 
одне”; Ін.17:5: “…нині прослав Мене Ти, Отче, у Тебе Самого Славою, яку Я мав у Тебе раніше 
буття світу”. Ін.17:22: “Славу, яку Ти дав Мені, Я дав їм: хай будуть єдині, як Ми єдині”. Ступені 
ж есхатологічного прославлення людини у Царстві Божому – різні. Адже, як навчає святий 
апостол Павло, “інша слава сонця, інша слава місяця, інша зірок; і зірка від зірки відрізняється 
славою”(1Кор.15:41). 
5661Кор.11:26: “Бо кожен раз, коли ви їсте хліб цей і п’єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, 
доки Він прийде”. 
567Ін.6:48: “Я є Хліб Життя”. 
568Ін.6:49-51: “Отці ваші їли в пустині манну, і померли; хліб же, який сходить з небес, такий, що 
хто споживає Його не помре. Я хліб живий, що зійшов з небес; хто споживатиме хліб цей буде 
жити навіки; хліб же, який Я дам, є плоть Моя, яку Я віддам за життя світу”. 
569В майбутньому Царстві Небесному, в Новому Віці = в Новому Еоні. 



 

148

 

С О Б О Р Н І  М О Л И Т В И 
Д О  С В Я Т О Г О  П Р И Ч А С Т Я570 

1. МОЛИТВА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Джерело Життя та безсмертя, 
всього Світу – видимого й невидимого – Творець, безначального Отця 
передвічний і безначальний Сине! Ти, з великої Твоєї благості, коли прийшов 
сприятливий час, прийняв нашу плоть, розп’яття і погребіння задля нас, злих 
та невдячних, і Кров’ю Твоєю оновив розтлінне гріхом єство наше. Сам, 
безсмертний Царю, прийми від нас, грішних, покаяння, прихили до нас слух 
Твій і почуй слова наші. Бо згрішили ми, Господи, згрішили проти Неба і 
перед Тобою, і недостойні того, щоб підняти очі свої до прекрасної, небесної 
Слави Твоєї, бо прогнівили святу милість Твою, переступивши заповіді Твої і 
не послухавши повелінь Твоїх. Але Ти, Господи, будучи незлобивим, 
довготерпеливим, багатомилостивим, не допустив нам загинути в беззаконнях 
наших, весь час дожидаючи нашого покаяння. Бо Ти сказав, Людинолюбний, 
через Твого пророка: “Воля Моя не в загибелі грішника, але щоб відвернувся 
він від путі смертної і живий був”. Бо Ти не хочеш, Владико, щоб загинуло 
творіння рук Твоїх, і не знаходиш справедливості в людській загибелі. Але 
бажаєш, щоб усі спаслись та досягли пізнання Твоєї істини. 

Тому, хоча ми й недостойні ані Неба, ані землі, ані навіть цього 
короткого життя, повністю ставши в’язнями гріха та в рабство віддавши себе 
чуттєвим насолодам і спотворивши в собі Твій образ. При цьому, як виплекані 
Тобою творіння Твої, не впадаємо у відчай, нещасні, але надіємось спастись і 
наважуємось наблизитися до Твого безмежного Милосердя. Прийми ж і нас, 
Людинолюбний Господи, як колись прийняв Ти блудницю, розбійника, митаря 
і блудного сина, і зніми з нас наш тяжкий гріховний тягар. Бо Ти взяв на Себе 
гріхи світу і зціляєш неміч людську, закликаєш до Себе виснажених і 
обтяжених і даєш їм спокій. Ти прийшов не праведних покликати, але грішних 
до покаяння! Очисти нас від усякої тілесної та духовної скверни і навчи нас 

                                                           
 
570В оригінальному тексті молитв займенники мають форму однини (“я”), а всі дієслова – 
чоловічого роду (“згрішив” і т.п.). Під час читання молитов у храмі для всієї спільноти, що 
складається не лише з чоловіків, але й  із  жінок, це недоречно. Особливо це помітно, коли молитви 
в храмі читає жінка. Тому в даному виданні у молитвах до причащання і у благодарственних 
молитвах після прийняття Святих Дарів особисті займенники однини замінено множиною (ми, 
нас)  і особистим дієсловам однини надано множинної форми (“згрішили” та.ін.). 
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жити побожно і в страсі Твоєму, щоб у спокої чистої совісті нашої ми, 
причащаючись Твоїх Святинь, увійшли у Сопричастя зі святим Твоїм Тілом та 
Кров’ю Щоб жив Ти в нас і перебував з Отцем і Святим Духом. 

Господи, Ісусе Христе, Боже наш! Хай не стане нам в осуд причастя 
пречистих і життєдайних Тайн Твоїх, щоб не стали ми немічні душею і тілом 
недостойно причащаючись. Але дай нам навіть до останнього нашого подиху 
без страху Твого засудження причащатися Святинь Твоїх для Сопричастя у 
Святому Дусі, для напуття в життя вічне, для отримання доброї відповіді на 
Страшного Суді Твоєму. Щоб і нам разом з усіма обранцями Твоїми стати 
учасником повноти Твоїх вічних благ, приготованих Тобою для тих, хто 
любить Тебе, Господи, в яких Ти прославлений навіки. Амінь. 

2. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 

Господи, Боже наш! Знаємо, що недостойні, щоб Ти увійшов в оселю 
душ наших, бо там порожньо та руїни і немає в нас місця достойного, де було 
б Тобі прихилити главу. 

Але як Ти, зійшовши з Вишини Небес, принизив Себе задля нас, так і 
нині зглянься на нашу приниженість та безпомічність. 

І як зволив Ти лягти у печері та в яслах безсловесних тварин, так 
благоволи увійти і в ясла безрозсудних душ наших та в осквернені тіла наші. 

І як не погидував Ти увійти та вечеряти з грішниками в дому 
прокаженого Симона, так само благоволи увійти і в оселі наших прокажених 
та грішних душ. 

І як не відкинув Ти подібну мені блудницю та грішницю, що увійшла й 
доторкнулась до Тебе, так само змилосердься і над нами, грішними, що до 
Тебе приходимо й торкаємось. 

І як не погидував Ти скверними та нечистими вустами її, що цілували 
Тебе, так не погидуй нашими, гіршими ніж її, скверними і нечистими вустами, 
губами та злими і ще більш нечистими язиками нашими. 

І хай буде для нас вогняна вуглина святійшого Твого Тіла та 
дорогоцінної Крові Твоєї задля освячення, у просвіту та здравіє смиренних 
наших душ і тілес, для полегшення важкості багатьох наших гріхопадінь, 
оберігання від диявола тайних тенет, для усунення та приборкання всіх 
зловредних і дурних наших звичок, задля умертвіння страстей, в допомогу, 
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аби жити по Твоїм заповідям, для примноження Божественної Твоєї благодаті 
й запоруку спадку Царства Твого. 

Бо не з зухвальством приходимо до Тебе, Христе Боже, а уповаючи на 
невимовну Твою милість. Щоб не схопив нас духовний вовк, побачивши 
далеко заблукалими від Тебе. 

Тому благаємо Тебе, Владико, єдиний Святий, освяти наші душі й тіла, 
розум та серця, всю внутрішність нашу. Всіх нас онови,  вкорени страх перед 
Тобою в членах наших тілесних, освячення Твоє зроби незгладимим в нас. 
Будь нашим помічником та заступником, скеровуй як годувальник мирно 
наше життя, щоб сподобитися нам і праворуч від Тебе стати разом зі святими 
Твоїми за молитвами й заступництвом всепречистої Твоєї Матері, безплотних 
Твоїх служителів і пречистих Сил і всіх святих, що від створення світу 
праведністю догодили Тобі. Амінь. 

3. МОЛИТВА СВ. СІМЕОНА МЕТАФРАСТА 

Господи, Єдиний чистий і нетлінний, що за невимовною милістю Твого 
до нас людинолюбства прийняв на Себе все наше духовно-тілесне єство від 
чистої та незайманої крові Тієї, Яка надприродньо народила Тебе через 
пришестя Святого Духа та благоволінням Передвічного Отця, Христе Ісусе, 
Премудрість Божа, і Мир, і Сила! Ти взятою на Себе людською плоттю 
добровільно сприйняв животворні й спасительні страждання: розп’яття, цвяхи, 
спис, смерть – умертви згубні для душ наших страсті тілесні. Ти, що 
погребінням Твоїм спустошив царство пекельне, захорони під добрими 
помислами дурні наші наміри та розсій бісів зла. Ти, що на третій день Твоїм 
життєносним із гроба повстанням підняв занепалого праотця Адама, підійми і 
нас, занепалих у гріх, відкриваючи нам шляхи покаяння. Ти, що славним 
Твоїм вознесінням обожив сприйняте наше єство і честю сидіння праворуч 
Отця його вшанував, сподоби і нас через Причастя до Тіла і Крові Твоїх 
досягти правої сторони тих, що спасаються. Ти, що зшестям Утішителя Духа 
зробив святих Твоїх учнів дорогоцінними сосудами благодаті Твоєї, і нас яви 
вмістилищем благодаті Його. Ти, що намір маєш знову прийти, щоб праведно 
судити Світ, і нас усіх сподоби з усіма Твоїми святими зустріти Тебе, нашого 
Суддю й Творця, грядущого на хмарах, щоб ми нескінченно прославляли і 
оспівували Тебе з Безпочатковим Твоїм Отцем і Всесвятим, і Благим, і 
Життєдайним Твоїм Духом – й нині, і повсякчас, і на вічні віки. Амінь. 
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4. МОЛИТВА СВ. СІМЕОНА МЕТАФРАСТА ДРУГА 

Наче на страшному Твоєму і безсторонньому суді стоїмо перед Тобою, 
Христе Боже, слухаючи звинувачення та даючи відповідь у скоєних нами злих 
вчинках. Ми нині, поки ще не настав день засудження нашого, стоячи перед 
Тобою біля святого Твого Жертовника і перед страшними Твоїми Ангелами з 
обтяженою совістю нашою приносимо злі наші та беззаконні діяння, 
оголошуючи та викриваючи їх. 

Поглянь, Господи, на смирення наше і прости всі гріхи наші; поглянь, як 
же ж примножились беззаконня наші: їх більше, ніж волосся на нашій голові! 
Якого ми не скоїли зла? Якого не вчинили гріха? Якого зла не уявили у 
подумах душ наших? І вже на ділі проявляли гординю, звеличення, докори, 
марнослів’я, сміх непристойний, самолюбство, славолюбство, неправду. Всі 
наші почуття та всі члени тілес наших осквернили, розтліли, непридатними 
зробили для добра, стали зброєю диявола. 

І знаємо, Господи, що беззаконня наші з головою покрили нас. Але 
незмірно перевершує їх Твоє до нас благосердя і невимовна милість 
непохитної благості Твоєї. І не існує такого гріха, що міг би перемогти 
людинолюбство Твоє. О предивний Царю і люблячий Господи! Яви й на нас, 
грішних, милості Твої, покажи силу Благості Твоєї і яви могутність 
добросердого милосердя Твого. Прийми нас, як прийняв Ти колись в покаянні 
блудного сина, розбійника і блудницю. Прийми нас, що безмежно словами й 
справами, непристойними бажаннями і хтивими думками перед Тобою 
согрішили. І подібно до того, як Ти нагородив тих, що прийшли до Тебе пізно, 
в одинадцятій годині й зробити чогось достойного для Тебе ще не встигли, так 
само прийми й нас грішних. Бо ми багато нагрішили і осквернили себе, і 
засмутили Духа Твого Святого, і смутку завдали людинолюбному Твоєму 
Серцю ділом, словом, подумки – як вдень, так і вночі, відкрито й таємно, 
вільно й невільно. 

І знаємо, що Ти поставиш гріхи наші такими перед нами, якими ми 
вчинили їх. І звітування вимагатимеш, якого наш розум неспроможний буде 
дати у виправдання. Та, Господи, не осуди нас праведним судом Твоїм і не 
карай нас у Твоєму гніві. Господи, помилуй нас, бо ми не тільки немічні, але й 
Твоє творіння. Господи, Ти в нас вселив страх перед Тобою, а ми вчинили зле 
перед Тобою і перед Тобою єдиним згрішили. Але благаємо Тебе, не судися з 
рабами Твоїми. Бо, коли Ти, Господи, почнеш рахувати наші беззаконня, то, 
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скажи, Господи, хто виправдається? Ми – безодня гріха, – і не достойні, і не 
можемо дозволити собі підвести свої очі і споглядати святу висоту небесну від 
безчисленних багатьох гріхів наших. Якими ж тільки бо гріхами ми себе не 
розтліли? Всякий гріх вчинили, всяку скверну ми привнесли в свої душі, і 
негідними виявилися як перед Тобою, Богом нашим, так і перед усіма людьми. 

Хто, крім Тебе зможе підняти нас, що впали в гріхи настільки злі й 
великі? Господи, наш Боже, на Тебе надіємося. І коли ще для нас лишається 
надія на спасіння, якщо любов Твоя до людей покриває безліч наших 
беззаконь, будь нам Спасителем. І задля милості й жалості Твоєї ослаб, 
відпусти, прости нам усе, в чому ми згрішили перед Тобою. Бо душі наші 
сповнились всяким злом  й ми втратили  впевненість і надію на своє спасіння. 

Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості. І не воздай нам за діла наші 
й не осуди нас за нами скоєне. Але збережи, захисти, позбав душі наші від 
вихорів зла та намірів згубних, що в них повстають. Спаси нас заради милості 
Твоєї. І хай там, де примножувався гріх, багатіє благодать Твоя. Й ми будемо 
за це завжди хвалити і славити Тебе у всі дні життя нашого. Бо Ти є Бог тих, 
що каються, і Спаситель тих, що грішать. І Тобі славу віддаємо із 
Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Життєдайним Твоїм Духом 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

5. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ДАМАСКИНА 

Владико, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, єдиновладний відпускати 
людям гріхи! Як милосердий і людинолюбний прости всі наші свідомі й 
несвідомі гріхопадіння, і сподоби нас причаститися божественних, і 
преславних, і пречистих, і життєдайних Твоїх Тайн не для страждань та мук, 
не для примноження гріхів. Але задля очищення, освячення, щоб отримати 
нам запоруку майбутнього життя та Царства, захист і допомогу, міць супроти 
(духовних) ворогів. Щоб було винищено велику безліч гріхів наших. Бо Ти є 
Бог милостивий, благосердий і людинолюбний. І Тобі славу віддаємо, з Отцем 
і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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6. МОЛИТВА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

Знаємо, Господи, що недостойно причащаємось пречистого Твого Тіла і 
дорогоцінної Твоєї Крові. Й винні в тому, що їмо та п’ємо Їх на своє 
засудження без усвідомлення справжньої святості Твоїх, Христа і Бога 
нашого, Тіла й Крові. Але, надіючись на благосердя Твоє, до Тебе приходимо, 
до Того, Хто казав: “Хто їсть Мою плоть і п’є Мою Кров, той в Мені 
перебуває і Я в ньому”. 

Змилосердися ж, Господи, і не осуди нас, грішних. Але поступи з нами 
за милістю Твоєю. І хай будуть нам ці святощі на зцілення, очищення, 
просвіту, збереження, спасіння, на освячення душ і тілес; щоб перемогти нам 
усі злі наміри, дурні справи, диявольський вплив, що діє через незримі 
помисли в розумі нашому; для впевненого стояння перед Тобою і 
примноження любові до Тебе; для виправлення і захисту нашого життя, для 
зростання доброчесності та духовної нашої досконалості, щоб жити за 
заповідями, для Сопричастя у Дусі Святому, задля напуття до життя вічного, 
для сподівання доброї відповіді на страшному суді Твоєму, а не для страху 
осудного вироку. 

7. МОЛИТВА СВ. СІМЕОНА, НОВОГО БОГОСЛОВА 

Від наших скверних вуст, від злих сердець, від мерзотних язиків і 
потьмарених душ прийми благання, Христе наш. І не відкинь ані за слова 
наші, ані за прояв нерозкаяної вдачі. Дозволь нам вільно висловити все, що ми 
бажаємо, наш Христе. Але краще навчи нас, що слід нам робити і казати. 

Згрішили більше за блудницю, що дізнавшись, де Ти знаходишся і 
купивши миро, насмілилась прийти, щоб помазати ноги Твої, Бога нашого, 
Владики і Христа нашого. Як ту, що прийшла з серцем відкритим, Ти не 
відкинув, так не погидуй нами, Слове. Дозволь же і нам тримати й цілувати 
ноги Твої і слізним потоком, як дорогоцінним миром дерзновенно їх помазати. 
Обмий нас сльозами нашими, очисти нас ними, Слове. Відпусти гріхопадіння 
наші і прощення нам подай. 

Ти знаєш безліч злих наших діл і виразки бачиш, і рубці від них. Але й 
віру нашу Ти знаєш, і старанність нашу бачиш, і стогони чуєш. Бо не втаїться 
від Тебе, Боже наш, Творче наш, Спасителю наш ані слізна краплина, ані 
навіть частина тієї краплини. Іще не зроблене нами бачать очі Твої, у Книзі ж 
Твоїй записане навіть і те, чого ми ще й не робили. 
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Зглянься на неміч нашу, побач наші страждання і гріхи всі відпусти нам, 
Боже всього світу. Щоб ми з чистими серцями, думками, сповнені трепету 
перед Тобою і з покірливою душею причастилися Твоїх Пречистих та 
Пресвятих Тайн, якими оживляється та обожнюється всякий, хто їсть та п’є їх 
з чистим серцем. Бо Ти сказав, Владико наш: “Кожен, хто їсть Мою Плоть і 
п’є Мою Кров, той в Мені перебуває і Я в ньому”. А кожне слово Владики та 
Бога мого сповнене істини і, причащаючись Божественних і Боготворних 
Дарів, ми, дійсно, вже не одинокі, але – з Тобою, з нашим Христом, з Єдиним 
Світлом, Сяйвом Трьох Світочів, як три Сонця відразу, що просвітлює цим 
сяйвом Світ. 

Тому, щоб не залишитись нам позбавленими Тебе, Життєдавця – 
Дихання нашого, Життя нашого, нашої Радості, Спасіння світу ми і прийшли 
до Тебе нині, як Ти й бачиш, із сльозами і смиренними душами, прохаючи 
дати нам звільнення від тягаря наших гріхопадінь і неосудно причаститися 
життєдайних і непорочних Твоїх Тайн. Будь з нами, жалюгідними, за Словом 
Твоїм. Щоб, побачивши нас позбавленими Твоєї благодаті причастя, 
спокусник підступно не викрав нас оманою, і спокусивши хибним страхом, не 
відвів нас від слів Твоїх про спасенне причащання. Заради цього до Тебе 
припадаємо і гаряче Тебе благаємо: як прийняв Ти і сина блудного, і ту 
блудницю, що прийшла до Тебе, прийми так само, Милостивий, і нас, блудних 
і скверних, що прийшли зі смиренними душами. 

Знаємо, Спасе, що ніхто так тяжко як ми не грішив перед Тобою і того 
не накоїв, що накоїли ми. Але знаємо й те, що ані тягар гріховних падінь, ані 
вся безліч гріхів наших не подолає велике довготерпіння та невимовну любов 
до людей – Тебе, Бога нашого, бо тих, що щиро каються, Ти з милостивим 
благосердям і очищуєш, і просвітлюєш, і Світла робиш причасниками, щедро 
даруючи їм благодать божества Твого. І, що дивним є для Ангелів та людської 
свідомості, у совісті їх Ти часто незримо ведеш бесіду з ними, як з істинними 
Твоїми друзями. Саме це надає нам наснаги, окрилює нас, Христе наш. Тому, 
сподівання наше покладаючи на Твої великі до нас благодіяння, ми з 
трепетною радістю, травою будучи, вогневі причащаємося, і – дивне чудо! – 
не згораємо, бо таємниче зрошуємось милістю Твоєю, як у давнину терновий 
кущ, який палав і не згорав. І нині сповненими благодаріння серцями нашими 
й думками, душами і тілесами, поклоняємося, й величаємо, і славословимо 
Тебе, Боже наш,  Благословенного нині і на віки віків. Амінь. 
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8. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 

Боже, відпусти, залиши, прости наші гріхи, якими ми згрішили перед 
Тобою словами, чи ділами, чи подумки, вільно чи невільно, несвідомо або 
свідомо переступаючи Твій Закон. Усе нам прости, як Благий і 
Людинолюбний. І, за молитвами Пречистої Твоєї Матері, духовних Твоїх 
служителів – ангельських Сил, – та всіх святих, що споконвіку Тобі догодили 
праведністю, благоволи неосудно прийняти нам святе й пречисте Твоє Тіло і 
дорогоцінну Кров для зцілення душ і тілес наших, очищення нас від злих 
наших бажань. Бо Ти – Цар могутній і славний – з Отцем і Святим Духом, 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

9. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА ДРУГА 

Недостойні ми, Владико, Господи, щоб Ти увійшов до осель наших душ. 
Але через те, що Ти, як Людинолюбець, бажаєш жити в нас, ми сміло 
підходимо до Тебе. Ти звелів нам, і ми відкриємо двері, які Ти єдиний створив, 
і увійдеш з незмінною Твоєю любов’ю до нас, увійдеш, просвітлюючи наш 
затьмарений розум. Віримо, що Ти це зробиш. Бо ні блудницю, що прийшла 
до Тебе із сльозами, Ти не прогнав, ні митаря, що покаявся, Ти не знехтував, ні 
розбійника, що пізнав Царство Твоє, не відкинув, ні гонителя Савла, який 
покаявся, Ти не залишив бути тим, ким був він до того. Але всіх тих, що 
прийшли у покаянні, Ти ввів до сонму друзів Своїх, єдиний Благословенний 
завжди, нині і в нескінчені віки. Амінь. 

10. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА ТРЕТЯ 

Господи, Ісусе Христе, Боже наш! Відпусти, залиши, очисти і прости 
нам, грішним, негідним і недостойним рабам Твоїм провини, гріхи та 
гріхопадіння наші, якими від юності нашої, навіть і до нинішнього часу 
згрішили – свідомо чи не свідомо, словами чи ділами, чи то в прагненнях, чи 
подумах, чи намірами і в усіх наших почуттях. І молитвами Тієї, що 
безсіменнонародила Тебе, Пречистої та Приснодівственної Марії, Матері 
Твоєї, найбільш непохитної надії на заступництво і спасіння наше сподоби нас 
неосудно причаститися пречистих, безсмертних, життєдайних і страшних 
Твоїх Тайн для відпущення гріхів і в життя вічне задля освячення і 
відродження, зміцнення, зцілення, задля здоров’я душ і тілес, для винищення 
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та цілковитого знищення злих наших задумів, і подумів, і намірів, і мрій, для 
припинення нічних гріховних видінь, що їх навіюють до нашого розуму темні 
та злі духи. Бо Тобі належить Царство, і Міць, і Слава, і честь, і поклоніння, з 
Отцем і Святим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

11. МОЛИТВА СВ. ІОАННА ДАМАСКИНА 

Перед дверима храму Твого стоїмо і злі думки не полишають нас. Але 
Ти, Христе Боже, що виправдав митаря та язичницю-хананейку помилував, і 
розбійнику двері Раю відкрив, відкрий і для нас двері людинолюбного Серця 
Твого і прийми нас, які приходимо і торкаємося Тебе, як блудниця та 
кровоточива. Одна, тільки краю ризи Твоєї торкнулась, відразу отримала 
зцілення, а друга, обійнявши Твої пречисті ноги, понесла з собою прощення 
гріхів. І нам, безпомічним, що надіємося прийняти все Твоє Тіло, не дай бути 
спаленими. Але прийми нас, так само як Ти прийняв тих двох жінок, і 
просвіти наші душевні почуття, спалюючи вогнем Твоєї благодаті наші 
гріховні провини, задля молитв Тієї, що безсіменно народила Тебе, задля  
Небесних Сил, бо Ти - Благословен(ний) на віки віків. Амінь. 

12. МОЛИТВА, СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА ЧЕТВЕРТА 

Віруємо, Господи, і свідчимо відкрито, що Ти – воістину Христос, Син 
Бога Живого, що прийшов у світ грішних спасти, з-поміж яких ми найгірші. 

Ми також віримо, що цей Хліб є саме пречисте Тіло Твоє, і це вино є 
сама дорогоцінна Кров Твоя. 

Молимо Тебе: помилуй нас і прости нам усі гріхи наші, вільні й 
невільні, чи то словом, чи то ділом, чи то свідомо і не свідомо, і сподоби нас 
не осудно причаститися пречистих Твоїх Тайн для прощення гріхів і життя 
вічного. 

Вечері Твоєї Тайної нині, Сине Божий, учасниками прийми нас, бо ми не 
розповімо ворогам про тайну Твою (Тіла і Крові Твоїх, щоб не глумились над 
нею),571 і (приймаючи їх вустами) не поцілуємо Тебе по-зрадницькому, як Іуда, 
                                                           
 
571З педагогічних і містагогічних міркувань, щоб уникнути профанації Тайни Євхаристії, в давнину 
заборонялося виставляти Тіло і Кров Христові напоказ катехуменам, щоб язичники по незнанню, не 
осміяли їх, а оголошувані не спокусилися, слухаючи тих (Див. Св. Афанасій Великий. Апологія проти 
язичників. II:46 / PG 25-268 SA). Відомо, що закритість Тайни Причастя  породжувала у 
язичницьких масах і серед недоброзичливців безглузді чутки і домисли, що християни на своїх 
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але, як (розкаяний) розбійник, відкриємо нашу віру в Тебе, Ісусе, як Бога: 
“Пом’яни нас, Господи, в Царстві Твоєму!”. 

І нехай наше таємниче Сопричастя у святих Твоїх Тілі та Крові принесе 
нам не засудження з суворим вироком, але зцілення нашим душам і тілесам. 

13. МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЯ ІНОКЕНТІЯ ХЕРСОНСЬКОГО 

Господи, ми, як люди, згрішили. Ти ж, як Бог милосердий, прости нас, 
бо бачиш неміч душ наших. О, Ісусе, Боже наш, знаємо, що Ти можеш жити в 
серцях людей. Прийди ж до нас і з’єднай нас із Тобою на віки. Амінь. 

 

                                                                                                                                                                                              
 
зібраннях начебто звершують ритуальні вбивства дітей і п’ють їхню кров. І це викликало 
ненависть до учнів Христових і розправу натовпу над ними. Розкриття вчення про таїнство 
причащання прирівнювалося до зрадництва Іуди. Тому молитва перед причащанням має характер 
обітниці зберігати таємницю вчення про Євхаристію. 
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СОБОРНІ БЛАГОДАРСТВЕННІ МОЛИТВИ 
ЗА СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 

(для читання в храмі) 

1. МОЛИТВА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

Дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, за те, що не відкинув нас, грішних, 
але сподобив нас бути причасниками Твоїх святощів. Благодаримо Тебе за те, 
що нас, недостойних, причаститися Пречистих Твоїх і небесних Дарів 
сподобив. Але, Владико Людинолюбче, що задля нас помер, і воскрес, і 
дарував нам страшні і життєдайні Тайни для благої дії в освяченні душ і тілес 
наших, дай, щоб були вони нам для зцілення душ і тілес, для прогнання 
всякого ворога, для просвітлення очей сердець наших, для спокою душевних 
наших сил, для віри непохитної і любові нелицемірної, для наповнення 
мудрістю, для допомоги жити за Заповідями Твоїми, для примноження 
Божественної Твоєї благодаті, для наслідування Царства Твого. Щоб ми, 
будучи береженими Твоєю Святинею, завжди пам’ятали милість Твою, і жили 
вже не заради себе, але для Тебе, нашого Владики та Благодійника. І так 
закінчивши це життя з надією на життя вічне досягли б вічного спокою, де не 
змовкають голоси переможців і не втихає радість тих, що бачать несказану 
красу Лиця Твого. Бо Ти є справжнє бажання та невимовна радість люблячих 
Тебе, Христе Боже наш, і Тебе оспівує все творіння  вічно. Амінь. 

2. МОЛИТВА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

Владико, Христе Боже, Царю віків та Творче Всього Світу! Благодаримо 
Тебе за всі ті блага, які Ти дав нам, і за причастя пречистих і життєдайних 
Твоїх Тайн. То ж молимо Тебе, Милостивий Людинолюбче: збережи нас під 
покровом Твоїм, як під крилами, і даруй нам з чистою совістю до останнього 
нашого подиху достойно причащатися Святинь Твоїх задля звільнення від 
гріхів та вічного життя. Бо Ти є Хліб Життя, Джерело освячення, Податель 
благ. ІТобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 
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3. МОЛИТВА МЕТАФРАСТА 

Ти, хто дав нам добровільно для поживи Свою Плоть, будучи вогнем, 
що спалює недостойних, не попали нас, о наш Творче! Але ввійди у всі тіла 
наші, в усі органи, у внутрішність нашу, в серце. Попали терен усіх наших 
гріхів. Душі очисти, думки освяти. Зміцни члени тіл наших і кості наші. П’ять 
основних почуттів наших просвіти. Усіх нас, наче цвяхами розп’яття, 
невідривно прикріпи до побожного життя. Завжди захищай, охороняй і 
зберігай від усіх таких діл та слів, що згубні для наших душ. Очисти, і обмий, і 
лелій нас, вдосконалюй, напоумлюй і просвітлюй нас. Зроби нас єдиним 
храмом Твоїм для Єдиного Духа і вже не вмістилищем гріха. Щоб від нас, 
Твоїх причасників, як від оселі Твоєї, втікали б, як від вогню, всяке зло, будь-
які згубні наміри і гріховні пристрасті. Заступниками за нас ми нині просимо 
бути всіх святих, начальників ангельських сил, Предтечу Твого, премудрих 
апостолів, а з ними Твою непорочну чисту Матір. Їх молитви,  о Милосердний, 
прийми, Христе наш, і дітьми вічного Світла зроби Твоїх служителів. Бо Ти, 
Благий, єдине освячення і сяйвом душ наших, і Тобі, як належно це Богу і 
Владиці, славу всі возносимо щоденно. 

4. МОЛИТВА МЕТАФРАСТА ДРУГА 

Тіло Твоє Святе, Господи Ісусе Христе, Боже наш, хай буде нам для 
наслідування життя вічного, і Кров Твоя дорогоцінна для відпущення гріхів. І 
хай буде нам благодаріння це на радість, здоров’я й духовне торжество. Під 
час страшного другого пришестя Твого сподоби нас, грішних, стати праворуч 
Слави Твоєї, за молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих. 

5. МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

Пресвята Владичице Богородице, світло потьмарених наших душ, надіє, 
захисте, притулку, втіхо, радосте наша! Благодаримо Тебе за те, що сподобила 
нас, недостойних, причасниками бути пречистого Тіла і дорогоцінної Крові 
Сина Твого. Ти, що народила істинне Світло, просвіти духовні очі наших 
сердець! Ти, що народила Джерело Безсмертя, оживи нас, умертвлених 
гріхами! Ти, Милосердого Бога, любляча милосердя Мати, помилуй нас і дай 
нам умилення й розкаяння в серця наші, спокій думкам нашим і направ їх до 
благих роздумів. І сподоби нас до останнього подиху, неосудно приймати 
святощі Пречистих Тайн для зцілення душ і тілес. І подай нам сльози покаяння 
та благодаріння, щоб оспівувати і славити Тебе в усі дні життя нашого, бо Ти 
благословенна і препрославлена на віки. Амінь. 
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Д О Д А Т О К572 
(євхаристологічні історико-богословські статті) 

ПРО ДАВНЮ ПРАКТИКУ ТА СПОСІБ ВИГОЛОШЕННЯ ЄКТЕНІЇ ТА 
ЄВХАРИСТИЧНИХ МОЛИТВОСЛОВІЙ 

(Архієпископ Іонафан: конспект з курсу Історичної Літургіки, прочитаного у  
Санкт-Петербурзькій Духовній Академії ієромонахом Мікаелем Арранцем) 

У давнину всі єктенії були “мирними”, оскільки мали на початку заклик: 
“Миром (тобто, в повному душевному спокої, у мовчанні) Господу 
помолимось”. На першому проханні вірні, мовчки,”нічтоже отвіщавая”, 
заспокоювали почуття і зводили свій розум “горі ” – до невидимого Бога. 

Дияконські прохання на мирній єктенії, починаючи від “О Свишнім 
мирі…”, вірні вже слухали колінопреклонено. Зовнішнім знаком до 
колінопреклоніння на інших єктеніях служило перше виголошення “Паки і 
паки (“миром”), преклоньше коліна, Господу помолимось”. Знаком переходу 
до стояння зібрання вірних служило виголошення: “Заступи, спаси, помилуй 
(“возстави”) і сохрани…”. Прохальні виголошення диякона (“Дне всього 
совершенна”) слухалися всіма стоячи та, як правило, без вимовляння 
“Господи, помилуй” як у Літургії св. Іакова). Також, як правило, молитва 
священика на єктенії слухалась на колінах. Місце священичої молитви було 
перед виголошенням диякона “Заступи, помилуй…” або, що є більш 
природним, перед протяжним проголошенням священиком виголосу. Диякон 
часто подавав знак до загальної молитви виголошенням “Премудрость”, 
тобто “Увага!”. 

До складу майже кожної єктенії включалася поминальна частина 
(“Пресвяту, пречисту…”) і наставлення про силу братської молитви (“…самі 
себе і друг друга…”). У необхідних випадках священик читав так звану 
главопреклонну молитву, прохаючи для народу Божого благословення. Усі 
вірні при цьому стояли з низькосхиленими головами на знак своєї покори волі 
Божій (до вимовляння протяжного виголосу), підтверджуючи почуте вигуком 
“Амінь”. 

Кількість єктеній на Літургії не завжди була однаковою. Так єктенія 
“Рцем всі” мала місце під час літійних процесій містом у зв’язку з природними 
лихами або епідеміями, і востаннє виголошувалася у притворі (в нартексі) 
храму, тут же читалися “замовні” диптихи “за здоров’я та спасіння” 
імператора та вірних. За поминання імен вносились пожертви на утримання 
                                                           
 
572Церк.слов. тексти у цьому Додатку цитуються, як правило, без перекладу на сучасну українську 
мову,в староукраїнській фонетичній традиції. 
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храмів та на потреби столичного кліру. З часом літійну процесію містом 
здійснювати перестали, але сугуба єктенія залишилась, (так само, як і читання 
диптихів та внесення пожертв за їх читання), і отримала своє місце у Літургії 
(після проповіді після закінчення читання Євангелія, але ще довгий час єктенія 
“Рцем всі” виголошувалася довільно, “якщо настоятель зволить”). 

Природне місце прохальної єктенії було і залишається після освячення 
святих Дарів. За словами святителя Іоанна Златоуста: “Коли перед тобою Цар, 
тоді і вознось свої прохання”. Вірні в цей момент служби активно читали свої 
диптихи, подумки молились за свої потреби, за спокій спочилих або за 
здоров’я рідних та близьких. 

У слов’янському чині Літургії є дві прохальні єктенії. І вони майже 
дослівно дублюють одна одну. Перша – після Великого Входу, а друга – перед 
“Отче наш”. Сталось це тому, що Великий Вхід став здійснюватися, 
вклинившись у послідовність так званої Пісенної Утрені, якою, по суті є, вся 
перша частина Літургії (до входу у вівтар священнослужителів). Пісенна 
Утреня складалася з трьох псалмів з розділяючими їх двома малими, а в кінці 
третього псалму – однією прохальною єктенією та заключною (відпускною) 
молитвою. Останню ж молитву, після завершення Великого Входу, змінила 
молитва на поставлення Святих Дарів на престол. Третій псалом на свята став 
замінюватися виконанням так званих ”блаженних віршів”: віршами з Нагорної 
проповіді (“У Царстві Твоєму”) з тропарями із другого канону святому. 

Враховуючи історичні обставини походження, літійну єктенію “Рцем 
всі”, як і першу після Великого входу прохальну єктенію “Ісполнім молитву”, 
у грецьких церквах при служінні Літургії пропускають. 

Що ж стосується інших малих єктеній біля деяких священичих молитв, 
то причини їх появи історичній науці недостатньо відомі. Ймовірно, що це 
було зумовлено появою практики “таємного читання” євхаристійних молитв. 

Виходячи з логіки священичих молитв, у давнину майже всю Літургію 
вірні на знак смиренності та покаяння, стояли на колінах. (Див.: “Паки і 
многажди ми приклоняємося перед Тобою”, або “і мілі ся дієм”, тобто, впавши 
долу). 

Пізніше колінопреклоніння (“поклони”) на єктеніях по недільних днях 
(але аж ніяк не по буднях), а також у період Пасхи і П’ятидесятниці були 
відмінені деякими соборними правилами. Тому що стояння вірних у День 
Господній мало тепер символізувати віру Церкви у загальне воскресіння. 

Відповідаючи на питання мирян: “Чи можна робити земний поклін 
освяченим у Тіло та Кров Христовим святим Дарам на Літургії у недільний 
день?”, – необхідно пам’ятати, що соборно було відмінено покаяльне 
колінопреклонене стояння народу на єктеніях та молитвах лише по недільних 
днях та в період П’ятидесятниці. Але ніколи не відмінялося благочестиве 
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євхаристійне “Богу належне” поклоніння до землі істинним Тілу і Крові 
Христовим (після “Тобі поєм”), якого знавці церковного Уставу невідступно 
дотримуються “во вся літо”, тобто, в усі дні літургійного року. (Це присутнє і 
в старовірів. Вони також роблять земний поклін “во вся літо” і на честь 
Пресвятої Богородиці після співання “Достойно єсть” або задостойника. 
Відомо також, що богослужбові звичаї старообрядців у РПЦ соборно визнані 
рівнодостойними та православними (у тому числі і двуперсне осінення). 

Про голосний та колінопреклонений спосіб здійснення молитв святої 
Євхаристії свідчить і святитель Іоанн Златоуст: “І в молитвах, як всякий може 
бачити, багато сприяє народ. Так, наприклад, за біснуватих та за тих, що 
каються, здійснюються спільні молитви священиком та народом, і всі читають 
одну молитву – сповнену милосердя. У такий же спосіб, коли виганяємо зі 
священної огорожі недостойних брати участь у святій трапезі (Євхаристії), 
потрібною буває інша молитва, – ми всі разом падаємо на землю, і всі разом 
підводимося”. В чині Божественної Літургії святителя Іоанна Златоуста (в 
другій молитві вірних) читаємо: “Паки і многажди припадаємо, і Тобі 
молимося, Благий і Человеколюбче...”. Сам церковнослов’янський вислів “мілі 
ся дієм”, що зустрічається у молитві закликання Святого Духа, буквально 
означає “простираючись”, “покірно, рабськи повергаючись до землі тілом”. 

На жаль, з послабленням покаянної дисципліни та сили духу молитви, 
давнє покаянне уставне колінопреклоніння спільноти на єктеніях та 
молитвослов’ях Літургії повсюдно зникло з практики в усі дні церковного 
року. Однак залишок цього візантійського звичаю можна бачити та чути у 
Руській Православній Церкві при голосному читанні трьох древніх молитв на 
єктенії вечірні в самий день Святої Трійці, яке справляє сильне враження на 
тих, що моляться. З цього моменту період П’ятидесятниці закінчувався і всі 
вірні Давньої Православної Церкви знову стояли колінопреклонені майже всю 
Літургію. 

 
Загальна схема візантійської єктенії 

 
1. Введення у молитву (“Паки і паки”…); 2. Колінопреклоніння (“О 

Свишнім мирі…”); 3. Перехід від колінопреклоніння до стояння (“Заступи, 
спаси, помилуй, возстави…”); 4. Закінчення: поминальна частина 
(“Пресвятую, пречистую…”), голосна молитва предстоятеля і “Амінь” народу. 
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Іларіон (Алфєєв), 
єпископ Віденський і Австрійський, 
Московський Патріархат 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 

(доповідь у Київській Духовній Академії 20.09.2002) 

Літургія є “спільне діло” і вона, безумовно, потребує присутності та 
активної участі мирян. Православна практика не знає приватних Літургій, які 
б священик звершував наодинці з собою (як це досить розповсюджене у 
Католицькій Церкві). Вся структура Літургії передбачає наявність спільноти, 
яка нарівні із священиком, є звершувачем Літургії. Це спільнота не “глядачів”, 
а учасників,яких участь у Літургії полягає в  причасті Святих Христових Тайн. 

Багатьма справедливо відзначалося (в т.ч. особливо наполегливо о. 
Олександром Шмеманом), що чинопослідування Літургії вірних взагалі не 
передбачає наявності у храмі тих, що моляться і не причащаються. І що 
сучасна практика, за якою багато людей задовольняються пасивною 
присутністю у храмі, не відповідає практиці Давньої Церкви. 

Я повністю згідний з тими, хто вважає, що практику Давньої Церкви 
необхідно відродити і що мирянам потрібно дозволяти причащатися на кожній 
Літургії. При цьому правила  підготовки до причащання мають бути однакові 
як для мирян, так і для духовенства. 

Коли для духовенства встановлюються одні норми, а для мирян інші, у 
цьому вбачається несправедливість та протиріччя змісту Літургії, за якою всі –  
і єпископ, і священик, і мирянин – стають перед Богом і стоять перед Богом в 
однаковому (священичому – прим. ред.) достоїнстві, або, на жаль, в однаковій 
(моральній – прим. ред.) негідності. Адже “ніктоже достоїн от связавшихся 
плотскіми похотьми і сластьми приходити ілі приближитися” до причастя 
святих Христових Тайн. Проте, ще преподобний Іоанн Кассіан Римлянин 
казав: “Ми не повинні відсторонюватися від причастя Господнього через те, 
що усвідомлюємо себе грішними. Але ще більше й більше треба поспішати до 
нього для зцілення душі та очищення духу, проте ж із такою смиренністю 
духу та віри, щоб, вважаючи себе недостойними прийняття такої благодаті, ми 
бажали більше заліковування наших ран. А інакше і один раз на рік 
неможливо достойно приймати причастя, як дехто робить... оцінюючи 
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достоїнство, освячення та благотворність Небесних Тайн так, що думають, 
наче приймати їх мають тільки святі і непорочні; та краще було б думати, що 
ці Таїнства прилученням до благодаті роблять нас чистими та святими. Вони 
справді виказують більше гордості, аніж смиренності, як їм здається, тому що, 
коли приймають їх, вважають себе достойними прийняття їх. Набагато 
вірніше було б, якби ми зі смиренністю серця, за якою віруємо та сповідуємо, 
що ми ніколи не можемо достойно торкатися Святих Тайн, кожного 
недільного дня приймали їх для зцілення наших недуг, аніж... вірити, що ми 
після річного строку буваємо достойними їх прийняття”. 

Активна участь мирян у Літургії передбачає для них і можливість 
відповідати на виголоси священика та чути слова так званих “таємних” 
молитв, зокрема, молитву анафори. У сучасній церковній практиці ці молитви, 
як правило, читаються священиком про себе, що по-перше, створює 
додатковий бар’єр між священиком та паствою, а по-друге – і це є головним – 
обділює молільників, тому що основний зміст Літургії проходить повз них. 

Доводиться чути багато аргументів на захист практики таємного 
читання молитв: кажуть, зокрема, що не можна, аби ці молитви чули 
непосвячені люди, які випадково зайшли до церкви; посилаються на “таємну 
дисципліну” (disciplina arcana), що існувала у Давній Церкві. Всі ці аргументи 
видаються непереконливими. Так звані “таємні” молитви спочатку не були 
тайними: предстоятель читав їх голосно для всіх. 

Думається, що і в наш час віруючі повинні мати право чути ці молитви 
повністю, а не тільки їх кінцеві додаткові речення, які вказують, що молитва 
прочитана, але не дають і найменшої уяви про її зміст (“яко да под державою 
Твоєю всегда хранимі”, “побідную піснь поюще, вопіюще, взивающе і 
глаголюще”, “Твоя от Твоїх Тобі приносяще” та ін.). Як би там не було, 
голосно слід читати молитву анафори, в якій полягає вся суть Літургії. 

Служіння Літургії – творчий акт усієї повноти Церкви. Текст Літургії 
завжди один і той же. Але кожна Літургія дає можливість духовно сприйняти 
її по-новому і заново пережити радість зустрічі з Живим Богом. 

Багато при звершенні Літургії залежить від священнослужителів. Дуже 
часто Літургія буває “вкрадена” у віруючих через поспішне або недбале 
звершення її священиком. Звершення Літургії, незалежно від того, чи 
здійснюється вона архієреєм у кафедральному соборі, чи священиком у 
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сільському храмі, завжди має бути неспішною та величною. Всі слова Літургії 
повинні виголошуватися з можливою ретельністю, виразно та чітко. Дуже 
важливим є те, щоб священнослужитель молився разом з спільнотою, а не 
вимовляв слова механічно, що давно втратили для нього новизну та свіжість. 
Недопустимо звикання до Літургії, сприйняття Літургії як чогось буденного, 
повсякденного, навіть коли вона звершується щоденно. 

У служінні Літургії неприпустима театральність, акторство, штучність. 
Священнослужитель, крім того, не повинен відкрито виражати свої емоції, 
почуття, переживання, не повинен своїм служінням пригортати до себе увагу, 
щоб основна уваги віруючих завжди була зосереджена не на ньому, а на 
правдивому Звершувачі Літургії – Христі. 

Сказане стосується і дияконів, які в деяких випадках перетворюють 
богослужіння на театр, використовуючи все розмаїття своїх голосових та 
акторських даних для того, щоб справити більше враження на публіку. Роль 
диякона у Літургії надзвичайно важлива: він закликає спільноту до молитви та 
покликаний створювати молитовний настрій, а не руйнувати його. 

Також притаманна особливість православній Літургії: під час її 
звершення встановлюються зворушливі, теплі й довірливі стосунки між 
предстоятелем та дияконом. “Помолися за мене, владико святий”, “Помяни мя, 
владико святий” – з цими словами диякон неодноразово звертається до 
предстоятеля впродовж усієї Літургії. “Да ісправит Господь стопи твоя”,  
“Да пом’янет тя Господь во Царствії Своєм”, –  відповідає йому предстоятель. 

Приймаючи від єпископа благословення або подаючи йому ту чи іншу 
священну річ, диякон завжди цілує йому руку; починаючи або закінчуючи 
священнодійство, кланяється йому. Всі ці дії – не просто залишки 
стародавнього “церковного протоколу”. Вони мають іконний характер, 
символізуючи тим самим стосунки абсолютної довіри та любові, що існують 
між людьми у Царстві Небесному і які повинні існувати між тими, хто живе у 
Бозі. 

Крім того, ці дії підкреслюють ієрархічний характер Церкви, в якому, за 
вченням Ареопагіта, божественні “виходи” та “потоки світла” переходять від 
вищих до нижчих: від ангелів до людей, від єпископа до священиків, від 
священиків до дияконів, від кліриків до мирян. Нарешті, пошана, що 
віддається під час богослужіння єпископу-предстоятелю, як такому, що 



 

166

 

здійснює Євхаристію, як видимій іконі Христа, (або тому, хто здійснює її від 
імені правлячого єпископа, тобто настоятелю) подібна до тієї, яку віддають 
священним зображенням: честь, що віддається образу священнослужителя –
єпископа віддається Першообразу–Христу. 

Архімандрит Кіпріан вважав Божественну Літургію “найбільш 
потужним засобом пастирського служіння”. Він підкреслював, що “ані 
молебни, ані панахиди, ані акафісти (до яких, до речі, відносився дуже 
несхвально і митрополит Антоній [Храповицький], та приснопам’ятний 
святитель московський митрополит Філарет (Дроздов), не можуть замінити 
собою святійшу службу Євхаристії”. Якщо молебні та панахиди необхідні, то 
їх слід служити до, а не після Літургії. Втім, на мою думку, сама Літургія, 
будучи службою універсальною та всеохоплюючою, вже вміщує в себе все те, 
задля чого відправляються молебні та панахиди, в тому числі поминання 
живих та спочилих. 

У Царстві Божому відпадуть символи, залишаться тільки реалії. Там ми 
не будемо причащатися Тілом і Кров’ю Христовими під виглядом хліба та 
вина, але будемо безпосередньо (“істєє”) причащатися Самого Христа – 
Джерела Життя та Безсмертя. Але, хоча зміниться вигляд, образ, форма 
нашого пєднання з Бога, не зміниться його суть: це завжди буде вічна зустріч 
людини з Богом, причому, людини не ізольованої від інших, але тієї, що 
перебуває в спілкуванні з іншими. В цьому розумінні справедливо говориться 
про те, що Літургія, що служиться на землі, –  лише частина тієї 
безперестанної Літургії, яка звершується людьми та ангелами у Царстві 
Небесному. 
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ПРО СОБОРНЕ СЛУЖІННЯ НАРОДУ БОЖОГО ТА ПРО ГОЛОСНЕ 
ЧИТАННЯ ЄВХАРИСТИЧНИХ МОЛИТВ 

(З книги протопресвітера Ніколая Афанасьєва «Служение мирян в Церкви». М. 1955.) 

За вченням св. Ігнатія Богоносця, ніхто нічого такого, що відноситься 
до Церкви, не може чинити без волі єпископа. Без єпископа не може 
відправлятися жодне священнодійство, бо без єпископа немає Церкви. І це 
випливає з того незаперечного факту, що за євхаристійним зібранням – 
Трапезою Господньою, він (єпископ) займає серед учнів Господа місце Христа 
на Тайній Вечері. 

В той самий час, як випливає з текстів літургійних молитв, Таїнства та 
священнодійства звершуються всім народом Божим, бо у Церкві Христовій усі 
Таїнства та священнодійства здійснюються не окремими групами церковного 
тіла (кліром або “мирянами”), а всією Церквою, як єдиним народом 
священиків Бога Всевишнього. 

Співслужіння вірних предстоятелю у здійсненні таїнств не є 
символічним, воно – сакраментальне. “Миряни” беруть участь у звершенні 
таїнств, а не тільки мають бути присутніми під час їх здійснення, адже 
загальне священство народу Божого має не символічний, а реальний характер, 
і сягає своїм онтологічним підґрунтям та здійсненням новозавітнього 
первосвященицького служіння Христового. 

Богообраний Народ Божий завжди святий, як святою є завжди Його 
Церква, незалежно від гріховності окремих її членів. Тому священнодійства в 
Церкві завжди благодатні, бо священнодійствують не окремі, а всі її члени (і 
ієрархія, і вірні) через Христа – єдиного Заступника та вічного 
Первосвященика Нового Завіту. 

В давнину всі молитви предстоятеля при здійсненні Євхаристії 
виголошувались голосно, щоб чуло все зібрання вірних. Апостоли звершували 
євхаристійнуу трапезу за прикладом звершення єврейських пасхальних трапез, 
при яких немає місця жодним “тайним” молитвам. 

Практика “німого” (тайного, про себе) читання євхаристійних молитов 
виникла внаслідок поступового проникнення в церковну свідомість ідеї 
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особливого посвячення кліру, що розділила членів Церкви на дві половини –
посвячених (“клір”) та непосвячених (“мирян”), таким чином порушивши 
давнє передання Церкви про єдину онтологічну священичу гідність всіх її 
членів у Христі з  різноманітністю їх харизматичних служінь у Церкві 
(апостол, євангеліст, пророк, клірик, лаїк). Літургія, як спільна Справа Церкви, 
“розділилась” надвоє. Одна здійснюється кліром – у вівтарі (євхаристійні 
молитви), а друга, для вірних, –  у храмі (єктенії, співання символу віри та 
ін.). 

З нововведенням таємного “німого” читання літургійних молитов 
намагався енергійно боротися візантійський імператор св. Юстиніан (VI ст.), 
котрий у 137 новелі відкверто приписував повернутися до давньої традиції 
голосного читання євхаристійних молитов, щоб Божий люд міг свідомо 
відповісти на благодаріння предстоятеля підтвердженням “Амінь” (тепер 
“амінь” виголошує або диякон, або сам священик). І тут доречно згадати слова 
святителя Іоанна Златоуста, який в одному з своїх творів, описуючи соборну 
участь народу Божого у здійсненні Євхаристії, писав: “І благодарственні 
молитви у нас спільні, тому що не один лише священик приносить 
благодаріння, але і весь народ”. (Иоанн Златоуст. In II Cor. XVIII, 3. Русский 
перевод. Творения св. Иоанна Златоуста. СПБ, 1904, т. Х, стр. 632-633). 
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ПРО РОЗБІЖНОСТІ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГРЕЦЬКИХ ТЕКСТАХ 
ЛІТУРГІЙ СВЯТИТЕЛІВ 

ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО ТА ІОАННА ЗЛАТОУСТА 

(З наукових публікацій Одеської духовної семінарії) 

Відомі розбіжності між слов’янською та грецькою редакціями літургій 
святителів Василія Великого та Іоанна Златоуста існують давно і, як це не 
парадоксально, найзначніші з них знаходяться у центральній частині обох 
літургій – анафорі, тобто в головній євхаристійній молитві, під час якої, за 
вченням Церкви, Дари на престолі, що лежать, стають Тілом і Кров’ю 
Господніми. 

Утворена та викристалізована святими отцями з окремих доксологій 
(славословій) та молінь єдина євхаристійна молитва – анафора –  вміщує 
елементи, які у літургічній науці стали відомі під назвами: префаціо, 
анамнесіс, епіклеза та інтерцесіо. 

Перша частина префаціо (з латини – “введення”) – це молитва 
благодаріння Богу, в якій розкривається глибина почуттів відданої Богу душі. 
У св. Василія Великого –  це прославлення Бога за створення людини та 
дарування їй здатності до пізнання Бога, за домобудівництво (в Христі) її 
спасіння після гріхопадіння. Св. Іоанн Златоуст прославляє Бога за Його 
велич, за приведення людини “з небуття в буття”, за спасіння занепалого 
людства та за всі благодіяння “їх же віми і їх же не віми, явленная і 
неявленная”. 

Друга частина – це спогад (грецькою – “анамнесіс”) установлення 
Господом Тайни Євхаристії з вимовлянням установчих слів Його: “Прийміте, 
ядіте...”, “Пийте от нея всі...”, “Сіе творите в Мое воспомінаніє”. 

Після цього у молитві слідує закликання (грецькою – “епиклесіс”) на 
Дари, що лежать, пришестя Святого Духа. Це моління за благодатне освячення 
євхаристійних приношень. Епіклеза сприймалася загальноцерковною 
свідомістю, як момент кульмінації молитви, безпосередньо пов’язаної з 
незбагненною таємницею Євхаристії – переміною хліба й вина в істинне Тіло 
та істинну Кров Христові. 

Інтерцесіо (з латини – “клопотання, заступництво”) – остання частина 
анафори. Це моління за святих, моління за Церкву святу, соборну 
йапостольську, за всіх християн живих та спочилих у надії на воскресіння та 
вічне життя, “і о всіх, і за вся”. Такі складові єдиної євхаристійної 
освячувальної молитви – анафори. 
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У нашій статті розповімо про тропар третього часу “Господи, іже 
Пресвятаго Твоєго Духа...” з віршами з псалма 50 “Сердце чисто созіжди...” та 
“Не отвержи мене от Лиця Твоєго...”, що не належать творчості святителів 
Василія Великого та Іоанна Златоуста. 

Священнослужителі, як правило, знають, що тропар третього часу – це 
пізніша вставка в літургіях, але не всі чітко собі уявляють, який дисонанс вона 
вносить в центральну частину євхаристійного канону. На своєму місці, в 
службі часів, тропар третього часу – чудова молитва, прекрасний священний 
піснеспів. Але, із-за чийогось  нерозуміння, вставлений у готові, опрацьовані, 
богословськи осмислені святими отцями євхаристійні молитви, вносить до них 
прикрий розлад. Він явно порушує злагоджену літературну побудову речень і 
логічний плин думок та дій в анафорах, спотворює богословствування 
святителів Василія Великого та Іоанна Златоуста. 

За православним вченням, освячення Дарів здійснюється силою Святого 
Духа і в цьому відношенні епіклеза – закликання Святого Духа на Дари є 
кульмінацією євхаристійної молитви. З епіклезою нерозлучно поєднане 
осінення освячуваних Дарів хресним знаменням. Тому ця частина 
євхаристійної молитви не може бути затемненою чи спотвореною пізнішими 
вставками. 

Для з’ясування недоречності знаходження тропаря в цій частині анафори 
слід задати питання: до Кого, до Якої Особи Святої Трійці звертається 
священик, виголошуючи тропаря: “Господи, Іже Пресвятаго Твоєго Духа в 
третій час апостолом Твоїм низпославий, Того, Благий, не отими от нас, но 
обнови нас, молящих Ти ся?”. Відповідь, без сумніву, буде однозначна – до 
другої Особи Святої Трійці, до Сина Божого, Спасителя нашого, Господа Ісуса 
Христа, Котрий, як і обіцяв, послав Духа Святого від Отця на Своїх апостолів. 

Далі продовжується читання анафори, благословляється святий хліб: “Та 
сотвори цей хліб чесним Тілом Христа Твого. А те, що у цій чаші – чесною 
Кров’ю Христа Твого...”. І тут священик вже знову звертається до Бога-Отця. 
Але слова тропаря, примикаючи до слів анафори, зливаються з ними і 
відбувається “підміна діючих Осіб”. Ми начебто продовжуємо звертатися до 
Господа Ісуса Христа, промовляючи: “І сотвори цей хліб чесним Тілом Христа 
Твого...”. Виходить, що не Бог Отець, а Христос повинен створити Тіло 
якогось іншого Христа! В цьому і полягає суть богословської колізії. 

Але, якщо в анафорі св. Іоанна Златоуста тропар третього часу 
зовнішньо непомітно “вписується” у слова євхаристійної молитви, то, будучи 
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невдало вставлений у текст анафори св. Василія Великого, він вносить 
серйозний богословський розлад. 

За свідченням вчених, анафора св. Василія Великого вирізняється 
злагодженістю своєї літературної форми та плавним плином думок святителя. 
Це і сконцентрована система християнського богослов’я, і гімн, що 
проголошує безмежне милосердя Боже до людей, і тепла молитва праведника. 

В анафорі св. Василія Великого, перед благословенням Дарів, молитва 
Богу Отцю читається так: “…Тебе призиваємо, Святе Святих, благоволеніем 
Твоєї Благості прийти Духу Твоєму Святому на ни і на предлежащия Дари сія, 
і благословити я, і освятити, і показати”. Що ж “показати”? – “Хліб убо сей, 
самоє честноє Тіло Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа; Чашу же сію – 
самую честную Кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, изліянную 
за живот міра”. 

Одначе, включення тропаря третього часу між словом “показати” та 
словами “хліб убо сей…” зруйнувало єдність тексту і синтаксично, і за 
змістом. Звернення священнослужителя у тропарі до Бога-Сина не 
узгоджується з молитвою анафори до Бога-Отця ”показати” пришестям Духа 
Святого євхаристійні Хліб та Вино Тілом і Кров’ю Христовими. 

Проте в наших сучасних служебниках цей тропар є, причому він 
загострює на собі особливу увагу священнослужителя, що служить Літургію. 
Якщо найважливіша молитва закликання Святого Духа на Дари в обох 
літургіях читається ним, наче між іншим, тихо та спокійно, то при читанні 
тропаря третього часу проявляється все молитовне піднесення 
священнослужителя, чому сприяє ще й піднімання рук. До того ж, деякі 
священнослужителі із-за нерозуміння приймають тропар третього часу за 
молитву закликання Святого Духа. 

Послухаємо, що каже єпископ Порфірій (Успенський), відомий та 
авторитетний вчений-східознавець з цього питання: “У довгострокову 
бутність мою на грецькому Сході,   – пише він,  –  я уважно стежив за ходом 
богослужіння тамтешніх архієреїв та священиків і помітив, що ніде там, ані на 
Синаї та Сіоні, ані в Афінських та Фессалійських монастирях, ані в Єгипті та 
Сирії, ані в усьому Константинопольському патріархаті, ніхто після молитви 
закликання Святого Духа на Дари в чині Літургії, ніхто ні таємно, ані голосно 
не промовляє тропаря: “Господи, Іже Пресвятаго Твоєго Духа в третій час 
апостолом Твоїм низпославий...”, тоді як ми виголошуємо навіть із 
здійманням рук та голосно. 
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Я,  – продовжує святитель, –  запитував багатьох архієреїв, ігуменів та 
священиків: чому ви не виголошуєте тропаря: “Господи, Іже Пресвятаго Твого 
Духа...”, і від усіх отримував єдину відповідь: “Хто виголошує цю молитву 
(тропар) безпосередньо після молитви закликання Святого Духа на Дари, той 
перериває зміст Літургії, в якому священнослужитель просить Бога-Отця, а не 
Бога-Сина, послати з Вишини Духа Святого на приготовані Дари та змінити 
хліб у Тіло Христове, а вино – у Кров Його”. Тому, перестаньте і ви, руські, 
казати невірне: “Господи, Христе, …сотвори Христа Твого”, а кажіть: “Ти, 
Боже Отче, сотвори (Тіло і Кров) Христа Твого”. З такою молитвою ви 
розумно, свідомо та вірно звершуватимете Таїнство. 

За свідченням вчених-літургістів у служебниках ХII, ХIV, ХV ст. перед 
освяченням Дарів немає молитви “Господи, Іже Пресвятаго Твоєго Духа...”.   
В Руській Церкві загальна практика читання тропаря встановлюється тільки у 
ХVI ст. А на православному Сході і в ХVI ст. читання тропаря не було 
повсюдним. У ХVIII ст. виникла серед греків відкрита опозиція до цієї 
практики. З’явився трактат невідомого “ієрокірікса” (проповідника), в якому 
доводилося, що це нововведення синтаксично безграмотне та літургійно 
недопустиме, тому що перериває думку укладачів анафор – вселенських 
вчителів Церкви – у кульмінаційний момент їх молитви. В результаті цього 
протесту з грецьких служебників тропар третього часу було повністю 
вилучено. 

Про видалення тропаря з анафор у слов’янських служебниках на даний 
час, очевидно, мови не ведеться, але перенести його в проміжну частину 
анафори (між анамнесісом та епіклезою) – можливо. В цьому місці тропар 
третього часу, будучи вставленим перед справжньою молитвою закликання 
Святого Духа та подальшим благословенням Святих Дарів, не порушував би 
логіки богословської думки та літургійних дій. 
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Протоієрей Ніколай Афанасьєв.  
“Церква Духа Святого”. 

 

ЦАРСЬКЕ СВЯЩЕНСТВО 

(скорочено) 

Прямі свідчення Писання про священиче служіння членів Церкви 
нечисленні, але настільки визначені, що не потребують особливих тлумачень. 
В своєму посланні ап. Петро звертається до всіх християн: “І самі, як живе 
каміння, споруджуйте із себе дім духовний, священство святе, щоб приносити 
духовні жертви, приємні для Бога через Ісуса Христа… Ви – рід вибраний, 
царське священство, народ святий, люди, взяті в уділ Божий, щоб сповіщати 
чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного Свого світла; колись не 
народ, а тепер народ Божий; колись непомилувані, а нині  
помилувані” (1 Пет. 2:5, 9, 10). В Об’явленні ми читаємо: “Тому, Хто зробив 
нас царями та священиками Богу і Отцю Своєму, слава та сила на віки вічні” 
(1:6); “І зробив нас царями і священиками Бога нашого; і ми будемо царювати 
на землі” (5:10), і “вони будуть священиками Бога й Христа, і царюватимуть з 
Ним тисячу років” (20:6). 

“Немає вже іудея, ні грека, нема раба, ані вільного, немає чоловічої 
статі, ані жіночої, бо ви одне у Христі Ісусі” (Гал.3:28). “Дари і покликання 
Божі невідмінні” (Рим.11:29), і тому неможливо бути у Церкві та не бути 
членом народу Божого. Кожний, хто в Церкві – вірний, а разом усі – народ 
Божий, і кожний покликаний, як священик Бога, приносити Йому Ісусом 
Христом духовні жертви. 

“Пресвітерів ваших благаю я, співпресвітер та свідок страждань 
Христових… пасіть стадо Боже, яке у вас…, не владарюйте над кліром, але 
подаючи приклад стаду” (1Пет.5:1-3). В кожній місцевій церкві Дух Святий 
поставив пресвітерів (чи єпископів), що вони пасли стадо Боже (Дії 20:28). 
Боже стадо, яке пасуть пресвітери, є їх кліром, який вони отримали від Бога. 
Народ Божий – один, стадо Боже – одне, і клір – один. Належачи до стада 
Божого, кожний член Церкві належить до кліру пресвітерів, що їм ввірений, а 
через них до кліру Божого. Тому кожний вірний є кліриком  
єпископа-пресвітера, а це вказує на його приналежність до місцевої церкви під 
предстоятельством єпископа. Він клірик ще й тому, що уділом всього народу 
Божого, в якому він перебуває, є Господь. 

Апостольська церква не знала поділу на кліриків та мирян у нашому 
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розумінні, як і не містила термінів мирянин та клірик. Це є основним фактом 
церковного життя  перших християн, але з цього факту в найвищій мірі було б 
помилково зробити висновок, що служіння в Церкві вичерпувалося загальним 
для всіх священичим служінням. Це було служіння всього народу Божого, як 
цілого. Іншим фактом з життя першохристиянської Церкви була 
різноманітність служінь. Той же Дух, яким усі хрестились в одне тіло та яким 
усі напоєні, розподіляє дари кожному особисто “на користь” (1Кор.12:7), щоб 
діяти та служити всередині Церкви. “І Він поставив одних апостолами, других 
пророками, інших благовісниками, деяких пастирями та вчителями, для 
приготування святих, на діло служіння, для збудування тіла  
Христового” (Еф. 4, 11-12). Різноманітність служінь випливає з органічної 
природи Церкви, в якій кожний її член займає визначене, йому лише 
притаманне положення та місце. “Бог розташувавав члени, кожного в тілі, як 
Він захотів”(1Кор.12:18). В живому організмі місце та положення його членів 
знаходиться в залежності від тих функцій, які ними виконуються, так і в Тілі 
Христовому з місцем та положенням його членів пов’язані різні служіння. 
Дари Духа даються не самі по собі і не як нагорода, а для служіння в Церкві, і 
даються вони тим, хто вже є напоєний Духом. Це означає, що загальна 
напоєність Духом є основою “діла служіння”, тому що без цього благодатного 
підґрунтя не була б можлива різноманітність дарів Духа. Особливі служіння 
спрямовані на “збудування тіла Христового” (Еф.4:12). В них знаходять своє 
вираження різноманітні функції, необхідні для спільного життя всього Тіла. 
Тому спільне служіння в Церкві передбачає відмінність служінь, а відмінність 
служінь неможлива без спільного служіння. 

Різноманітність служінь не порушує єдності природи членів Церкви. 
Онтологічна єдність усіх членів Церкви витікає з їх єдності “у Христі”. За 
своєю природою всі члени Церкви однакові через те, що у всіх один і той 
самий Дух. “Дари різні, але Дух один і той же” (1Кор.12:4). По своїй природі 
ніхто не може ставити себе вище за інших членів в Церкві, а тим більше вище 
Церкви, або претендувати особливим чином виражати Церкву. Ані апостоли, 
ані пророки, ані вчителі не складають її самі по собі: або всі разом, або 
кожний зокрема. І ті, і другі, і треті тільки члени Церкви, а не вся Церква, і 
через те не можуть існувати без решти членів, бо інакше вони не могли б 
виконувати тих функцій, задля яких вони поставлені Богом. Різниця між 
особами, які мають особливі служіння, та між тими, хто цих служінь не має, 
не онтологічна, а функціональна. 

Ця різниця перейшла б в онтологічну, в разі, коли б у Церкві не існувало 



 

175

 

спільного для всіх її членів священичого служіння. Тоді б виявилося, що 
тільки одна частина членів Церкви має в ній служіння, а більша частина не 
мала би ніякого служіння. Це б значило, що більша частина членів залишалась 
би без дарів Духа, через те, що Дух у Церкві дається, щоб діяти в ній.  
У благодатному організмі виявились би безблагодатні члени. “Виллю від Духа 
Мого на всяку плоть; і будуть пророкувати сини ваші та дочки ваші; старцям 
вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. І на рабів 
Моїх і на рабинь Моїх у ті дні виллю від Духа Мого, і будуть  
пророкувати” (Дії 2:17-18; Іоїл 2:28-29). У Церкві не може бути 
безблагодатних членів, як не може бути членів без служіння в ній. В Церкви в 
повноті вилилася благодать Духа – “від повноти Його ми всі прийняли і 
благодать на благодать” (Ін.1:16) – на всіх її членів. Різниця полягає в тому, 
що покликані до особливого служіння отримують і особливі дари для свого 
служіння в Церкві, яких не мають ті, хто цього служіння не виконує. Всі 
обдаровані одним Духом, але не всі мають одні й ті самі дари Духа. В Тайні 
Шлюбу подаються дари Духа для спільного життя. Цих дарів не мають особи, 
які неодружені. Але благодатні як одні, так і другі. 

Тертуліан стверджував, що “відмінність між кліром та народом 
встановила влада церкви та частина зібрання кліру”. Це вірно, якщо 
розглядати клір та народ, як окремі групи, що різняться за своєю природою, 
але не вірно за суттю. Тим більше невірним є в усіх розуміннях той висновок, 
який зробив Тертуліан з цього положення: “через те, де немає зібрання кліру, 
будь собі самому і тим, хто приносить, і тим, хто помазує, і священиком”. 
Тертуліан спокусився вченням про царське священство членів Церкви, як не 
раз в історії цим спокушались, і не побачив, що первинна відмінність кліру та 
народу випливає з відмінності служінь. Відмінність же служінь не встановлена 
ані церковною владою, ані частиною кліру, а витікає з самого поняття Церкви. 

Особливе служіння предстоятельства (єпископське служіння) являє 
собою життєві функції, без яких Церква не може існувати на землі як живий та 
життєздатний організм. 

З самого початку на євхаристичному зібранні були ті, які очолювали, і 
ті, кого вони очолювали. Без цього не могло бути Євхаристії, бо така її 
природа, що потребує предстоятеля. Починаючи з першої Євхаристії, 
здійсненої в Ієрусалимі, на ній у літургійному порядку відрізнявся народ від її 
предстоятеля. “У так званий день сонця буває в нас зібрання в одному місці 
всіх, що живуть по містах та селах; та читаються, скільки час дозволяє, 
казання апостолів або писання пророків. Потім, коли читець припиняє, 
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предстоятель за допомогою слова наставляє та навіює наслідувати тим 
прекрасним речам. Потім усі взагалі встаємо та возносимо молитви. Коли ж 
закінчимо молитву, як я раніше сказав, приноситься хліб, і вино, і вода; 
предстоятель також возносить молитви та благодаріння, скільки він може. 
Народ висловлює свою згоду словом “амінь”. Предстоятель возносить 
благодаріння, на яке народ дає відповідь “амінь”. Серед тих, які засвідчують 
через “амінь” благодаріння предстоятеля, виявлялись не тільки особи,  
ненаділені особливими служіннями, але й особи, що виконували різні 
служіння: серед них були ті, кого тепер ми називаємо мирянами, і пресвітери, і 
диякони, і вчителі, якщо вони приймали участь у Євхаристії. Всі учасники 
зібрання спільно зі своїми предстоятелями складали єдиний народ Божий, 
царське священство. Це відмінність народу від предстоятеля, і тому вона не 
порушувала цільності народу Божого. Предстоятель був невіддільним від 
народу, тому що сам належав народу. Якби він неналежав народу, то не міг би 
бути його предстоятелем на євхаристійному зібранні. Таким чином, з самого 
початку термін “лаос” виступав у двох значеннях: він означав весь народ 
Божий, до якого належали всі члени Церкви без винятку, а в літургійному 
порядку він означав тих, кого очолював предстоятель і хто потім отримав 
спеціальне найменування “вірний”. 

Якби навіть літургійну відмінність предстоятеля від народу справді 
встановила церковна влада, то і в такому випадку Тертуліан був би неправий, 
адже такого роду встановлення, як засноване на відмінності служінь, 
відповідало б волі Божій, бо воля Божа не у змішуванні, а в відмінності 
служінь. Тому Тертуліан абсолютно був неправий, коли він засвоював вірним 
ті служіння – “будь собі самому і тим, хто приносить, і тим, хто помазує, і 
священиком” – на які вони не отримали благодатних дарів. Це було б 
змішуванням служінь, при якому не могло б знайти свого вираження 
священиче служіння народу та його предстоятеля, адже воно робило б 
неможливим саме євхаристійне зібрання. В заперечення Тертуліану, де немає 
кліру, там немає Церкви, а коли немає Церкви, то немає і священства і 
відсутнім є служіння священства. 

“Я від Самого Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус у 
ту ніч, в яку був зраджений, взяв хліб і, поблагодаривши, преломив, і 
сказав…” (1Кор.11:23-24) і “Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є 
прилученням крові Христовій? Хліб, який преломляємо, чи не є прилученням 
Тілу Христовому?” (1Кор.10:16). Ап. Павло вважав, що йому дана благодать, 
щоб “благовістити язичникам недосліджене багатство Христове і відкрити 
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всім у чому полягає домобудівництво таємниці, яка від вічності прихована в 
Бозі, Який створив все Ісусом Христом, щоб нині стала відомою через Церкву 
начальствам і владам на небі різноманітна Премудрість Божа” (Еф.3:8-10). 

Бажанням приховати від непосвячених те, що відбувається у вівтарі, 
пояснюється читання священиком подумки тайнодійних молитв. Ми навіть не 
можемо ставити запитання: знала чи ні, первісна та древня церква тайне 
читання молитв, настільки воно знаходиться у протиріччі з усією її 
літургійною практикою. “Потім до предстоятеля братій приносяться хліб і 
чаша води й вина: він, взявши це, возносить іменем Сина і Духа Святого хвалу 
та славу Отцю всього і докладно складає благодаріння за те, що Він удостоїв 
нас цього. Після того, як він здійснить молитви та благодаріння, весь 
присутній народ відповідає: амінь”. 

Коли в Церкві з’явилася дисципліна непосвячених, то вона стосувалася 
тих, хто не перебував іще в Церкві, тому що від вірних нічого не було 
прихованим у Церкві. Таємний гнозис, про який вели мову Климент 
Олександрійський та Оріген, не стосувався літургійних актів, що були 
повністю відкритими для всіх вірних, але стосувався більш повного знання, 
яке поступово розкривається в залежності від особистого вдосконалення 
кожного віруючого. 

Давній спосіб причащання – так само, як причащаються тепер 
священнослужителі у вівтарі – був надбанням усіх членів Церкви. “По цьому, 
якщо хтось хоче під час літургії причаститися пречистого тіла та бути 
поєднаним з Ним через причастя: руки нехай складає у вигляді хреста і нехай 
прийме спілкування благодаті. Бо таких, котрі з золота чи іншої речовини 
замість руки якісь вмістилища влаштовують для прийняття божественного 
дару і за їх допомогою сподобляють себе, аж ніяк не схвалюємо, як тих, що 
віддають перевагу над образом Божим речовині бездушній та підпорядкованій 
рукам людським”. Всупереч цьому правилу, яке виражає найдавніше 
передання Церкви – “бо кожен раз, коли ви їсте хліб цей і п’єте чашу цю, 
смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде” (1Кор.11:26) – що засвідчене 
всією древньою християнською писемністю, починаючи з Іустина Мученика, 
встановлюється різниця у способі прийняття св. Тайн. Видається ймовірним, 
що простий люд довго зберігав істинне передання, але шкільне богослов’я 
забуло за нього або не хотіло його пам’ятати. 

Це вчення вплинуло і на самі літургійні чини. З зовнішнього вигляду ці 
чини у сучасній формі наче не залишають місця для священнодійства мирян, 
але внутрішня основа богослужіння, особливо тих чинів, які не відчули дуже 
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значних змін, не була затемнена остаточно процесом відділення мирян від 
кліру, та продовжує свідчити про відправу священнодійств усім народом 
разом зі своїми предстоятелями. 

В цьому відношенні особливо важливим є Тайна Євхаристії, як основна 
серед інших. Навіть у сучасних чинопослідуваннях цього таїнства знаходяться 
явні вказівки на священиче достоїнство народу Божого. Для більшої 
аргументації ми звернемося до них, а не до більш давніх чинопослідувань. У 
євхаристійному каноні літургії Іоанна Златоуста молитва благодаріння є 
спільною молитвою всієї Церкви. “О всіх сих Тя благодарим, і Єдинороднаго 
Твоєго Сина, і Духа Твоєго Святаго, о всіх, їхже віми і їхже не віми, явленних 
и неявленних благодіяніях, бивших на нас. Благодарим Тя і о службі сей, юже 
от рук наших прияти ізволил єси, аще і прєдстоят Тебі тисящи архангелов и 
тьми ангелов...” – дякує весь народ через свого предстоятеля, зібраний для 
принесення євхаристійної жертви у своєму спільному служінні Богу і Отцю 
Господа Ісуса Христа. В наступній за нею молитві вся Церква, а не один 
тільки єпископ чи пресвітер, молиться: ”С сими і ми блаженними силами, 
Владико Человіколюбче, вопієм і глаголєм: свят єси і пресвят, Ти, і 
Єдинородний Твой Син, и Дух Твой Святий, Іже пришед, і все єже о нас 
смотреніє ісполнів, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше 
за мирскій живот...”. У молитві перед благословенням св. Дарів закликається 
Святий Дух на весь народ і на приготовані Дари. “Єще приносим Тобі 
словесную сію і Безкровную службу, і просим, і молим, і мілі ся дієм, 
низпосли Духа Твоєго Святаго на ни і на предлежащия дари сія”. Це моління 
про дарування Духа Святого ”на ни” перед самим звершенням таїнства Тіла і 
Крові свідчить, що вершителем таїнства є не один предстоятель, а весь народ в 
повноті. Ще ясніше ця думка висловлена самим Іоанном Златоустом:  
“Є випадки, у яких священик не відрізняється від підначального, наприклад, 
коли належить причащатися страшних Тайн. Ми всі однаково удостоюємось 
їх; не так, як в Старому Завіті, де інше вкушав священик, інше народ, і де не 
дозволено було народу прилучатися того, чого прилучався священик. Тепер не 
так, але всім пропонується одне тіло і одна чаша. І в молитвах, як кожний 
може бачити, багато сприяє народ. Так, наприклад, за біснуватих та за тих, що 
каються, звершуються спільні молитви священиком і народом, і всі читають 
одну молитву – сповнену милосердя. Так само, коли виганяємо зі священної 
огорожі недостойних брати участь у святій трапезі, потрібною буває інша 
молитва, – ми всі разом падаємо долу на землю, та всі разом підводимося. 
Коли знов настає час преподання та взаємного прийняття миру, всі однаково 
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одне одного цілуємо. Також під час самого звершення страшних Тайн 
священик молиться за народ, а народ молиться за священика, тому що слова: 
“з духом Твоїм” означають не що інше, а саме це. І молитви благодаріння 
також спільні, – тому що не один священик приносить благодаріння, але й 
весь народ. Отримавши спершу відповідь від народу, і потім згоду, що 
достойно і праведно здійснюється, починає священик благодаріння. І що є 
дивним, якщо разом зі священиком взиває і народ, коли він возносить ці 
священні пісні сукупно з самими херувимами та вишніми силами”. Весь 
народ, приймаючи участь у благословенні дарів дає відповідь на тайнодійні 
слова предстоятеля через “амінь”. В сучасному чині цей “амінь” повинен 
виголошувати або диякон, або священик, але про те, що він виголошувався 
всім народом, ми маємо незаперечні свідчення з літургійної практики 
первісної і давньої церкви. “Потім до предстоятеля братій приносяться хліб та 
чаша води й вина: він, взявши це, возносить іменем Сина і Духа Святого хвалу 
та славу Отцю всього і докладно складає благодаріння за те, що Він удостоїв 
нас цього. Після того, як він здійснить молитви та благодаріння, весь 
присутній народ відповідає: амінь”. Діонісій Олександрійський у своєму 
відомому посланні у зв’язку із суперечками про хрещення єретиків розповідає 
про якогось вірного, який засумнівався в істинності свого хрещення. ”Бувши 
при недавньому хрещенні тих, які приєдналися і вислухавши питання та 
відповіді, він прийшов до мене з плачем та розпачем і, впавши мені в ноги, 
почав сповідатися та каятися, що хрещення, прийняте ним від єретиків було не 
таке і немає нічого спільного з нашим, тому що воно сповнене нечестя та 
богохульства. Кажучи, що душа його сильно страждає і що від тих нечестивих 
слів та дій у нього навіть немає сміливості підвести очі до Бога, він просив 
мене йому істинне очищення, усиновлення та благодать. Але я не наважився 
цього зробити, сказав, що для цього досить довгострокового його спілкування 
з Церквою, що я не насмілюся знову приготовляти того, хто удостоївся 
слухання благословення дарів, разом з іншими виголошував амінь, приступав 
до трапези, простягав руки для прийняття св. Поживи, приймав її та довгий 
час прилучався Тіла й Крові Господа Нашого Ісуса Христа”. 

Таїнство Тіла й Крові відправляється не священиком, а молитовним 
закликом усієї Церкви, всього народу Божого, зібраного в усій своїй 
сукупності. Стоячи перед усім народом Божим – перед невидимими силами 
небесними, святими і народу, що стоїть у храмі та перед усіма членами 
Церкви, живими і спочилими, єпископ або пресвітер звершує Таїнство разом зі 
всіма, з яких кожний вірний разом з іншими є також звершувачем Таїнства. 
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Спільне священнодійство всього народу Божого в євхаристійному 
зібранні відображалосьу Давній Церкві, в тому, що всі спільно приймали  
св. Тайни. Єпископ з пресвітерами не відрізняються від решти народу ні в 
моменті прийняття причастя, ні в способі причащання після якого слідувала 
спільна для всіх молитва благодаріння: “Боже Вседержителю, Отче і Господи 
Ісуса Христа, ми благодаримо Тобе за те, що Ти сподобив нас причастя 
Святих Твоїх Тайн...”. Участь у Євхаристії для первохристиянської свідомості 
була не повинністю чи обов’язком, як це тепер трактується у церковному 
праві, а живим та спонтанним вираженням приналежності до Церкви. Всі ті, 
які брали участь у євхаристійному зібранні, приступали до св. Тайн, і не могло 
бути такого випадку, коли б хтось з них не причащався. Тільки починаючи з 
епохи правління імператора Костянтина в цьому відношенні відбуваються 
зміни, що були наслідком змін у самій церковній свідомості. Друге правило 
Антіохійського собору і паралельне йому дев’яте Апостольське правило 
погрожує відлученням тим, хто відсторонюється від причастя св. Євхаристії: 
“Всі, що входять до церкви та слухають священні Писання, але через якесь 
відхилення від порядку не беруть участі в молитві з народом або ухиляються 
від причастя святої Євхаристії, хай будуть відлучені від Церкви до того часу, 
як посповідаються, являть плоди покаяння, та проситимуть прощення і таким 
чином зможуть його отримати”. “Всіх вірних, які входять до церкви та 
Писання слухають, але не перебувають на молитві та святому причасті до 
кінця, як таких, що безчинство скоюють у церкві, відлучати належить від 
спілкування церковного”. 
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   Борис Сове 
 

ЄВХАРИСТІЯ В ДАВНІЙ ЦЕРКВІ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА 

(З журналу “Православний вісник”, № 4 1998, сс. 11–30. УПЦ, скорочено) 

У великий день таємничої П’ятидесятниці було покладено початок 
новому благодатному царству  – спільноті Нового Ізраїлю, Церкви Христової  –  
містичному тілу Христовому. В Церкві відроджено єдність людського єства, 
розчленованого гріхом. Гордовитому будівництву вавілонської вежі, 
змішанню мов та розділенню людства у богослужінні П’ятидесятниці 
протиставляються вогняні язики Святого Духа та боголюдське соборне тіло 
Церкви, об’єднане воєдино любов’ю. 

“Хай будуть усі єдині, як Ти, Отче, в Мені, і Я в Тобі, так і вони хай 
будуть в Нас єдині” (Ін.17:21) – молився Христос Своєму Отцю в 
первосвященицькій молитві. Ця молитва та прощальна бесіда Христа із 
співбесідниками  – друзями, апостолами в Сіонській Горниці, яка передувала 
їй,  цей гімн радісної та урочистої любові, богослов’я Євхаристії, у Євангелії 
“богослова та друга Христового” Іоанна займає місце, що відповідає описам 
Тайної Вечері у синоптичних Євангеліях. На ній відбулася перша Євхаристія, 
що встановила Новий Завіт. “Робіть це на Мій спомин”. Виконуючи цю 
заповідь Христа у повній свідомості великого значення Євхаристії, апостоли 
звершують це таїнство. Реконструкція первинної форми Євхаристії являє 
складну проблему [1]. З усією вірогідністю, апостольська Євхаристія по формі 
походила, якщо не повторювала, від чину іудейської вечері друзів (habura) –  
“kiddush”, можливо, пасхальної. 

Книга Діянь Апостолів оповідає, що після першої проповіді апостола 
Петра та хрещення 3000 чоловік, “вони постійно перебували у вченні 
апостолів, у спілкуванні і в преломленні хліба” (Дії 2:42) і, “преломляючи хліб 
у домах, приймали поживу в радості і простоті серця” (Дії 2:46). Це 
преломлення хліба осіняло благодатними променями все життя 
первохристиянської спільноти, що жила постійною радістю блаженного 
сорокодення. “Всі віруючі були разом і мали все спільне. І продавали добро і 
всяку власність, і розділяли всім, дивлячись по потребі кожного” (Дії 2:44-45). 
“У безлічі ж віруючих було одне серце й одна душа, і… не було між ними 
жодного потребуючого” (Дії 4:32,34). Життя християн було пронизаним 
свідомістю, що “коли страждає один член, страждають з ним і всі члени, 
прославляється один член, з ним радіють усі члени” (1Кор.12:26). Біля “чаші 
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благодаріння” для християн вказувався шлях до розв’язання соціальної 
проблеми, болісна гострота якої в Римській імперії і до нинішнього часу 
хвилює наші серця, як вона мучила і християн перших століть. Євхаристія 
поглибила гостроту проблеми. Євхаристія поєднувала та урівнювала всіх  – 

господарів та рабів, багатих та бідних. Всі члени Церкви  –  рівні та вільні у 
Христі, всі  –  діти Божі, всі  –  друзі Христові, браття й сестри. “Один хліб і ми, 
яких багато  –  одне тіло; бо всі причащаємося від одного хліба” (1Kop.10:17). 

Ця єдність усіх членів Церкви у Христі, в образі Пресвятої Трійці та 
союз любові, що дарується в Євхаристії [2], звучать в усіх євхаристійних 
молитвах, починаючи із “Вчення дванадцяти апостолів”, яке ще зберігало 
словесні форми іудейських застільних ритуалів, але внесло в них новий  
зміст  –  христологію та еклезіологію [3]. 

“Хай прийде благодать, і хай пройде цей світ” –  молиться звершуючий 
Літургію. І спільнота урочистим месіанським гімном вітає євхаристійного 
Христа. “Осанна Богу Давида... “Маран афа” – Господь прийшов”. Він 
являється віруючим у Євхаристії. Наступає парусія. Виповнюються видіння та 
чочікування давніх пророків. ”Хай прийде Царство Твоє”. Починається 
месіанське царство. “Це бо входить Цар Слави”. Христос царює. Християни 
беруть участь у весільній вечері Агнця, у месіанській трапезі, соборно 
приносячи благодарственну молитву і причащаючись Тіла й Крові Христових. 
Це і була та радість, про яку говорить книга Діянь Апостолів. Це і було тим 
благодатним досвідом, котрий надихав на сповідницький та мученицький 
подвиги. 

Соборність Євхаристії, хрестовоскресного свята християнської 
спільноти, яскраво відображена в усіх чинах Літургії  –  “спільної справи” 
Церкви, починаючи з її описання у “Апології” св. Іустина Мученика, 
написаній між 150 та 155 рр. [4].  

Євхаристія відправляється в день недільний – “день сонця”. У ній 
приймають участь усі члени спільноти. Після читання Святого Письма та 
проповіді всі приносять приношення (1Кор.16:2) – дари – жертву Богу, 
речовину для таїнства, беручи цим участь у спільному євхаристійному 
жертвоприношенні[5]. “Ми приносимо Богу не так, наче нужденному, але як 
благодаріння за його владарювання і для освячення творіння... Слово хоче, 
щоб і ми приносили дари до вівтаря часто та не пропускаючи” [6]. До цих 
дарів приєднувалися і дари ближнім, але не як простий акт благодійності, а як 
жертва Богу. “Між тим заможні та бажаючі, кожний за своїм бажанням, дають, 
що хочуть, і зібране складається у предстоятеля, і він піклується про сиріт та 
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вдів, та всіх нужденних внаслідок хвороби чи по іншій причині, про 
ув’язнених, про тих, що прийшли в нужді” [7]. Без любові – жертва 
недосконала (Мф. 5:22-24). Участі у літургійному благодарінні передувало 
примирення та лікування взаємних стосунків членів спільноти. Ця вимога 
пред’являється “Вченням 12 апостолів” до тих, що є учасниками Євхаристії, 
нарівні з вимогою допускати до неї тільки відроджених у водах хрещення. 
Примирення засвідчується через “святе цілування любові” (1Кор.16:20), 
“поцілунком любові” (1Петр.5:14), “поцілунком примирення”  
(св. Кирило Ієрусалимський. П’яте тайновідне слово), “божественним 
цілуванням” (Діонісій Ареопагіт), яке  “з’єднує взаємно душі”. “Коли  –  пише 
Тертуліан –   більше цілування з браттями є доречним, як не тоді, коли 
возноситься більш угодна Богу спільна молитва, після якої вони, як учасники в 
нашому молитовному подвизі, своїм цілуванням бажають зміцнити свій 
братній союз з ними. Яке моління є цілковитим без зміцнення святим 
цілуванням?”[8]. “Возлюбімо одне одного”. Без любові неможлива 
однодумність. Джерело любові — Христос[9]. З’єднана в єдине тіло цим 
“священнодійством миру” (Діонісій Ареопагіт), котрим досягається  
“однодумність, єдність і словесна тотожність” (св. Максим Сповідник), 
спільнота приступає до євхаристійної молитви, яка читається єпископом, 
оточеним кліром. Молитва часто імпровізується, адже анафора знаходиться 
ще в “розплавленому” стані. Священик вголос від імені всіх віруючих 
приносить благодаріння та “словесну і безкровну службу” “за всіх і за все”. 
Він не відділений від віруючих. Він  –  “предстоятель братії” (св. Іустин 
Мученик), “вуста усіх” (Феодор Мопсуестійський і Нарсай), він  –  корифей 
хору “союзом любові пов’язаних” та тих, що віддають “благодаріння і славу 
Тому, Який дає всім мир”. Вся спільнота творчо бере участь в євхаристійній 
молитві, в євхаристійній жертві та благодарінні, засвідчуючи молитву 
спільним урочистим “Амінь” [10]. Цим молитовним подвигом виконувалося 
перше спільне діло  –  літургійне, один з найголовніших обов’язків не тільки 
ієрархії, але й усіх членів Церкви, народу “Нового Ізраїлю”, “народу обраного, 
царського священства, роду святого” (1Петр.2:9; Анафора св. Василія 
Великого), бо в Церкві Христовій здійснювався ідеал, якого очікував Моісей 
(Вих.19:6) та пророки  –  загальне священство. 

Звичайно, це вчення про загальне священство не виключає Богом 
встановленої ієрархії, що звершує таїнства. “Тільки ту Євхаристію можна 
почитати за істинну, яка звершується єпископом або тим, кому він сам надав 
це” [11]. 
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Про участь народу у євхаристійній молитві зрозуміло  
навчають св. Кирило Ієрусалимський [12] та св. Іоанн Златоуст, що глибоко 
сумували з приводу байдужого ставлення багатьох християн до Літургії.  
“В молитвах багато сприяє народ. Так, наприклад, за біснуватих і за тих, що 
каються, звершуються спільні молитви священиком та народом... При самому 
звершенні страшних тайн священик молиться за народ, а народ молиться за 
священика, тому що слова “з духом Твоїм” означають ні що інше, як саме це. І 
молитви благодаріння також спільні – тому що не один лише священик 
приносить благодаріння, але й весь народ”. Св. Іоанн Златоуст підкреслює 
відповідальність усіх членів Церкви, продовжуючи: “Усе ж це сказане мною 
для того, щоб кожний із підлеглих протверезувався, щоб ми знали, що всі ми 
єдине тіло і настільки ж відрізняємося одне від одного, наскільки член від 
члена, і щоб ми не все покладали лише на одних священиків, але й самі 
піклувалися про всю Церкву, як про тіло всім нам спільне” [13]. 

Запрошення диякона “Станемо добре, станемо зі страхом, (аби) святе 
возношення в мирі приносити” стосується всіх віруючих. Євхаристійні 
молитви звернені до Бога від імені всієї спільноти. Наприклад, у сирійській 
Літургії св. Іакова – після слів анафори, виголошуваних священиком: “Робіть 
це на Мій спомин”... 

Народ. Смерть Твою, Господи, ми згадуємо, Воскресіння Твоє 
сповідуємо та другого пришестя Твого очікуємо; просимо в Тебе милості та 
благодаті, молимо про відпущення гріхів; хай будуть милості Твої на всіх нас. 

Священик. Отже згадуємо, Господи, смерть Твою і триденне 
Воскресіння Твоє... Приносимо Тобі цю страшну й безкровну Жертву... Бо 
Твій народ та Твоє надбання благає Тебе, а через Тебе і з Тобою – Отця Твого, 
і говорить: 

Народ. Помилуй, Господи, Боже Всемогутній, помилуй нас. 
Священик. І ми, немічні та грішні раби Твої, Господи, благодаримо Тебе, 

прославляємо Тебе за всіх і за все. 
Народ. Прославляємо Тебе, благодаримо Тебе, поклоняємось Тобі, 

благодаримо Тебе і молимо у Тебе прощення, Господи Боже, помилуй нас і 
почуй нас. 

Диякон. Яким страшним є даний час. Який страшний, улюблені мої, той 
час, коли... Святий Дух... спочине на цій Євхаристії... і освячує її... Будьте ж 
присутніми зі страхом і трепетом, стійте й моліться... Покличемо і скажемо 
тричі: Господи, помилуй. 

Священик вимовляє заклик Святого Духа. 
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Народ (тричі): Господи, помилуй. І засвідчує заклик Святого Духа 
дворазовим “Амінь”. 

Далі народ запрошується дияконом до окремих частин прохальної 
євхаристиійної молитви, яку читає священик. Кожна з шести частин 
утверджується “Амінь” народом. Він і закінчує анафору словами: “Яким воно 
було і залишається в роди родів і (буде впродовж) майбутніх віків на віки. 
Амінь” [14]. 

Ця спільна участь у принесенні євхаристійної жертви завершується 
загальним причастям св. Тіла і Крові Христових. Об’єднані у молитві “єдиним 
серцем та єдиними вустами”, віруючі поєднуються з Христом і в Ньому один з 
одним. “Нас же всіх, що від Єдиного Хліба і Чаші причащаємось, з’єднай один 
з одним спілкуванням у єдиному Дусі Твоєму Святому” (Анафора св. Василія 
Великого). Причастя кожного члена засвідчувалося через “Амінь” [15]. 

Загальне причащання під час кожної Літургії було нормою в Давній 
Церкві. Воно було тісно пов’язане із спільною євхаристійною молитвою та 
жертвою. Ті, які були під забороною і позбавлені права приступати до св. Чаші 
не могли брати участь у Літургії [16]. Літургія звершувалася недільними 
днями (“Вчення 12 апостолів”, “Апологія” Іустина Мученика, Дії 20:7).  
В IV ст. Євхаристія відбувається і в суботу в Александрії та, взагалі, в Єгипті, 
в Малій Азії й Константинополі [17]. 

У деяких частинах Церкви причастя було більш частим.  
Так,  св. Василій Великий у листі до Кесарії, дружини Патриція, пише, “що ми 
причащаємося чотири рази кожну седмицю – в день Господній, у середу, у 
п’ятницю та в суботу, а також і в інші дні, якщо буває пам’ять якогось 
святого”, але “добре й дуже корисно кожний день прилучатися і приймати 
Святе Тіло і Кров Христову” [18]. Звичай щоденного причастя був 
розповсюджений і в Римі, і в Іспанії [19]. Вкінці III – на початку IV ст. 
поступово встановлюється Великий Піст   – час покаяння та плачу за гріхи. 
У скорботні дні посту повна Літургія – свято християнської спільноти з її 
пасхальною хрестовоскресною радістю Голгофи та світлоносної ночі – не 
могла відбуватися. Однак віруючим було дозволено причащатися і в дні посту. 
Було започатковано Літургію Передосвячених Дарів, яка являє собою 
поєднання Вечірні з причастям і говорить про можливість причащатися і поза 
повною Літургією. Це допускалося в Давній Церкві. Так, наприклад, 
св. Іустин Мученик зазначає, що св. Дари до тих, що не були присутніми, 
посилаються через дияконів [20]. Давня Церква знала практику зберігання  
св. Дарів вдома і самопричащання [21]. Вона утримувалася надалі в монашій 
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практиці [22]. Але, звичайно, самопричащання, як і причащання хворих, не 
могло замінити собою повної Літургії з її соборною євхаристійною жертвою 
та соборним причащанням. Самопричащання допускалося “за потребою”, 
подібно до того, як у теперішній час допускається участь в анафорі та 
принесенні дарів без причащання або свого роду “духовне причащання” [23]. 

Соборний характер Євхаристії вимагав звершення однієї лише Літургії у 
кожному місті [24]. Звідси виникає згодом західна практика “fermentum” [25], 
того, хто направляється єпископом у парафіяльні храми. 

Ця соборність Євхаристії у Давній Церкві сіяла світу та його освячувала. 
Учасники Царства Христового в Храмі на Літургії надихалися бажанням нести 
у світ любов, радість та світло – для зцілення соціальних недугів, що 
спотворювали чудовий Божий світ. Усе життя християнина, що освячувалось 
церковними таїнствами, вирувало навколо Євхаристії та освячувалося нею, 
адже всі таїнства були поєднані з нею. Ті, що виходили з купелі відродження, і 
отримували блаженне право іменувати Бога своїм Отцем і засвідчені “печаттю 
дару Духа Святого” радісно вперше в житті приступали до св. Чаші. Біля неї ж 
поєднувалися у Христі ті, що ставали подружжям, отримуючи церковне 
благословення [26]. Заради св. Чаші несли довголітнє суворе покаяння 
грішники, які так хвилювали церковну совість. Благодатні дари священства та 
освячення єлею подавались за Літургією. Під час її звершення також 
відбувались і інші священнодійства, наприклад, постриг у монашество [27], 
освячення мира [28]. 

Така була євхаристійна практика Давньої Церкви. Євхаристія  – радість у 
духовному житті окремого члена Церкви. Вона – основа та благодатне 
натхнення на подвиг всходження вгору по сходах чеснот. Вона – “ліки 
безсмертя, засіб цілющий, щоб не вмерти, але щоб жити у Ісусі Христі 
постійно”. Вона  –  обожнення віруючого у Христа, його феосіс. Але 
Євхаристія має і соборний характер. Участь у ній  – спільна справа всіх членів 
Церкви. І коли хтось, по будь-якій причині, найчастіше через нехтування до 
найбільшого духовного скарбу  – св. Дарів, через нехтування до свого 
обов’язку члена Церкви та заповіді любові до інших членів Церкви, 
відмовлявся або ухилявся від цієї спільної справи, Церква починала 
непокоїтися і негайно старалася з’ясувати причини цієї духовної виразки, щоб 
її залікувати. Цими турботами пронизані правила соборів у післякостянтинову 
епоху. Навернення імперії в християнство привернуло в ряди Церкви багатьох 
номінальних християн. “З особистого, чисто жертовного подвигу 
християнство для більшості людей перетворилося у діло громадської 
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пристойності, а деколи, навіть і вигоди” (митр. Сергій Московський).  
Духовна напруга християн ослабла і створилося недбале та недостойне 
ставлення до Літургії. Частішають випадки виходу з церкви після читання 
Святого Письма і проповіді. Ця поведінка засмучувала св. Іоанна Златоуста. 
Друге правило Антіохійського Собору 341 року та дев’яте правило 
 св. Апостолів відлучають “тих, що не бувають на молитві та святому 
причащанні до кінця” або, як читається останнє правило у Слов’янській 
Кормчій 1787 року, згідно тлумачень Зонари і Аристіна, “тих, що не 
перебувають у Церкві до останньої молитви, що не причащаються” [29]. 

Далі взагалі християни перестали приходити на Літургії. Ця недбалість 
до Євхаристії людей, “що втратили міцність та теплоту віри і віддалися 
справам та турботам мирським” [30], спонукало Церкву прийняти рішучі 
заходи. Двадцять перше правило Ельвірського собору (305 р.), одинадцяте 
правило Сердикського собору (343 р.) повторене вісімдесятим правилом 
Трульського собору (692 р.) вилучає з кліру та відлучає кліриків і мирян,  
“що не приходять на Літургії в три недільні дні впродовж трьох седмиць”.  
Але ці заходи не дали очікуваних результатів. Ми знаємо, що у Візантії інколи 
навіть патріарх або імператор виходили з храму після читання Євангелія [31]. 
Занепад духовного життя продовжувався та виявляв в ухилянні від участі в 
Літургії та причащанні. За часи св. Іоанна Златоуста [32] деякі причащались 
один або два рази на рік, незважаючи на докори святителя. Цю практику 
рідкого причащання засуджує і преподобний Касіан. Проти неї спрямовані 
“щоденні єпитимії для монахів”, що їх приписують преп. Феодору 
Студиту[33]. 

Відбуваються інші зміни у літургійній практиці. Поступово вводиться 
таємне[34] читання євхаристійних молитов. Деякі літургісти вбачають 
зародок цієї практики у 19 правилі Лаодікійського собору (343 р.), що, однак, 
піддається сумніву [35]. Таємне читання анафори розповсюджується в епоху 
Юстиніана. Даремно бореться з цим нововведенням імператор перед своєю 
смертю, посилаючись на послання св. ап. Павла: “Наказуємо, щоб усі 
єпископи і пресвітери не таємно (sesiopimenon) промовляли молитви 
божественного приношення і святого хрещення, але голосом (meta phonis), 
який було б чутно вірному народу, щоб уми слухачів збуджувались до 
більших докорів совісті... Належить молитви до Господа нашого Ісуса Христа, 
нашого Бога з Отцем і Святим Духом, у всякому приношенні та інших 
службах вимовляти голосно (meta phonis). Ті, які відмовляться, дадуть 
відповідь біля престолу Божого, і ми, якщо дізнаємось, не залишимо їх без 
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покарання” [36]. 
До VIII ст. тайне читання анафори стає загальноприйнятою  

практикою [37], хоча продовжуються здивування, запитування та суперечки, 
помічені літургістами, які дають пояснення появі заамвонної молитви, [38] як 
замінника для мирян анафори. “Деякі з тих, які стоять поза вівтарем часто 
приходять у здивування, сперечаються між собою та кажуть: яка мета, зміст 
та сила тихо читаних архієреєм молитв, і бажають отримати про це деяке 
поняття. Саме тому божественні отці і накреслили (заамвонну молитву), як 
наче скорочення всього, за що просили (впродовж Літургії) і таким чином 
повідомляють бажаючим поняття про “плаття по бахромі” [39]. 

До VIII ст. таємне читання євхаристійного канону, зародок тихих мес 
(богослужб), спостерігається і на Заході [40]. Висловлювались різні 
припущення щодо причин таємного читання анафори [41]. Припущення, що 
ця практика була прийнята для скорочення Літургії з тієї ж причини, з якої, за 
свідченням св. Прокла, [42] св. Василій Великий та св. Іоанн Златоуст 
скоротили анафору, не може бути визнана переконливою, тому що в цю епоху 
починається процес подовження Літургії оголошуваних та виникає практика 
процесій перед Літургією, що поклали початок нашим молебнам, які впродовж 
довгого часу відправлялися і тепер відправляються в деяких місцях перед 
Літургією, а не після неї. Не можна погодитися із здогадкою Дюшена про 
труднощі голосного читання молитов у великих храмах [43] або з гіпотезою 
про непорозуміння, що виникає від неправильного розуміння слова “mystikos”, 
вміщеного перед анафорою для вказівки про якийсь особливий таємничий 
спосіб її читання. 

Навряд чи вірною є і гіпотеза про те, що тайне читання молитов виникло 
від зменшення кількості причасників. Причащались на Літургії тільки 
священнослужителі; вони-то й читали анафору про себе, таємно [44]. 

Однак, безсумнівно, що таємне читання пов’язане з євхаристійною 
недбалістю церковного народу. Євхаристія  – таїнство, яке викликає у 
віруючих священний трепет. “Да молчит всякая плоть человіча і да стоїт со 
страхом і трепетом”. Цей трепет є притаманним Літургії у всі часи. Але 
євхаристійна недбалість народу примусила отців та літургістів зосередити 
переважну увагу на розкритті необхідності благоговіння, священного страху і 
трепету перед св. Дарами, перед якими Ангели закривають обличчя.  
До св. Чаші належить приступати “зі страхом та любов’ю”. Священний трепет 
доповнює звичне почуття негідності та гріховності. В Євхаристії Христос  – 

“rex tremendae majestatis” [45]. У св. Іоанна Златоуста, що з сумом відмічав 
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занепад євхаристійного пафосу та горіння, зустрічаються постійні нагадування 
про необхідність священного трепету перед страшними   Тайнами [46]. Натяки 
на ці настрої зустрічаються у св. Кирила Ієрусалимського [47]. Св. Іоанн 
Златоуст, в епоху якого анафора, ймовірно, читалася вголос [48], мав 
величезний вплив, зокрема і у Сирії. І саме у сирійських письменників та 
літургістів особливо розвинені молитви священного трепету, які майже 
відсутні у давніх чинах Літургії, в Літургії Апостольських постанов, в анафорі 
Серапіона Тмуітського та у отців IV ст., виключаючи згадуваних  
 св. Іоанна Златоуста та св. Кирила Ієрусалимського. В тлумаченні Літургії 
Феодора Мопсуестійського (†428), даного ним у другій книзі  
“Liber ad Baptizandos” [49]  постійно зустрічається епітет  ”страшний”, що 
вживається відносно таїнства Євхаристії, жертви, св. Дарів. Тут подаються 
вказівки про містеріальне мовчання. “Коли ми перебуваємо у мовчанні у 
великому шанобливому страсі, священик починає анафору” [50]. 
Серафимівський гімн співається всіма присутніми... “і священик приєднується 
голосно до невидимих воїнств”[51]. “Священик читає тихо ці молитви”[52]. 
Про почуття страху і трепету і про тихе  – таємне  – читання анафори говорить і 
несторіанський письменник Нарсай (†502), засновник Нізібійської школи, яка 
знаходилася під сильним впливом Феодора Мопсуестійського. У своїй  
17 гомілії [53] він описує і тлумачить сучасну йому Літургію, дуже схожу, 
окрім анафори, на несторіанську Літургію Фадея і Марія [54]. 

Наприклад, після Символу віри “священик приносить таїнство викупу 
нашого життя, сповнений трепету та зодягнений страхом і великим жахом. 
Священик перебуває в жаху та великому остраху з трепетом по причині його 
провин та провин усіх дітей Церкви... Трепет і страх за себе і за народ лежать 
на священику в цей жахливий час. У страшних умовах та служінні він предмет 
жахання навіть для Серафимів, син праху стоїть у великому страсі, будучи 
посередником [55]. Страшний Цар, таємниче заколений і похований, і страшні 
стражі (ангели), що стоять зі страхом на честь їх Господа. З такими думками 
стоїть священик для священослужіння, шанобливо, з великим страхом і 
трепетом” [56]. Цими почуттями пронизаний і виголос диякона. 

“Глашатай Церкви і тепер виголошує та попереджує кожного сповідати 
свої гріхи Господу і просити Його в чистоті серця. “Станемо добре”, –  він 
каже  – “споглядайте вашим розумом на велике таїнство, що відбувається, яке 
приносите ви, смертні. Страшні Тайни освячуються руками священика. Хай 
кожний перебуває у страсі та жаху, поки це звершується. Священик вже 
приступив один до моління: моліться й ви з ним, щоб ваш мир збільшився 
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через його посередництво. Схиліть до землі погляд ваших умів і просіть 
гаряче. Возносьте прохання всіх Богу в цей час, сповнений трепету і великого 
страху”. За цим слідує заклик до мовчання. “Хай ніхто не наважиться сказати 
жодного слова вустами... нехай молиться серцем, а не вустами, і нехай він 
просить розумом, а не язиком” [57]. Після виголосу “У Вишину звернемо 
серця”  вся спільнота зберігає мовчання і всі готуються до полум’яної молитви 
у своїх серцях. Священик і диякон перебувають у мовчанні,  весь народ у тиші 
і безмовності... Священик, вуста Церкви [58], відкриває свої вуста і веде бесіду 
таємно [59] з Богом, мов з другом [60]. Кінець молитви виголошується вголос. 
Після серафимівського гімну, що виголошується всім народом, “вся Церква 
повертається до мовчання, і священик починає спілкування з Богом”[61].  
Під кінець молитви він підвищує голос, щоб його міг почути народ... і рукою 
благословляє Тайни... і народ своїм “Амінь” сприяє і погоджується з 
молитвою священика. Тоді глашатай Церкві закликає народ і говорить: 
“Моліться подумки. Мир вам”...[62]. Під час закликання Святого Духа 
“глашатай Церкви виголошує: в мовчанні та страху стійте: мир вам. Нехай 
весь народ перебуває в страсі в ту мить, коли звершується тайна Зшестя 
Святого Духа”. Священик підвищує голос і знаменує рукою святі Тайни [63]. 

У Феодора Мопсуестійського і Нарсая є перші свідчення про таємне 
тихе читання анафори і містичне євхаристійне мовчання. Очевидно, ця 
практика виникла у Сирії та розповсюдилася спочатку переважно у Східній 
Сирії. На введення таємного читання анафори впливає і практика disciplina 
arcana, що оберігає святість і велич християнських таїнств. Це зрозуміло з 
відповіді сирійського письменника Іакова, єп. Едеського (640– 708), на питання 
“Чому при зачинених дверях, у безмовності та по усному переданню 
звершувалися таїнства?” [64]. Ймовірно, вимоги disciplina arcana і пояснюють 
відсутність установчих слів у тлумаченні Феодора Мопсуестійського, в чинах 
несторіанської Літургії Фадея і Марія та усну їх передачу [65]. На введення 
практики тайного читання анафори безумовно вплинули, нарешті, деякі ідеї, 
виражені у “Corpus Areopagiticum”, зокрема,  “Про церковну ієрархію” [66]. 
“Corpus” з’явився, ймовірно, у Сирії [67] наприкінці V ст. і був там дуже 
популярним [68]. Його переклав сирійською мовою містик  
Сергій Ришайнський (†536). Із Сирії “Corpus” потрапляє до Константинополя, 
перебуваючи весь перший час під великою підозрою[69]. 

Літургія у книзі “Про церковну ієрархію” надзвичайно схожа або навіть 
та сама, що і в Нарсая, з тією лише різницею, що у диптихи в Нарсая включені 
і живі члени Церкви, а Символ віри встановлений після перенесення Дарів на 
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престол [70]. 
Однією з головних ідей пам’ятки “Про церковну ієрархію”, що поклав 

початок богослужбовій символіці, є вчення про ієрархічну структуру, –  про 
різні ступені пізнання божественних Тайн, повнота яких доступна тільки 
священноначальнику – єпископу. Саме він і передає нижчим ступеням, 
зокрема, другому  –  “споглядальному” чину мирян  –  священному народу, в 
почуттєвих знаках  –  символах  –  доступне їм пізнання. 

“Божественний ієрарх, хоча і зводить, благоволячи до підлеглих йому, 
своє, єдине саме в собі, священоначальницьке пізнання, користуючись 
різноманіттям священних символів, але відразу ж, як невловимий і 
нестримний для нижчих, без усякої переміни в собі повертається до свого 
начальницького служіння і, здійснивши мислений вхід до єдиного в собі, в 
чистому світлі споглядає єдиновидний зміст здійснюваних дій, завершуючи 
людинолюбний вихід на вторинне (справа служіння) Богу належним 
поверненням до найперших” [71]. 

Це відділення священноначальника від народу і мотив таємниці 
підкреслюється при тлумаченні Літургії, “таїнства таїнств”, 
“найдосконалішого з таїнств”, “таїнства зібрання або спілкування”. 
Наприклад, “причастившись і подавши богоначальне причастя (іншим), 
(ієрарх) звертається, нарешті, до священицького благодаріння (разом з 
народом, який приймає участь у благодарінні, вдаючись до одних тільки 
божественних символів), а він сам, підносячись постійно богоначальним 
Духом священноначальницьки, в чистоті богообразного чину, до святих начал 
звершуваних (дій) у блаженних та розумових спогляданнях” [72]. Або, як 
згодом перефразує Георгій Пахімер, “натовп дивиться тільки на божественні 
символи, тому що неспроможний міркувати про щось вище, а сам ієрарх 
возноситься до тих первообразів  – до самого чесного Тіла і Крові Господньої, 
віруючи, що приготовані (символи) перемінилися в них (в істинне Тіло і 
істинну Кров) Святим і всемогутнім Духом” [73]. 

Ці погляди на містичний характер Євхаристії сприяли укріпленню 
розпочатої в Сирії практики тайного читання анафори та розвитку тих 
настроїв страху і трепету[74], які особливо отримали розвиток у тлумаченнях 
Нарсая, безсумнівно, знайомого, якщо не з “Corpus Areopagiticum”, то в 
усякому разі з його основними ідеями, які носилися, так би мовити, в повітрі 
Сирії. Однак, необхідно відмітити, що таємне читання євхаристійних молитов 
на перших порах не означало відсторонення віруючих від участі у приношенні 
євхаристійної жертви. 
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За Феодором Мопсуестійським, “священик – язик церковної  
спільноти” [75]. “Всі ми складаємо одне Тіло Христа нашого Господа, і всі ми 
члени одне іншому, і священик тільки виконує обов’язки члена, котрий вищий 
за інші члени тіла, як, наприклад, око чи язик... Як язик, він приносить 
молитви всіх...[76]. Всі ми приносимо дар зі священиком, і хоча останній і 
встає один, щоб принести його, але він приносить його, як язик, за все тіло. 
Таким чином, дар, що приноситься, належить усім, і він покладається перед 
усіма нами так, щоб ми могли однаково приймати участь у ньому” [77]. 

За Нарсаєм, “разом з проханням священик возносить молитву всього 
народу!” [78], і це підтверджує і монофізит Іаків Серугський (†521), молодший 
сучасник Нарсая, говорячи в своїй гомілії: “Разом зі священиком весь народ 
просить Отця, щоб Він прославив Свого Сина” [79]. У сирійських та 
персидських чинах Літургії, незважаючи на таємне читання євхаристійної 
молитви, підкреслюється участь у ній і мирян, завдяки запрошенням –  
виголосам диякона перед кожним розділом анафори. Ці виголоси разом 
утворюють єктенію. 

Хоча “Corpus Areopagiticum”, звичайно, і не передбачав заперечувати 
соборний характер великого “таїнства зібрання”, але, вводячи значну 
відмінність між мирянами та священнослужителями, він послабив у мирян 
усвідомлення відповідальності за євхаристійну молитву. Всередині VI ст. 
“Corpus” розповсюджується по всьому Сходу, проникає до Константинополя і 
справляє глибокий вплив на подальше візантійське богослов’я. До “Corpus” 
пише схолії Іоанн Скіфопольський (530-540) [80]. З “Corpus” 
розповсюджується і практика таємного читання анафори. Підгрунтя до цього 
було підготоване вченням св. Іоанна Златоуста про страх і трепет, з яким 
належить приступати до св. Дарів, та великими христологічними суперечками. 
Марно бореться з новою практикою Юстиніан. Його новела не зупинила 
процесу, що розпочався. Іоанн Мосх каже про голосне читання анафори як про 
явище, що спостерігається лише в деяких місцях. Вводиться урочистий 
Великий вхід з його символікою, херувимська пісня, сповнена страху і трепету 
[81]. 

До VIII ст. практика таємного читання, як вже відзначалося,  
стає загальною. Літургіст наступних століть пише: “Ієрей приступає, входить 
у спілкування з ангельськими силами і стоїть, наче не на землі, але в 
наднебесному жертовнику, перед страшним жертовником престолу 
Божого...[82]. Ієрей дерзаючи приступає до престолу Божої благодаті... 
Розкриваючи вуста перед Богом і один бесідуючи разом з Ним, і споглядаючи 
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на славу Господню вже не у хмарі, як колись Моісей у скінії побачення, але з 
відкритим лицем. І посвячується він у богопізнання та у віру Святої Трійці, і 
таємно висловлює перед Богом тайни, у таємничих діях сповіщення таємниці” 
[83]. 

Після введення таємного читання анафори Літургія, звичайно, 
залишилась і не могла б не залишитись соборним богослужінням, але з мирян 
наче була знята відповідальність за соборну євхаристійну молитву і 
жертвоприношення. Крім початкового діалогу літурга та народу, вступу до 
анафори, що походить з апостольських часів, до мирян стали доходити тільки 
окремі виголоси, більшою частиною підрядні речення. “Побідную піснь 
поюще, вопіюще, взивающе і глаголюще”... “Твоя от Твоїх Тебі приносяще о 
всіх і за вся”. “Ізрядно о Пресвятій, Пречистій”. Під час читання анафори 
народ слухає співи “Достойно і праведно”, “Свят, свят, свят”, “Тебе поєм”, 
“Достойно есть” або задостойника. Спів хору розділив літурга та народ, і 
посилив пасивність останнього. Коли з’явився іконостас, поступово 
встановилася практика читання анафори при зачинених святих або царських 
вратах, за винятком архієрейського служіння [84]. 

Введення таємного читання анафори сприяло подальшому ослабленню 
євхаристійного благочестя та життя. Найбільша молитва Церкви –  
євхаристійна, яку у давнину багато хто знав напам’ять [85], стала забуватися 
мирянами. Звідси суперечки про її зміст, що відмічені літургістами. Більшість 
мирян не відчуває биття серця Церкви, яким воно чується в анафорі, у якій 
злиті всі молитви Церкви “о всіх і за вся”, про перетворення світу і про 
Царство Боже. Анафори літургій, а серед них молитва св. Василія Великого, 
вражають розмахом всесвітнього космічного моління, в яке вливаються 
благодаріння і прохання певних членів Церкви, глибиною та силою 
благодатної любові Церкви, точністю та пластичністю догматичних формул. 
Цей гімн соборної молитви не доходить до слуху та свідомості віруючих. Для 
багатьох втрачено розуміння жертовного характеру Євхаристії та 
усвідомлення відповідальної участі у підношенні анафори, хоча просфори та 
подача записок за живих і спочилих (стародавні диптихи) свідчать про цей бік 
євхаристійної спільної справи [86]. Багато з тих, які моляться у храмі під час 
анафори моляться своєю самостійною, а не соборною молитвою, дякують Богу 
за свої радості, несуть до Нього свої скорботи і просять в Нього допомоги у 
своїх потребах. Зібрання віруючих, на превеликий жаль, не усвідомлює себе 
одностайним та однодумним і єдиним перед дискосом, на якому вся Церква та 
світ оточують Главу  –  Христа. У відношенні мирян до Євхаристії та Літургії 
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спостерігається елемент соборного, соціального розпаду, який збільшується 
гріхом рідкого причащання. Це є співучастю у соціальному гріху, гріху 
нелюбові до ближнього. 

Розпад соборності на практиці відчувається і в способі причащання. 
Раніше священнослужителі і народ причащались спільно. Тепер же 
священнослужителі причащаються при зачинених царських вратах, запнутих 
завісою. Вівтар на цей час, за тлумаченням літургістів  – Сіонська горниця, з 
якої миряни виключені. Під час причащання священнослужителів хор співає 
“кінонік” – причасний, який у Давній Церкві співав народ, який  
причащався [87]. Наприклад, “Тіло Христово приіміте, істочника безсмертнаго 
вкусіте”. “Вкусіте і видіте, яко благ Господь”. У подальшому причастен став 
змінюватися по днях та святах. Тепер він “співається для того, щоб підтримати 
у тих, що стоять, благочестивий настрій і зайняти їх увагу на цей час” 
(причащання священнослужителів) [88]. Це пояснення російського літургіста 
свідчить про занепад євхаристичного благочестя, тому що у Давній Церкві не 
було потреби в тому, щоб розважати віруючих, коли вони стояли перед 
Євхаристійним Христом. Про цей же занепад говорить і виголошувана часто 
після причасного вірша проповідь [89], або співання “концерту” чи стихир, 
ірмосів канонів, зміст яких дуже часто далекий від миті, яку переживають, 
коли на престолі царює Христос, і християни беруть участь у месіанському 
царстві – образі та передбаченні “нескінченого дня Царства Христового”, коли 
найзручнішим є євхаристійне мовчання. 

Літургія для багатьох втратила значення найголовнішого центрального 
богослужіння – радості церковної спільноти, яка готувалася до нього через 
участь вірних в усіх богослужіннях добового кола. Для багатьох, зачарованих 
красотами біблійних елементів богослужіння та поезією великих духоносних 
церковних гімнографів, Літургія відходить на другий план перед всенічним 
молінням. Літургія “обросла” додатковими послідуваннями – скороченнями   
Утрені  –  молебнами і панахидами, які у свідомості віруючих часто затуляють 
жертовно-заступницький характер Євхаристії. 

Причащання стало нечастим. Для більшості воно виявляється заміненим 
антидором [90]. Віруючі причащаються раз на рік. Причастя тісно пов’язане з 
говінням і Таїнством Покаяння [91]. В цьому криється велика духовна правда. 
“Хай випробовує себе людина, і так хай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. 
Бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є в осуд собі, не розмірковуючи про 
Тіло Господнє” (1Кор.11:28—29). Виголос “Вчення 12 апостолів”, а саме, 
“якщо хто святий  – хай приступає, коли ж ні – то хай покається” звучить в усіх 
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Літургіях. “Святая Святим”. Св. Іоанн Златоуст, висловлюючи полум’яне 
бажання, щоб його паства якомога частіше приступали до святих Тайн [92], 
вимагає причащання “з чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним 
життям [93], з найбільшою однодумністю та з полум’яною любов’ю [94], з 
трепетом та у цілковитій чистоті” [95]. Християнин в день свого духовного 
відродження та засвідчення печаттю Святого Духа закликається до такого 
життя, при якому він би мав можливість, хоча і з глибоким усвідомленням 
своєї гріховності та негідності, якомога частіше приступати “із страхом Божим 
та любов’ю” до  св. Чаші і бути учасником молитв святого підношення. 

Давня Церква оберігала святість Євхаристії і явних грішників відлучала 
від святої Чаші на довгий час, інколи до самої смерті. Пізініше суворий устав 
покаяльної дисципліни було послаблено через загальне падіння духовного 
життя християн. Виникле монашество мало величезний вплив на життя мирян. 
В монастирях Літургія звершувалася один-два рази на тиждень [96], а решта 
часу проходила на приготування до Таїнства і на подвиг очищення серця 
великими подвижницькими “потами і трудами”. В монастирях потреби 
напруженого духовного життя створили практику майже щоденної сповіді у 
двох формах: старчеської і сакраментальної. Звідси виникає тісний зв’язок 
причащання зі сповіддю, якого не знала Давня Церква, що слідувала правилу 
“совість людини є керівним правилом для причастя Божественних Тайн” [97]. 
Нова практика з монастирів була перенесена і до мирянського середовища [98] 
з тією лише різницею, що для монахів стан приготування до причастя був 
постійним, а миряни стали приступати до причастя все рідше й рідше, 
знаходячи виправдання для своєї духовної недбалості та гріха у необхідності 
особливого приготування [99], забувши заклик св. Кирила Ієрусалимського, 
звернений до тих, що просвічуються: “Не відлучайте себе від причастя, не 
позбавляйте себе священних і духовних сил Таїн задля гріховної скверни”. 
Забулися й слова преп. Іоанна Кассіана: “Ми не повинні відсторонюватися від 
причастя Господнього через те, що усвідомлюємо себе грішниками. Але ще 
більше і більше зі спрагою належить прибігти до нього для загоєння душі та 
очищення духу, однак же з таким смиренням духу та вірою, щоб, вважаючи 
себе недостойними прийняття такої благодаті, ми б іще більше бажали 
лікування для наших ран. Зі смиренням серця, по якому віримо і сповідуємо, 
що ми ніколи не зможемо достойно торкатися Святих Тайн, кожного 
недільного дня приймати їх для лікування наших недугів, замість того, щоб, 
звеличуючи себе марним переконанням серця, вірити, що ми після року 
буваємо достойними прийняти їх” [100]. 
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Але ще у другій половині XI ст. митрополит Київський Іоан II (†1089), 
можливо, дотримуючись константинопольської практики, у своїй “Заповіди 
святих отец к ісповідующимся синам і дщерям” каже про причащання у великі 
свята, в усі недільні дні св. Чотиридесятниці [101], всього нараховуючи до  
22 днів [102]. Однак, вочевидь, започаткувати чи утримати практику частого 
причащання було вельми складно [103]. 

У XV ст. Сімеон Солунський, дотримуючись практики Давньої Церкви, 
радить приступати до св. Чаші “навіть, коли є можливість, і кожного 
недільного дня” [104]. 

Нечасте причащання спостерігалося не тільки в Руській Церкві, але і в 
інших частинах Вселенської Церкви, наприклад, на Балканах. Тут часто через 
відсутність причасників доводилося спостерігати скорочення або майже 
непомітне завершення Літургії. Власне кажучи, вона для тих, які молилися, 
завершується причащанням священнослужителів, за яким слідує проповідь, 
роздача антидору та цілування хреста. Заключна ж частина Літургії проходить 
непомітно для народу і десь збоку. Не лунає заклику на весільну вечерю 
Агнця, а коли і лунає, то залишається для переважної більшості, майже для 
всіх, які моляться “голосом волаючого в пустелі”. 

Звичайно, душі, які живуть напруженим духовним життям, відчувають 
євхаристійні спрагу та голод. “Як лань прагне до водних потоків, так прагне 
душа моя до Тебе, Боже”. На жаль, практика рідкого причащання виявилася 
для багатьох виявляється зведеною мало не на щабель канонічного “правила”. 
“Розвинулась надмірна і вже нездорова недовірливість, боязливість, яка 
деколи заходить вже занадто далеко і нерідко відганяє членів Церкви від 
причастя на багато років” (митр. Сергій). Відомі сумні факти відмови з боку 
священиків у частому причащанні або недопущення до св. Чаші у “світлозору 
ніч” св. Великодня, хоча в деяких випадках таке ставлення можна пояснити 
ревним намаганням досягти достойного причащання та боротьбою з недбалим 
відношення до Таїнства, що полягає у легковажному бажанні якомога швидше 
“розговітися” у пасхальну ніч. 

Звичайно, механічне та насильне введення щоденного причащання без 
відповідної духовної підготовки може створити для мирян духовну небезпеку 
“недбалого та неуважного підходу до св. Таїнства”. Часте причащання тісно 
пов’язане із загальним духовним станом членів Церкви. 

Думка мимоволі звертається до практики Давньої Церкви, до яскраво 
вираженого соборного характеру її Літургії, притемненому від людської 
недбалості до великих благодатних Дарів та радості, що їх було дано 
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віруючим у Христа в Сіонській горниці на Тайній Вечері та у великий день 
П’ятидесятниці, і до ослаблення усвідомлення відповідальності всіх членів 
Церкви за участь в принесенні євхаристійної жертви та соборному 
причащанні, відповідальності за долі Церкви і за зодчество Царства Божого на 
землі. Згадується проникливе попередження св. Іоанна Златоуста, “щоб ми не 
покладали на одних священиків, але й самі піклувались про всю Церкву, як за 
тіло, всім нам спільне. Це буде служити більшому утвердженню і нас спонукає 
до більшого успіху (у доброчесності). В Церкві повинні жити як в одному 
домі, як ті, що складають одне тіло, всі повинні бути прихильними один до 
одного... Сліз достойним є дійсний наш стан. Так далеко відірвались ми один 
від другого, тоді як нам належало б являти собою одне тіло” [105]. І 
дороговказною яскравою зіркою сяють вогняні слова євхаристійних молитв. 

Як небесна музика звучать слова анафори св. Василія Великого: “Нас 
же всіх, що причащаємося від Єдиного Хліба і від Єдиної Чаши, поєднай 
один з одним Спілкуванням у Дусі Твоєму Святому. Усіх нас прийми в 
Царство Твоє, зроби нас дітьми Світла Твого Дня, Твій Мир і Твою любов 
даруй нам, Господи, Боже наш, бо це все Ти вже приготував нам. І дай 
нам единими вустами і єдиним серцем славити й оспівувати 
найдостойніше і найвеличніше Ім’я Твоє  –  Отця і Сина і Святого Духа  –  

й нині, і повсякчас, і на вічні віки!”. 
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АРХІМАНДРИТ АЛЕКСІЙ (ФЕДОРОВ), 
настоятель Свято-Успенського 
кафедрального собору (Україна, м. Херсон). 

Про автора 
Архієпископ Іонафан, в миру Анатолій Іванович Єлєцкіх (власні імена 

та прізвища етнічних росіян тут передаються у російському звучанні) – 
правлячий архієрей Херсонської єпархії УПЦ (Московський Патріархат), 
відомий церковний композитор. Він народився у січні 1949 року у 
Воронезькій області Росії (нині Білгородська). Росіянин. Землі батьківщини 
владики від давніх часів були заселені змішаним людом: царськими 
стрільцями, руськими поселенцями, на півдні та південному сході – 
донськими козаками; втікали туди від кріпосного права і білоруські та 
українські русини. Слобідський край славиться дивовижним розмаїттям 
національних культур Росії та України. Тільки там, та ще у  
Архангельській області, можна було ще почути хорове багатоголосся. 

Родові корені владики ведуть до чернігівсько-орловських, воронезько-
білгородських земель, до Брянщини, а також на Дон – до козаків. Дід владики 
по матері (Семен) походив зі старообрядчеського роду 
(м. Новозибков, Брянської області, Росія), а прабабця – з Володимирської 
губернії. Дід по батькові (Федор Єлєцкій) вів свій родовід від гілки роду 
воєводи –  князя Федора Єлєцкого на прізвисько Кривий (Кульгавий).573 
                                                           
 

573Історична довідка: Єлєцкі, князі, рюриковичі, ведуть свій родовід від удільних чернігівських 
князів, зокрема від роду св. Михайла Всеволодовича, князя чернігівського. Правнук його, 
Федір Іванович Єлєцкій, був учасником Куликовської битви. Князі Єлєцкі на Земському 
Соборі обирали боярина Михайла Романова на престол московських Царів. В роду батька 
владики довгий час зберігався образ, подарований предкам владики Іонафана новообраним 
Царем. Походження прізвища “Єлєцкій” – за містом Єлєц (Росія), в якому княжили 
представники гілок чернігівського дому. Княжили вони також і в місті Глухів, що на 
Україні, в якому проживали гетьмани України та вчилися відомі церковні композитори 
Артемій Ведель та Дмитро Бортнянський. До речі, єпископом цього міста був у свій час і 
владика Іонафан (Єлєцкіх), що відкривав після атеїстичного полонення знамениту 
старчеством Глинську пустинь. В роді князів Єлєцкіх було багато поетів, музикантів, 
лікарів та, навіть, вони були козаками і вояками. На даний час старовинний рід князів 
Єлєцкіх має віддалених представників в Україні та в Росії. Деякі з них, стали толстовцями 
(духоборами), емігрували і понині проживають в Америці (за даними канадського дослідника 
пана Унбегауна). Заміна написання закінчення прізвища владики Іонафана сталася з 
політичних мотивів за драматичних обставин: батько владики Іван Федорович Єлєцкій та 
мати Ольга Семенівна Пятанова – учасники Великої Вітчизняної війни (на фронті батько 
дослужився до чину підполковника). Під час боїв у Польщі батько, щоб уникнути підозрінь 
СМЕРШу (військова розвідка, каральні органи у діючих на фронті військах) відносно його, 
наче б то польського походження (в тилу проти Червоної армії діяли польські партизани: 
Армія Людова, себто Народна армія), був змушений перед боєм вступити до лав ВКП(б) і 
при видачі партквитка змінити написання свого прізвища на «сибірське» – «Єлєцкіх», хоча 
він мав при цьому на увазі свій рід Єлєцкіх. Так він уник арешту і, можливо, розстрілу. 
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У важкі післявоєнні часи, проживаючи багато років на крайній півночі 
(м. Сєвєроморськ, Мурманська область, Росія), батьки (Іван Федорович та 
Ольга Семеновна) як могли старались прилучити чотирьох дітей (Анатолія, 
Антоніну, Алєксандра та В’ячєслава) до музики, приватно навчаючи їх грі на 
акордеоні. Любов до народної пісні привили юнаку Анатолію його бабуся по 
матері – Ольга Михайлівна Пятанова (Тамбовська область) та його няня 
Наталья Семеновна Самокрутова – знавець народної воронезької пісні. 
Після переїзду сім’ї до Києва (1961 р.) незгладиме враження справив на юнака 
спів хору Володимирського Собору (регент Петр Толстой) з його особливою 
співучістю та душевністю, притаманними українському виконавчому 
хоровому стилю, а потужний, такий що ллється, лірико-драматичний тенор 
цього хору (Михайло Ульяницький – чудовий артист київського оперного 
театру), залишив в душі майбутнього композитора глибокий слід. 

Як зізнається владика Іонафан, ще будучи шістнадцятилітнім юнаком, 
він духовно пережив дивовижне видіння надзвичайного Живого Світла, Котре 
він сприйняв душею, як Світло Радості та, завдяки Якому, Бог відкрився йому 
як Жива Любов, Благо і Особистість. Після цього чудесного явлення він уночі 
в приватному будинку таємно від батьків прийняв святе Хрещення з рук 
відомого київського священика о. Алєксєя Глаголєва і з того часу на довгі 
роки другим “рідним домом” майбутнього владики стане церковний клирос 
православного храму, де він пройде “ази” церковної служби. Співати в ті часи 
на клиросі доводилося ховаючись за спинами дорослих хористів, адже в країні 
панував державний атеїзм та існувала система гласних та негласних обмежень 
і навіть репресій проти будь-якого інакодумства, в том числі і релігійного. 

Духовно-музична творчість автора як церковного диригента та 
композитора почалася на початку 70-х років ХХ ст. на берегах Неви, у 
Санкт-Петербурзькій Духовній Академії та Семінарії (колишня Ленінградська 
Духовна Академія і Семінарія – далі ЛДА і С), у якій він шість років навчався 
богослов’ю, а потім трудився близько десяти років на посаді регента хору 
студентів духовних шкіл. Виконував послух іподиякона у митрополита 
Ленінградського і Новгородського Нікодіма (Ротова), який постриг його у 
монашество з іменем Іонафан. У священний сан був рукопокладений 
єпископом Виборгським Кирилом (Гундяєвим), ректором ЛДА і С. Музичну 
освіту за спеціальністю «регент хору» він отримав у регентському класі при 
                                                                                                                                                                                              
 

Пізніше батько змінив закінчення прізвища свого молодшого брата Леоніда Федоровича 
Єлецкого на Єлєцкіх. Про рід князів Єлєцкіх див. “Российская родословная книга”, вид. Кн. П. 
Долгоруковым; Р. Зотов “О черниговских князьях по Любецкому синодику” (Санкт-
Петербург, 1982), а також дослідження журналіста, одного з потомків роду - Єлєцкіх 
Олександра Леонідовича, Липецька область, Тербуни. 
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ЛДА і С, який очолював професор Н.Д. Успєнскій, відомий музикознавець, 
доктор церковної історії. Регент митрополичого хору Ніколо-Богоявленського 
Морського собору і викладач гармонії та диригування Юрій Пєтровіч 
Юрєнєв, протодиякон Павєл Пєтрович Гєрасімов – регент архієрейського 
хору Троїцького собору Олександро-Невської Лаври, безпосередньо 
знайомили учнів Регентського класу з досвідом управління церковним хором. 
Чудові педагоги-вокалісти Андрєй Алєксандровіч та Людміла Владіміровна 
Ільінські сумлінно та успішно “виховували” голоси майбутніх регентів, 
дияконів і священиків. З вдячністю згадує владика і чудового педагога по 
класу диригування на Регентському відділенні духовних шкіл, глибокого 
дослідника музичної спадщини Д. Бортнянського Лєоніда Алєксандровіча 
Грігорьєва, а також чудового знавця руського церковного Восьмиголосся та 
музичної творчості А. Архангельського, завідувача Регентського відділення 
при С.-Пб. Духовних школах Михала Івановича Ващенко та ін. 

Більше дванадцяти років зал для репетицій академічної  
капели ім. Глинки, що на Мойці у Санкт-Петербурзі, був для автора збірника 
“Осанна” школою навчання високої майстерності професійного співу: нею 
керував видатний художній керівник та диригент (в подальшому і 
багаторічний ректор Санкт-Петербурзької консерваторії), Владислав 
Олександрович Чернушенко, з яким автора поєднувала багатолітня творча 
дружба. Серед професорів Духовної академії на той час іще були живими 
випускники Санкт-Петербурзьких імператорських духовних шкіл, наприклад, 
поважний професор-протоієрей о. Міхаіл Спєранскій. Багато відомостей про 
богослужбові традиції старого Петербурга почерпнув студент Анатолій 
Єлєцкіх з вуст випускника 1906 року придворної співочої капели, колишнього 
викладача церковного співу та регента семінарського хору духовного 
композитора дев’яностоп’ятирічного Константіна Міхайловіча Федорова. 
Духовником студентів був маститий старець, що в свій час служив у клирі 
храму Петергофського імператорського палацу, протоієрей о. Константін 
Бистрієвський. У Пітері студент Анатолій Єлєцкіх зблизився з 
неформальним гуртком російських художників-авангардистів – учнями школи 
Малєвича і Філонова (княгиня Татьяна Глєбова, Валєнтіна Соловьова,    
С. Стєрлігов та ін.), відвідував приватні виставки їх картин, що у ті часи 
вважалося небезпечним. Митрополит Ленінградський і Новгородський 
Антоній (Мєльніков), будучи тонким цінителем та збирачем живопису, 
благословляв ієромонаху Іонафану відвідувати його особисту прекрасну 
пінотеку та новгородську резиденцію, де у невеликому залі деколи давали 
концерти всесвітньовідомі музиканти. 
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У Петербурзькій Духовній Академії 70-80 рр. ХХ ст. стоялаатмосфера 
відкритості між професорсько-викладацьким складом та студентами. 
Богословські дискусії проводились “на рівних”: ніхто не боявся висловлювати 
свою думку та захищати її в аудиторії. Блискуча плеяда маститих професорів 
під керівництвом видатного архіпастиря РПЦ митрополита 
Нікодіма (Ротова), а також ректора ЛДА і С архієпископа Кірілла 
(Гундяєва), нині він є митрополитом Смоленським і Калінінградським, 
головою ВЗЦЗ МП, професорів-протоієреїв: о. Ніколая Гундяєва, о. Васілія 
Стойкова, о. Ліверія Воронова, о. Аркадія Іванова, о. Іоанна Бєлевцєва,    
о. Владіміра Сорокіна; прот. о. Богдана Сойко, багаторічного викладача 
Біблійної історії Ігоря Цезаровіча Міроновіча і багатьох інших, передавала 
студентам знання богословської науки, виховувала любов до церковної 
православної служби та високого мистецтва. Заняття студентів богослов’ям та 
храмові богослужіння чергувалися з відвідинами оперного та драматичних 
театрів, численних музеїв-палаців, виїздами до Валаамського монастиря 
теплоходом по Ладозі. Нерідко в актовому залі Академії виступали хори з 
Америки та Європи, читали лекції видатні богослови-спеціалісти з інших 
країн. Нині духовні школи Санкт-Петербурга знаходяться під омофором 
високопреосвященнішого митрополита Владіміра (Котлярова) та під 
безпосереднім керівництвом преосвященного ректора архієпископа 
Константіна (Горянова), які очолюють нині славетні православні духовні 
школи північної російської столиці. 

У 1976 році ієромонах Іонафан закінчив курс навчання у 
Ленінградській духовній академії (нині Санкт-Петербурзька) із вченим 
ступенем кандидата богословських наук і був залишений у ній професорським 
стипендіатом. У 1986 році до ювілею тисячоліття Хрещення Русі з 
благословення святійшого патріарха Пімена (Ізвєкова) хор студентів 
Ленінградської духовної академії та регентського відділення ЛДА під його 
управлінням здійснив запис грампластинки, де вперше були озвучені його 
авторські твори. У 1987 році, отримавши подяку вченої ради духовної академії 
за багаторічний труд, він, з благословення митрополита Ленінградського і 
Новгородського Алєксія (Рідігєра), нині патріарха Московського і всієї 
Руси, повернувся до Києва, де був прийнятий до кліру Володимирського 
Кафедрального Собору. У 1988 році за рекомендацією митрополита 
Київського, указом святійшого патріарха Пімєна зайняв посаду намісника 
Києво-Печерської Лаври в сані архімандрита, а скоро був посвячений і в сан 
єпископа. Відновлював зруйнований монастир та уставне лаврське життя.       
У богослужбовій практиці монастиря відновив традиційний співучий 
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“Лаврський Обіход” – шедевр українського духовно-музичного церковного 
барокко XVII ст. 

З виникненням на початку 90-х років ХХ століття в Україні 
неканонічного автокефального розколу архієпископ Іонафан відкрито 
відстоював духовну єдність православного українського народу з матір’ю 
Руською Православною Церквою та викривав порушення Філаретом монаших 
обітниць, за що (разом з багатьма архієреями УПЦ) зазнав жорстокого 
цькування та переслідування з боку колишнього митрополита Київського 
Філарета (Михайла Денисенко), якого пізніше було скинуто з сану 
Архієрейським Собором УПЦ (МП) та піддано анафемі Архієрейським 
Собором РПЦ (за 25 правилом св. Апостолів). Але до цієї події владика 
Іонафан, майже два роки, вигнаний та обмовлений Філаретом, перебував без 
місця служіння, скитався без даху над головою, уповаючи лише на всесильну 
допомогу Божу в очікуванні справедливого рішення святійшого патріарха 
Алєксія другого та Архієрейського Собору РПЦ. 

Багаторічні страждання та боротьба за єдність святого православ’я в 
Україні не змусили владику Іонафана забути творчість церковного співу. 
Після виправдання владики Іонафана та відновлення його Святійшим 
Патріархом Алєксієм, Архієрейськими Соборами РПЦ та УПЦ у 
святительському достоїнстві, в бутність владики на відтвореній Глухівській 
кафедрі (м. Глухів – місце навчання майбутніх композиторів А. Веделя та 
Д. Бортнянського, місцезнаходження відомої старчеством Глинської пустині, 
Сумська область, Україна), київський хор “Благовіст” під керівництвом 
заслуженого діяча мистецтв України та головного диригента державного хору 
радіо та телебачення України Віктора Скоромного записав компакт-диск 
“Традиційні та нові піснеспіви Православної Церкви” з музикою єпископа 
Іонафана, до якого увійшли його оригінальні твори та аранжировки. У запису 
звучить і голос автора (“С нами Бог”, “Тело Христово приимите”, “Хвалите 
имя Господне”). Архієпископ Іонафан – автор багатьох духовних хорових 
творів та перекладів. Видавництво “Музична Україна” опублікувала його 
нотні збірки: “Христос рождается”, “Степенные антифоны утрени”, 
“Православные церковные песнопения”. 

В серії “Бібліотека камерного хору “Киев”побачила світ його “Літургія 
Миру”. Вперше в історії слов’янського церковного співу гімни православної 
Літургії св. Іоанна Златоуста були проспівані з використанням декількох 
фрагментів григоріанського хоралу. Камерний хор “Київ” під управлінням 
відомого українського диригента Миколи Гобдича виконав та видав компакт-
диск із звукозаписом “Літургії Миру”. Окремі духовно-музичні твори 
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архієпископа Іонафана були опубліковані та записані на компакт-диски у 
зарубіжних країнах та увійшли до скарбниці духовних піснеспівів 
Православної Церкви: “Степенные антифоны древних напевов”, “Чертог 
Твой” (до мінор), “Плотию уснув” (ля мінор), “Ныне силы небесные”, 
валаамський наспів, “С нами Бог”, соловецький наспів, (соль мінор), 
“Покаяния отверзи ми двери” знам. розспіву, (сі бемоль мажор), “Величит 
душа Моя Господа” (ре мінор) та ін. 

Музично-дослідницьку діяльність архієпископа Іонафана доповнює  
пошук маловідомих духовних творів післяреволюційного періоду та 
українських монодій ХIV-XVI ст., яка ставить за мету збереження духовної 
спадщини великої православної слов’янської культури. Не забута 
архієпископом Іонафаном і російська церковна музична культура. У стінах 
Петербурзької Духовної Академії архієпископ Іонафан працює над своєю 
книгою, в основу якої покладено описання знайдених у її бібліотеці семи 
рукописних книг з невідомими широкій публіці духовно-музичними хоровими 
акапельними творами церковного композитора В. Фатєєва, учня        
Рімского-Корсакова. Твори датовані періодом від 1916 по кінець 40-х рр. 
ХХ століття. 

Духовний зв’язок владики Іонафана з Петербурзькою Alma Mater 
зберігається впродовж багатьох років. У кінці 90-х років ХХ століття 
архієпископ Іонафан, разом з митрополитом Кіріллом (Гундяєвим), був 
почесним гостем Санкт-Петербурзької Духовної Академії у дні святкування 
20-літнього ювілею утворення музичної церковної семінарії – регентського 
класу при Санкт-Петербурзькій Духовній Академії і Семінарії, у витоків 
організації якого він знаходився. Авторські твори владики поповнюють фонд 
академічної бібліотеки. 

Науково-літературна діяльність архієпископа Іонафана представлена 
кандидатською дисертацією, у якій простежені життя та праці візантійського 
поборника православного іконошанування ІХ століття преподобного Феодора 
Студита, різноманітними виданнями в Херсоні перекладів українською та 
російською мовами молитвословій Божественної Літургії св. Іоанна 
Златоуста, св. Василія Великого, віршами на релігійну тематику. Він є 
автором низки статей, що вийшли друком у церковній пресі в Україні та в 
закордонних журналах. 

У 2003 році архієпископ завершив п’ятирічну працю з перекладу на 
російську мову духовної поеми VII ст. – Покаяльного Великого               
Канону св. Андрія Критського у чотирьох літературних версіях (проза, 
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вірші). Канон був надрукований видавництвом Херсонського державного 
університету за сприяння ректора професора Ю. І. Бєляєва (Україна). 

Доктор філологічних наук професор Херсонського Державного 
Університету Олег Мішуков у своєму відгуку на публікацію канону 
відзначив: “Дана праця преосвященного Іонафана, архієпископа Херсонського 
і Таврійського, у якій зібралися воєдино і знання богослова, і творчій дар 
церковного композитора, і духовного поета, без сумніву, відтворює стиль 
старовинної руської мови: у каноні знайдені слова, які “западають" в душу. 
П’ятирічна праця владики Іонафана, зокрема, його ритмічно викладений 
канон, знаменує, на наш погляд, помітний науково-літературний підсумок 
більш як столітніх зусиль священнослужителів та лінгвістів викласти            
по-церковнослов’янськи визначне творіння християнської давнини – 
покаяльний канон святого Андрія Критського». Переклад Покаяльного канону 
св. Андрія Критського, зроблений архієпископом Іонафаном, знайшов 
позитивний відгук у багатьох авторитетніших архієреїв РПЦ (зокрема, 
Предстоятеля Білоруської Православної Церкви митрополита Мінського і всієї 
Білорусі Філарета (Вахромєєва) – голови богословської комісії Священного 
Синоду РПЦ, митрополита Юр’ївського та Волоколамського Пітіріма 
(колишнього глави видавничого відділу РПЦ, багаторічного редактора 
Журналу Московської Патріархії) та багатьох інших преосвященних. 

У 2004 році, до 55-річчя архієпископа Іонафана, видавництво 
Херсонського державного університету випустило нотний збірник “Осанна”, 
до якого увійшли його духовно-музичні перекладення, оригінальні авторські 
твори, патріотичні гімни та вірші (всього близько 750 сторінок нотного 
тексту). Друге розширене видання цього збірника під назвою “Тебе поєм” 
надруковано в двох томах у м. Херсоні, що стало значною духовною подією. 

В цьому ж видавництві (2005 р.) було надруковано його “Новый 
толковый путеводитель по молитвословиям Божественной Литургии 
святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого” російською мовою з 
розширеним історико-богословським коментарем та євхаристологічними 
статтями. У 2006 році в Херсоні, вперше в РПЦ, був надрукований цей 
переклад Божественної Літургії – “Новий тлумачний путіник...” – 
українською мовою.  

Святіший патріарх Алексій Другий, під керівництвом якого владика 
Іонафан трудився останні два роки свого перебування у стінах Духовної 
Семінарії та Академії, у своєму вітальному адресі до 55-річчя архієпископа 
Херсонського і Таврійського Іонафана (30 січня 2004 р.) особливо відзначив 
його праці на музичній та педагогічній ниві в СПб. Духовній Академії та 
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регентському відділенні, його значний внесок у виховання майбутніх пастирів 
Церкви Христової, літературно-богословські праці. 

Більше десяти років архієпископ Іонафан виконував церковний послух 
на різних єпископських кафедрах (Біла Церква, Переяслав-Хмельницький, 
Глухів, Суми, Херсон), при цьому він одночасно виконував послух керуючого 
справами УПЦ, неодноразово був членом журі Міжнародного фестивалю 
церковної музики у м. Гайнувка (Польша). Відкрив та очолив у Сумській 
області знамениту Глинську Пустинь, а пізніше Сумське пастирсько-
богословське училище. Був ініціатором відкриття та першим безпосереднім 
керівником офіційної Інтернет-сторінки Української Православної Церкви 
“Православ’я в Україні”. Заснував у м. Херсоні Спасо-Преображенський 
чоловічий монастир. Архієпископ Іонафан – член богословської та 
синодальних комісій Священного Синоду УПЦ. Удостоєний церковних 
орденів святійшим патріархом Ієрусалимським і всієї                 
Палестини Венедиктом, святійшим патріархом Московським і всієї Русі 
Алексієм Другим, блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України 
Володимиром, Предстоятелем Української Православної Церкви, 
Вселенським Патріархом Варфоломієм Першим удостоєний архієрейської 
іменної панагії. Наприкінці 2004 року був представлений Херсонською 
обласною державною адміністрацією в кандидати на здобуття почесного 
звання “Заслужений діяч мистецтв України”. 
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