
КАТЕХЕТИЧНА ПРОПОВІДЬ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ
# 6. ПРОПОВІДЬ: «ГОЛОВА ЗІБРАННЯ ПРОМОВЛЯЄ ДО НАС»

Грецьке слово, яке використовують євреї, щоб вказати на місце, де проводилися богослуження, крім 

Єрусалимського Храму, є синагога, що означає «зібратися разом». Навіть, за часів Ісуса існував звичай 

збиратися людям на такі зібрання. В Євангелії (Мт. 4:23) читаємо про те, що Ісус «ходив по всій Галілеї 

навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Добру Новину про Царство і лікував недугу і всяку неміч 

серед людей.” У Євангелії (Лука 4:16) розповідається історія про Ісуса, який читає уривок з пророка Ісаї в 

синагозі в Назареті і згодом проповідує. Юстин Мученик каже, що читання і проповіді на християнському 

зібранні в другому столітті у Римі тривали так довго, «поки був час. » Ми повинні пам’ятати, що в Римі в 

часи Юстина, неділя була просто ще одним днем тижня. «Вікенд» ще не було винайдено, тому християни 

ходили до церкви перед початком праці у той самий день.

     Юстин каже, що «голова зібрання» промовляв після того, як читач закінчив читати. Це говорить нам 

про те, що в середині другого християнського століття ми вже бачимо тих, кого ми називаємо сьогодні 

«парохів» і «читців». Парох може мати також священика, який допомагає йому та працює з ним, і тому 

вони можуть почергово виконувати свої обов’язки на зібранні. У будь-якому випадку сьогодні місцевий 

парох отримує від єпископа право проповідувати, підкреслюючи тим самим, що єпископ є архипастирем, 

який служить кожній спільноті в своїй єпархії. Крім того, єпископ, пресвітери, диякони можуть 

проповідувати. Це бачимо у  Діяннях Апостолів (6 : & ff), де Святий Стефан проповідував на вулицях і 

в результаті це коштувало йому життя. Багато людей думають про «проповідь», як лише про звичайну 

промову, але це не так. Грецький термін «Проповідь» означає «спілкуватися або розмовляти з людиною», і 

в цьому випадку, з Богом у Христі через Святого Духа.

Отець Церкви Оріген розрізняв проповіді (λόγος, яка побудована на раціональних та логічних аргументах) 

та іншу проповідь (ὁμιλία, яку застосовували у зверненні до влади або, навіть, у зверненні до серця). Якщо 

читання Св. Письма є повторенням слова в стабільній і конкретній формі, то Проповідь є нагодою для 

Святого Духа діяти через проповідника, який може пояснити незрозумілі тексти, звернути увагу слухача 

на духовні аспекти тексту, надати людям те, що друковане слово може не мати, подібно як дивитися п’єсу 

є цікавіше, ніж читати копію її сценарію, а також застосовувати текст до конкретної ситуації, передаючи 

розраду, радість і натхнення, які випливають із Св. Письма через Святого Духа.


