
КАТЕХЕТИЧНА ПРОПОВІДЬ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ

# 2 ПЕРЕД ПІДНЯТТЯМ ЗАВІСИ - ПРОСКОМИДІЯ

    Запрошуючи гостей додому, ми, звичайно, кажемо їм, на що саме їх запрошено:  “на  каву” 
або на обід, на вечерю або на більше свято, зокрема, день народження. Іноді додаткова подія 
також має місце, “приходьте на обід, і після цього ви зможете побачити наше весільне відео,” 
або прийдіть на обід, і ми можемо після цього пограти в Scrabble. Очевидно, що нам доведеться 
підготуватися відповідно до прийняття гостей, зайнятися купівлею продуктів у магазинах, 
приготувати страви та придбати напитки.

     Божественна Літургія не є просто Господньою Вечерею, це бенкет. Бенкет, звичайно, включає 
в себе промови чи тости. Святкові страви, звичайно, подаються відповідно до сформованої 
традиції місцевої або етнічної спільноти. Барбекю – це найбільш неформальний бенкет, а 
весілля, як правило, є найбільш формальний, але всі ці події не мають строгих правил щодо 
їх організації, адже кожен може внести якісь зміни щодо їх проведення. Термін Божественна 
Літургія означає “побожна та свята праця народу”. Так як, батьки можуть влаштувати обід, щоб 
відсвяткувати шлюб своєї дитини, так і служіння Божественної Літургії не є випадковою подією 
але “святою справою народу.” Хтось уповноважений повинен її підготувати.

     Найпростіші продукти харчування і напої повинні бути приготовані на цей Божественний 
Бенкет: хліб і вино. Сьогодні для Божественної Літургії ми використовуємо, хліб і вино, які 
особисто приготовляє священик чи диякон. Спочатку хліб і вино приносив хтось до певного 
місця, де проходила зустріч. В Єрусалимі, Антіохії і в ранній Візантії, промовлялася молитва 
за ці дари, перш ніж вони були поставлені на престолі. Приношення дарів було простим і 
зрозумілим (так само, як Тридентський обряд латинської Меси, де хліб і вино зберігаються на 
маленькому столику біля вівтаря і приносяться до вівтаря). Навіть до початку 8-го століття, 
різні тексти показують, що молитви проскомидії промовлялися на початку Літургії, або 
безпосередньо перед їх принесенням на престіл. Це певною мірою вносило нерозуміння. 
Сьогодні ми звикли до однакової форми служіння в кожній парафії єпархії, але в ранній Церкві 
була велика обрядова різноманітність, навіть між парафіями в одному місті. Наприклад, 
єпископ служачи сьогодні з богослужбової книги призначеної для єпископа, що має назву 
ієратикон, завершує проскомидію перед тим, як її вносять на престіл пресвітери і диякони, 
а потім ідуть через святилище до Царських воріт, а він приймає дари з їхніх рук. На початку 
процесії були довгими, але згодом вони ставали меншими, розпочинаючись за декілька кроків 
від царських воріт. 



Спочатку хліб був покритий тканиною (щось на зразок того, що роблять євреї сьогодні з 
особливим хлібом (хала), який благословляють для суботньої трапези), чаша не покривалася. 
Згодом, багато обрядів і символіки було вкладено в проскомидію, і псалми і молитви 
промовлялися під час нарізання хліба, покладення його на тарілку, при наливанні вина і води 
в чашу, і при накриванні посуду, а згодом, при приготуванні усіх дарів. Використання кадила  
було приписано для цієї частини приготування дарів, і проскомидія відбувалася таким чином 
до часу імператора Юстиніана I та до часу посвячення його великого творіння 27 грудня 537 р 
н.е., Церкви Святої Софії, Премудрості Божої. У просторій базиліці, принесення хліба і вина 
до престолу стало найважливішим моментом обряду, процесійний хід був набагато більшою 
подією, ніж вступний обряд входу.
     Сьогодні проскомидія є “самодостатнім” обрядом. Вона починається і завершується 
звичайними молитвами, ймовірно тому, що це було зроблено в іншому місці, ніж святилище, 
можливо, навіть в іншому будинку. Отже, яке значення має для нас цей приватний обряд, який 
здійснюють священики і диякони? Владика Богдан Данило доручив парохам відкрито здійснити 
проскомидію один або два рази на рік перед вірними і пояснити їм цю частину Літургії. Було 
б корисним ознайомитися вірним із цією частиною Літургії, адже це допомогло б усвідомити, 
що найголовніше богослуження вимагає участі багатьох осіб, яких ми не обов’язково бачимо 
в церкві, зокрема фермерів, які виростили пшеницю і виноград, тих, хто випікали хліб і 
виробляли вино, не тільки в наш час, але протягом століть, від часу, коли Ісус заповідав нам це 
робити постійно на своїй Останній Вечері. Сам розвиток складного обряду приготування хліба 
і вина говорить нам, що очі наших душ можуть побачити дивовижні речі через світло Святого 
Духа в найдрібніших жестах та предметах!


