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Але наступає година, і тепер вона є, коли 
богомільці правдиві вклонятися будуть 
Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі 

прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що 
Йому вклоняються, повинні в дусі та в 

правді вклонятись.(Iван.4:20-24) 
 

Чи знаєте ви, як правильно 
поклонятися Богу, як правильно славити 
Всевишнього? Одна з традиційних церков 
вважає, що тільки її віруючі правильно 
славлять Бога. Назва у неї гарна, але чи 
дійсно саме такого прославлення та 
поклоніння вимагає Господь від Своїх 
послідовників? Де в Біблії написано про 
поклони перед іконами? Кому Бог казав, 
що потрібно цілувати мертві тіла людей, 
або ж виціловувати хрести, лампадки, 
Біблію, руки священнослужителів і тому 
подібне? Де написано про освячення 
кошиків з продуктами на Паску, або яке 
відношення мають берези чи лепеха до 
сходження Духа Святого на апостолів? 
Невже саме так правильно славити Бога?  

Нас завжди має турбувати питання: 
«чи правильно ми поклоняємось Богу чи 
вірно славимо Його?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чи замислювалися ви над тим, що Бог, 

можливо, вимагає від вас якогось іншого 
поклоніння, а не того, яке ви практикуєте, 
до якого ви звикли?  

Це досить показово! Коли ми читаємо 
в Святому Письмі про розмову на цю тему 
Ісуса з самарянкою, то жоден юдей не 
підійшов до Нього з запитанням: «Чи 
правильно ми поклоняються Богові?» 
Жодну людину це не цікавило. Вочевидь, 
всі були впевнені у своїй правоті. І лише 
якась нікому не відома жінка з Самарії 
торкнулася даного питання. І як завжди, 
ми бачимо мудру та гарну відповідь Ісуса. 
Зовсім не таку, на яку очікували люди. 
Зовсім іншу, ніж бажала б більшість. 
Навіть сьогодні. То ж як правильно 
вклонятися Богу? Яких богомольців шукає 
собі Господь? Що означає: «вклонятися 
Богу в Дусі та істині?»  

Перш за все, хочу звернути вашу 
вагу на те, через що почалася розмова 
Ісуса з самарянкою про поклоніння. З 
давніх часів самаряни сперечалися з 
юдеями, на якому місці потрібно молитися 
Богу, яке місце є більш святим, чи де 
саме може перебувати Господь. 
Самаряни вважали, що це місце 
знаходиться на одній горі, на території 



 

Самарії, Юдеї ж навпаки – 
говорили про храм Божий в 
Єрусалимі.  

Дуже важливою була 
відповідь Ісуса: «Надходить 
година, коли ні на горі цій, ані в 
Єрусалимі вклонятись Отцеві не 
будете ви» (Iван.4:21). Чому Ісус 
казав ці слова? Як це так – не 
вклонятися Богу в Єрусалимі? А 
де ж тоді? Невже храм буде 
перенесений?  
Справді, в уяві євреїв Бог 
перебував саме в Єрусалимі, в 
найсвятішоому місці храму. Тричі 
на рік юдеї з усіх околиць ішли 
саме в Єрусалим, щоб 
вклонитися Богу. А тепер? Що 
говорить Ісус? Він каже, що 
такого окремого, якогось святого, 
місця вже не буде, і вклонятися 
та молитися Богові можна буде 
на любому місці та в любий час. 
Істинне поклоніння означає, що 
Бог є Дух, і Він може бути в 
любий час в любому місці. Кожна 
людина тепер має вклонятися 
Богу та славити Його не через 
обряди та формальні церемонії, 
але духовно, від серця. Людина може знаходитися в 
кабінеті, чи в полі, але його дух – через віру – може 
перебувати в присутності Божій. 

Поклоніння в юдеїв було зведено до зовнішніх 
церемоній та обрядів. Це поклоніння Богу було видиме: 
починаючи від жертвоприношень, вівтаря, свічників, 
певного місця в храмі, та закінчуючи спеціальним 
одягом священиків і тому подібне. Юдеї думали, що 
виконуючи ці всі обряди та церемонії, вони 
поклоняються Творцеві. Справді, Бог сам говорив у 
Старому Заповіті про такий спосіб, але в першу чергу 
була важлива не форма, а дух. Бог не хотів 
формального поклоніння, виконання тих всіх обрядів 
буква в букву, Він хотів, щоб люди служили Йому від 
серця, любили Його, поклонялися не тілом, а духом. 
Тіла євреїв могли низько схилятися до землі перед 
Богом, але їхні серця не займали правильного позиції 
перед Всевишнім. Наглядним прикладом сьогодні може 
бути те, що в знак покори перед чоловіком жінка може 
надіти і 10 хусток на голову, але в серці цієї покори не 
мати. Думаю, кожна жінка мене зрозуміє. Так само і 
Богу не подобалося таке формальне поклоніння, Він 
хотів, щоб люди поклонялися Йому не формально, але в 
дусі та правді.  

Брати і сестри, а як ми поклоняємось Богові? Як ми 
стоїмо перед Всевишнім? Наше богослужіння може 
проходити гарно, всі люди можуть бути святково 
вдягнені, зробити блаженний вираз обличчя, навіть 
хустинку можна накинути, можна і пісні голосно співати і 
головою ствердно кивати підчас проповіді. Але це все, 
що ми бачимо. А що бачить Господь? Він не дивиться на 
наше обличчя чи одяг, Він бачить наш дух, внутрішній 
стан нашого серця. Цікаво, що Бог може побачити там, 
на скільки великою буде різниця?  

Пам’ятаймо ті слова Ісуса, що Бог є Дух, і ті, що 
Йому вклоняються, повинні вклонятися Йому не 
формально, не тілесно, не про людське око, не через 
плотське вираження, але в дусі та в правді. Знову ж 
таки, якщо говорити про місце поклоніння, форму та 
зміст, то Богу набагато приємніше бачити зібрання з 5-

10 людей у маленькій скромній 
хатинці, які духом линуть до 
Господа та у правді служать 
Йому, аніж якийсь заповнений 
храм з золотими куполами, 
позолоченим приладдям 
всередині, та "нафарбованими" 
людьми. Християнство – це не 
театральність, а життя; не 
вдавана показуха, а правда.  

І ще, оскільки Бог є Дух, то і 
наші дари Богу мають бути 
дарами Духа Святого. Чи потрібні 
для Бога якісь наші жертви? Чи 
вимагає від нас Господь у жертву 
грошей чи якихось інших 
матеріальних благ? Чи треба 
Господу свічки, кадіння і тому 
подібне? Бог як Дух, хоче щоб ми 
приносили Йому плоди Духа: 
любов один до одного, мир, 
довготерпіння, милосердя, віру, 
вміння володіти собою…  

Що означає "вклонятися Богу в 
істині"? Знаєте, у Старому 
Заповіті є чимало прикладів, коли 
юдеї ніби приходили поклонитися 
Богу в храм, ніби показували, що 
служать Богу, але в той же час 

вони поклонялися ідолам, вели нечестивий спосіб 
життя, і були далекі від виконання заповідей Божих. 
Подивіться на тих самих фарисеїв у часи Ісуса Христа, 
які так гарно і так довго молилися, щоб люди бачили які 
вони побожні. Вони ще багато чого робили показного, 
але багатьом з них Христос був настільки не зручній, не 
вигідний, що вони все зробили, щоб убити Його. І в той 
же час ці люди приходять поклонятися Його Отцеві. Де є 
істина? Служіння Богу і поклоніння Йому – це не лише 
годину відбути в церкві та й все. Це життя у правді, 
життя у Слові Божому, щоденне життя з Христом, який є 
Правда. Для Бога не достатньо показувати вашу віру, 
або ж поклонятися Йому духом, Він хоче щоб і наше 
правдиве життя відповідало тому, що є у нас в душі, за 
Ким ми слідуємо та з Ким живемо.  

Як ви гадаєте, чи багато є таких правдивих 
богомольців, які вклоняються Отцеві в дусі та правді? Чи 
можемо ми себе назвати "правдивими богомольцями"? Чи 
вклоняємося ми Богові в Дусі та правді? Саме такі люди 
потрібні Господу, саме таких людей прагне мати Господь у 
Своєму Царстві Небесному. Адже релігія, поклоніння Богу, 
наше відвідування церкви – це не якийсь обряд чи 
традиція, тим більше – не формальність, яку ми повинні 
виконати. Нажаль, сьогоднішня більшість саме такі 
стосунки мають з Богом. Але Божа дитина, яка знає ту 
велику ціну, заплачену за неї Ісусом, як багато Господь 
зробив заради нашого спасіння; людина, яка має Духа 
Христового у своєму серці та намагається жити по правді, 
тільки така людина буде поклонятися Богу в Дусі та істині. 
Для такої людини поклоніння – це не просто ритуал, це 
спосіб життя зі Своїм Спасителем. Це не обряд, який 
потрібно пройти раз у тиждень, щоб задобрити Бога, або 
якось відзначитися перед Всевишнім. Поклоніння Богу – це 
щоденне життя, яким людина живе разом зі своїм Творцем 
та Спасителем, який дарував нове життя. Пам’ятаймо про 
це кожного разу, коли будемо  приходити до церкви та 
стояти перед всемогутнім Богом, який знає наші серця. І 
нехай Господь допоможе кожному з нас поклонятися Йому 
в дусі та істині. 

                       Мурза В.В., УЄРЦ, м.Свалява 



Лiтургiя 
 

 і  р і  , Божес венна лі  р і  або Св  а лі  р і  ( рец. 
λειτουργία – "сл жінн ", "спільна справа") –  радиційна 
назва сл жби Божої   Православній, Ка олицькій  а 
Греко-ка олицькій церквах, а  очніше: бо осл жінн  з 
приношенн м Св  их Дарів. Св  а лі  р і  займає в 
з аданих церквах цен ральне місце: її основою є св  е 
Таїнс во Євхарис ії, оскільки в хрис и нській  радиції 
прийн  о вважа и, що вс ановив Євхарис ію  а 
викон вав її сам Іс с Хрис ос, і від оді Церква її пос ійно 
прак ик є. З адані церкви вважаю ь, що через 
Євхарис ію Хрис ос є прис  ній   церкві  ілом і кров'ю, 
ко рі подаю ьс  вірним через хліб  а вино. Т   навчаю ь, 
що   св  ій лі  р ії хліб і вино посв ч ю ьс  і б квально 
пере ворюю ьс  на Тіло і Кров Хрис а-Спаси ел  
( ранс бс анціаці ). 

Зараз   бо осл жбовом  вживанні Православної  а 
Греко-ка олицької Церков є  ри лі  р ії: лі  р і  Івана 

Золо о с о о, лі  р і  Васил  
Велико о, лі  р і  Раніше 
осв чених Дарів або св. 
Гри орі  Двоєслова. 

Час ини Божес венної 
 і  р ії 

Перед поча ком ієрей 
( рецькою – св щеник) і 
ди кон, мол чись, од  аю ь 
лі  р ійні ризи. 
Розпочинає ьс  Сл жба 
Божа, що складає ьс  з  рьох 
основних час ин: 

Проскомиді  
Головною ф нкцією Проскомидії є при о  ванн  

Св  их Дарів. У св  илищі, за зачиненими царськими 
воро ами, на жер овник  (проскомидійник ), без  час і 
вірних відб ває ьс  при о  ванн  дарів хліба і вина. Це 
при о  ванн  с проводж є ьс  моли вами і кадінн м. 

На спеціальній  аці-дискосі, біл  А нц -євхарис ійно о 
хліба, викладаю ьс  час инки хліба на з адк  про Ма ір 
Бож , св  о о Йоана-Хрес и ел , пророків, апос олів, 
м чеників, а  акож живих і померлих, щоб в моли вах 
з ада и їхні д ші. Викладені в  акий спосіб час инки хліба 
є знаком  час і   Пресв  ій Жер ві ціло о людс ва разом 
з Бо ородицею  а іншими св  ими. Час инки, викладені 
на дискосі біл  А нц -Хрис а, відображаю ь ціл  Церкв  
– Церкв  на Землі і з’єднан  з нею Церкв  Небесн . У 
цен рі Церкви – Хрис ос; символом ціло о Всесві   є 
дискос. 

Хліб, що викорис ов є ьс  при звершенні 
Божес венної  і  р ії, є квасний. На оміс ь в Римо-
ка олицькій Церкві вживаю ь не квасний хліб-опрісноки. 
Дл  відправи Божес венної  і  р ії викорис ов є ьс  4 

просфори (б лочки) з 
ви исненим знаком хрес а 
і лі ер, що є скороченн м 
від слів «Іс с Хрис ос 
перема ає» (ІС XC NIKA)  а 
одна – з іконою 
Бо ородиці або 
с илізованим написом  

 
МАРІЯ. З цих просфор ієрей вирізає: з першої – к бічної 

форми хліб євхарис ійний-А нець, з др  ої – час инк  на 
з адк  і вшан ванн  Бо ородиці (просфора Бо ородиці), з 
 ре ьої – 9 час инок за св  их ("дев'  ичинна"), з че вер ої – 
за живих, з п'  ої – за померлих. Вирізанн  і викладенн  
час инок с проводж є ьс  моли вами і проханн ми про 
прийн     Жер ви. 

З ідно з Єван ельською розповіддю про Хресн  смер ь 
Іс са Хрис а (Ів.19:34), з Йо о рани ви екла кров і вода,  ом  
і в чаші на Проскомідії зміш є ьс  вино з водою. 

 і  р і  О олошених 
Др  ою час иною  і  р ії є  і  р і  О олошених, 

названа  ак  ом , що на ній мож  ь б  и прис  німи 
люди,  кі б ли хрещені, або проходили ка ехізичне 
повчанн  – "о олошенн  в вірі". В Римо-  а Греко-
ка олицькій церквах ц  час ина  і  р ії називає ьс  
" і  р ією Слова". 

Ме ою  і  р ії Слова є навчанн  вірних. Хрис ос є 
прис  ній в своєм  Слові, бо це Він промовл є, коли 
чи ає ьс  Св  е Письмо в Церкві. 

 і  р і  О олошених розпочинає ьс  відчиненн м 
царських ворі . Спільно співаю ьс  фра мен и псалмів 
(ан ифони), єк енії  а інші моли ви, чи ає ьс  Апос ол 
(фра мен  з «Ді нь Апос олів» або Апос ольських Послань), 
а  акож Єван елі . Ієрей ви олош є проповідь. Закінч є ьс  
др  а час ина  і  р ії закликом: «О олошені, вийді ь!», – 
 кий символіз є, що на  і  р ії вірних мож  ь б  и прис  ні 
лише повноправні члени Церкви. 

 і  р і  Вірних 
 і  р і  Вірних (в Ка олицьких Церквах –  і  р і  

Жер ви) –  оловна час ина Божес венної лі  р ії, на  кій 
відб ває ьс  Св  а Євхарис і  – с  нісне пере воренн  
хліба і вина в Тіло і Кров Хрис ов   а їх споживанн  
(Причас  ) вірними. На поча к   ре ьої час ини  і  р ії 
при співі Хер вимської пісні відб ває ьс  перенесенн  
Дарів з жер овника на прес ол. Далі, післ  єк енії 
співає ьс  Символ віри, післ   ко о відб ває ьс  
Євхарис ійний канон, під час  ко о через сходженн  
Св  о о Д ха на принесені дари і відб ває ьс   аїнс во 
пере воренн  хліба і вина в Тіло і Кров Хрис ові. 

Під час  і  р ії Жер ви пов орюю ьс  слова 
вс ановленн  – Євхарис ії, з ад ю ьс  Йо о с ражданн , 
смер ь, воскресінн  і дор ченн  пов орюва и 
св щеннодійс во,  ке Він виконав під час Тайної Вечері. 
Ієрей звер ає ьс  з проханн м до Бо а про посланн  
Св  о о Д ха, щоб Той пере ворив жер в вані дари в 
Тіло і Кров Хрис а, поєднав і осв  ив  сіх зібраних. Під 
час Божес венної  і  р ії велик  час ин  моли ов ієрей 
 овори ь  ихо. 

Бо осл жінн  в Україні 
В Україн  чи анн  св. Письма прийшло   9-м  с олі  і з 

Візан ії   церковнослов’ нськом  перекладі з часів св. 
Кирила і Мефоді . Сл жби складалис   акож  оловним 
чином дл  прославленн  місцевих св  их: св. Покрови, 
Бориса і Гліба – з 11 с ., Теодосі  Печерсько о – з 12 с .,  а 
більш пізні сл жби на чес ь св. Володимира Велико о, 
кн  ині Оль и, Теодосі  У лицько о, Йосафа а К нцевича 
 ощо. Сл жби недільно о цикл  і,  ак звані, "за альні 
сл жби" вміщені в Осьмо ласник  (Ок оїх )  а За альній 
Мінеї. 

Матеріал взято з Вікіпедії – вільної енциклопедії 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


Уривок з брошури «Чому я відійшов?»  
колишнього священика православної церкви  

Володимира Добровольського 

За наукою Православної Церкви, Літургія була 

встановлена вже апостолами і передана Церкві вже з 

тією обрядовістю і урочистістю в чині Євхаристії, яку 

спостерігаємо ми і сьогодні. І що перша Літургія була 

записана апостолом Яковом, яку пізніше ніби скоротив 

Василь Великий, а ще пізніше її скоротив Іоан Златоуст. 
Чи бачив хто-небудь зміст Літургії апостола Якова, 

позитивно стверджувати ми не можемо. Коли взяти до 

уваги, що було аж три Якова: Яків Заведеїв, Яків Алфеїв 
і Яків, брат Господній, то виникає питання, котрий же з 
них написав Літургію? Бо відомо, що підчас Тайної Вечері 
з Христом були тільки учні, які входили в число 

Дванадцяти, які завжди з Ним були, а з ними Яків 

Заведеїв і Яків Алфеїв. Перші два Якова були присутніми 

на Вечері і також були очевидцями всього того, що 

чинив Христос. Вони з певністю добре стежили за 

кожним словом і рухом Його. Тому, ми не 

можемо припустити такої думки, що вони так 

скоро все забули, а натомість передали, ще й 

записали щось інше. 

Коли припустити, що Літургію написав 

Яків, брат Господній, то можна допустити дві 

можливості. Коли ж він таки був на Вечері 

присутній, то як і інші учні не міг змінити 

того, що заповідав Христос. Коли ж він не 

був, а довідався з оповідання інших учнів, то 

також не міг почути інакше, тільки так, як 

чинив і заповідав Христос, і не міг написати і 

передати щось інше. 

Прикладом для цього візьмемо апостола 

Павла,  який навіть не був в той час 

прихильником Христа, а запеклим ворогом, і 

далеко пізніше був покликаний Христом до 

апостольства, цілком правильно зрозумів заповідане 

Христом чинити на спомин про Нього. І так само 

правильно учив і Церкву в Коринті, докоряючи їй за 

викривлення і не розуміння цієї Істини - (1 Кор. 11).   
Що ж заповідав Христос під час Вечері? Він взяв хліб, 

благословив, переломив, дав учням і сказав: „Прийміть, 

споживайте, це є тіло Моє, що за вас ламається”, – а 
потім взяв чашу і так само благословивши, подав учням і 

сказав: „Ця чаша – Новий Завіт у Моїй крові. Це робіть, 
коли будете пити на спомин про Мене!”. 

Учні цілком добре зрозуміли волю Христову і значення 

сказаних Ним слів і так навчали своїх послідовників, що 

видно з записів в «Діях Апостолів» і з їхніх листів до 
Церков. І ніяк не можемо допустити думки, що котрийсь 

з апостолів, в даному випадку Яків, міг навчати і навіть 

записати інакше. 

Чи вчив вже тоді апостол Яків, чи котрийсь інший, 

про «переісточення», тобто про перетворення істоти 

(природи) хліба і вина в тіло і кров Христову, як це 

вчить сьогодні церква?  

Згідно Православної Літургії, чин Євхаристії також 

символізує приношення безкровної, жертви, приношення 

Христа в жертву за гріхи людей. Але оскільки згідно 

Писання, Христос раз був принесений в жертву і більше 

не вмирав, а тому і не може страждати більше, то чин 

мук і страждань виконується тільки над хлібом, який ще 

не став «переісточений», і не на Жертовнику, який є і 
Престолом, а на окремому столику збоку, який також 

названо «жертовником». 

 

Але тут знов виникає складність, бо приготування 

Агнця і покладення його на дискос, накриття покрівцем 

зверху звіздиці, символізує народження і покладення в 

ясла Дитяти Ісуса, а звіздиця над ним – зірку, яка 

вказувала волхвам місце, де було Дитя. То ж питання: 

чому тоді не покладається цілий хліб, як символ цілого 
Ісуса, а лиш частинку його? І якщо покладення Агнця 

символізує лежання Ісуса в яслах, то навіщо вже тоді 

Його ріжуть, колють, проколюють ребра, виточують кров 

і воду, відбирають Йому життя і т. п. А все це робить 

священик при виголошенні відповідних (?) місць зі 

Святого Писання. Це все виправдується тим, що над 

«переісточеним» Тілом не можна виконувати символічних 

мук і смерті, бо мусів би Ісус за кожним разом Сам 

терпіти і страждати, а тому виконується тільки над 

хлібом. Чи ж не дивно це все?  

Для чого печуться інші чотири хлібини? Коли вже 

Агнця покладений на дискос, і влито вино і воду в чашу, 

то з другого хліба виймається трикутна частинка – на 

пам'ять Матері Ісусової – і покладається праворуч Агнця, 

на спомин того, що Вона вознеслася по 

смерті на Небо і сіла праворуч Нього. З 

третього хліба виймаються так само 

трикутні частинки на спомин Івана 

Хрестителя, пророків – починаючи від 

Мойсея, а також інших – починаючи від 

апостолів, святителів, мучеників, 

преподобних, святих, чудотворців і інших 

святих, згідно того, в чию честь 

відправляється Літургія. З четвертого хліба 

виймаються частинки за церковну владу і 

духовенство, за державну владу й за 

військо та за інших. З п'ятого хліба 

виймаються частинки за «душі померлих», 

«на спомин і відпущення гріхів святіших 

патріархів православних», і інших чинів 

церковних. 

Всі ці обряди та таємні і невідомі нікому речі може і 

були б недаремними, якби це все було угодне Богові і 

Його святій волі. Виникає тоді питання, на скільки це 

все відповідає науці Христовій і науці апостолів? Чи міг 
вже апостол Яків внести в чин Літургії такі поминання, 
як наприклад, «На спомин і відпущення гріхів святіших 

патріархів православних», коли їх тоді ще не було?.. Хто 

може дати відповідь? 

Важливо згадати, що «причащатися» можна тільки 

після «сповіді». Сповідатися можна або перед Літургією, 
чи під час Літургії, або напередодні. Без сповіді мирянин 
не може отримати причастя. Чи є можливою сповідь для 
всіх кожного разу, коли відбувається Літургія? Коли 

взяти до уваги, що служіння відвідує дві-три сотні 

людей, то є абсолютно виключеним, щоб була можливість 

висповідати таку велику кількість. На це дійство 

потрібно витратити досить багато часу, чого жоден 

священик чи миряни не могли б собі дозволити. І тому 

мало хто б сповідався і причащався, або й зовсім ніхто. 

Священик лише по формі виголошує певні фрази, які 

означали, що люди вже і висповідалися, і причастилися.  

Ось так закінчується Літургія, в якій миряни бувають 

тільки німими свідками, але не учасниками. Якими 

порожніми вони на це служіння прийшли, такими і йдуть. 

Ані користі, ані повчання з того вони не отримали. Хіба 

що по шматочку з тих хлібів, з яких виймалися частки 

для Літургії. Вся їхня участь була в тому, що вони 

побачили і почули та… не зрозуміли, що й для чого 

діється. 



 
Мiф про вiдсутнiсть 

обрядовостi у протестантiв. 
 
«Обрядовість – це наділ тільки православних і 

католиків! У нас же, протестантів, лише служіння в 
Дусі та Істині!» - ці слова входять у плоть і кров 
кожного протестантського неофіта (новонаверненого). 
Здається, колись вони відповідали дійсності. Тютчев 
колись писав схвальні вірші про лютеранське 
богослужіння та богослов’я: «…цих голих стін, цього 
порожнього храму…». На жаль, часи міняються!  

Вже через півроку відвідування баптистської 
церкви я напам'ять вивчив молитви пастора, ключових 
проповідників і БСЧМ (бабусь-сестер, які часто 
моляться). Я знав, коли треба сісти, коли встати. Я 
розумів, що молитовне служіння, це коли моляться ще 
й після другої проповіді (а на звичайних служіннях – 
тільки після першої і третьої). І усякий відступ від 
«баптистської літургії» вважав моторошним 
«безчинством».  

Вже в середині 90-х у нас з'явилися власні 
«молитвослови» - червоні книжечки з красивими 
молитвами. Втім, книжечками цими ніхто не 
користувався, натомість використовували свої 
особисті, завчені молитви. Пам'ятаю, як я абсолютно 
серйозно вважав, що певна церква знаходиться в гріху, 
тому що до канонічного тексту молитви «Отче наш» 
вони додавали одне слово. У Синодальному перекладі 
Біблії молитва ця закінчується словами «... навіки. 
Амінь», а в тій церкві молилися: «... на віки віків. 
Амінь». До всього цього можна було б поставитися, як 
до певних «перегинів», якби не один обряд, якому, по 
суті, довгий час надавався статус мало не таїнства. Ім'я 
цього обряду: «покаяння з виходом»! 

 Це тільки недалекі мирські люди думають, що з 
виходом може бути тільки танок-циганочка. Вони 
навіть не розуміють, що існує ціле богословське 
поняття – «покаяння з виходом до кафедри». На 
противагу такому, покаяння «без виходу» вважалося 
ніби другосортним. Якщо людина вперше 
висловлювала перед Богом у молитві прохання про 
прощення гріхів, то зробити це треба було неодмінно 
на великому зібранні, вийшовши до кафедри і 
помолившись вголос. Якщо ти на свою 
біду каявся десь без свідків, то тобі 
наполегливо рекомендувалося 
«засвідчити» своє покаяння на зборах, 
тобто помолитися вдруге (що завжди 
мені нагадувало перезнімання 
невдалого дубля в кіно). 

Коли я став служителем, то не один 
раз дивувався тому, що ті, хто вийшли 
до кафедри, схоже, зовсім не 
розуміють, навіщо вони це роблять. 
Деяких змусили «покаятися» 
надокучливі бабусі (звані в народі 
"двоногими святими духами"), комусь 
здалося, що подібний вихід до кафедри 
є обіцянкою зцілення від хвороб, або 
прилучення до надр західної 
гуманітарної допомоги. Хтось йшов 
навмання: мовляв, гірше не буде, а 
раптом допоможе... 

 
Один мій добрий знайомий розповідав, як він вперше 

переступив поріг сектантського молитовного будинку. 
Він просто проходив повз і зайшов у дивне приміщення 
з простої цікавості. Богослужіння вже дійшло до кінця і 
проповіді він не почув. Зала була переповненою, люди 
стояли в проходах між рядами, співав хор. І мій 
знайомий вирішив підійти ближче до хору, щоб краще 
чути. Люди тут же розступилися, схвально дивлячись на 
нового відвідувача (вони ж чули проповідь, яка 
закликала до покаяння). Хтось послужливо взяв мого 
знайомого під руку, підвів до кафедри і запропонував, 
ставши навколішки, повторити молитву покаяння. 
Треба сказати, що знайомий мій від природи був 
людиною безвідмовною. Якщо хороші люди просять, - 
чому б не зробити. Він «помолився», отримав від 
пастора запевнення у власному спасінні, Біблію у 
подарунок і запрошення заходити ще. І він зайшов ще, а 
потім ще ... А покаявся по-справжньому тільки через рік.  

Зрозумійте мене правильно: сам обряд зовсім не 
поганий. При бажанні можна знайти і приклади в Біблії, 
коли віра людини виражалася в тому, що він підходив 
до того, хто проголошував Слово Боже. Кажуть, що 
Чарльз Фінней в 19 столітті ввів у маси подібну 
практику «виходу до кафедри». Він вважав, що людина 
повинна відкрито і сміливо сповідувати свою віру перед 
усіма, тому повинна без сорому підійти до кафедри і 
публічно покаятися у своїх гріхах. Цю ж призовну 
методику перейняв і геній сучасного благовістя Біллі 
Грем.  

Але, по-перше, це далеко не єдиний спосіб публічно 
заявити про свою нову віру. А по-друге, погано, що цей 
обряд свого часу майже скрізь замінив собою справжнє 
біблійне покаяння. Став, по суті, його еквівалентом. 
Неважливо, у що людина вірить; неважливо, що він 
практично не кається в гріхах. Важливо, що він «вийшов 
вперед до кафедри».  

Скільки людей було обдурено, отримавши 
помилкове свідчення «про спасіння» від служителів, які 
чекали їх біля кафедри. Скільки з них, повернулися у 
світ гріха і зневірилися в дієвості всякого роду покаянь. 
А скільки з них залишилося в церкві, не маючи 
справжньої сердечної віри, не отримавши істинного 
відродження, жодного разу всерйоз не замислившись 
над своїми гріхами. Такі люди впевнені, що спасенні, бо 

колись «вийшли до кафедри». Куди 
вже тут до слів апостола Павла, які 
стали девізом Реформації: «Бо спасенні 
ви благодаттю через віру, а це не від 
вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 
не хвалився». (Еф.2:8,9) Чи хваляться 
люди? Ще й як хваляться своїми 
справами, або ж ніженьками своїми, 
що винесли вперед, до кафедри.  

Ось де справжня обрядовість 
причаїлася! Викорінювати її треба 
правильним розумінням Євангелії, 
серйозною душпастирською роботою, 
разом з молитвою та дією Духа 
Святого. Так що, на жаль, перш ніж 
засуджувати в обрядовості традиційні 
церкви, краще на себе подивитися, чи 
не перетворюється і в нас якась 
церковна дія на обряд та традицію. 

Павло Багічов   



 

Харизматичне «прославлення» -  
чужий огонь в Божій Святині 

 Рудольф Ебертсхойзер  

 

Притягальна сила харизматичних «пісень прославлення» 

Все більше і більше віруючих євангельських церков, 

малих груп і гуртків з вивчення Біблії потрапляють під вплив 

харизматичних пісень «прославлення і поклоніння». Ці пісні 

зачаровують своєю силою, особливо молодих християн. Вони 

все більше проникають в молодіжні кола, у церковні хори, в 

богослужіння і заходи різних громад. Вони проникають навіть 

у громади, побудовані на біблійній основі.  

Харизматичні пісні є привабливими та захоплюючими. 

Своїми мелодіями вони нібито передають радість, наснагу, 

зліт і силу й істотно зачіпають почуття. У порівнянні з ними, 

початкові духовні пісні, які співали раніше у вірних біблійних 

колах, здаються нудними. Сьогодні можна констатувати, що 

все більше церков під час недільних зборів використовують 

харизматичні пісні.  

Це нове «прославляння» на перший погляд здається 

цілком законним. Веління прославляти єдиного Бога Отця і 

нашого Господа Ісуса Христа, приносити Господу хвалу і 

поклоніння є дуже важливою частиною поклоніння і, на жаль, 

часто нехтується як окремими віруючими, так і помісними 

церквами. Прославляти Господа - це основна частина нашого 

покликання як святого священства для Господа. На жаль, слід 

відзначити, що здорове біблійне прославлення Бога і 

поклоніння, що походить із серця, в багатьох громадах кинуто 

напризволяще і продовжує занепадати. Якщо в неділю вранці 

з можливих п'яти заспіваних пісень одна спрямована до 

Бога, щоб Його прославити, а інші чотири - до церкви, тоді 

важко сказати, що цим виконано священне покликання 

віруючих, щоб «завжди приносити Богові жертву хвали» (Євр. 

13:15).  

Але чи може хвиля харизматичних «пісень прославлення і 

поклоніння» принести дійсне оновлення і пожвавлення 

біблійного поклоніння? Чи можемо ми усунути наш недолік 

здорового духовного поклоніння тим, що застосовуємо ці 

пісні особисто і в церкві, щоб постати перед Богом і 

вихваляти Його? З цього приводу вже досить довгий час 

триває серйозна і важка дискусія.  

В очах молодих християн, питання про те, яку музику і які 

пісні ми підносимо Богу - виключно справа смаку. Вони 

переконані в тому, що Бог створив будь-яку музику і всяку 

музику приймає, поки вона вживається з правильною метою. 

Інші віруючі, особливо старшого віку, 

які залишаються вірними Біблії, 

навпаки, не сприймають такий спів у 

церквах, не можуть співати ці пісні 

разом з іншими і потрапляють у 

великий духовний нестаток і 

дискомфорт. Для них харизматичні 

пісні є вираженням іншого духу та 

іншого християнства. Вони відчувають 

і розуміють, що тут криється щось 

більше, ніж тільки стиль поклоніння.  

Вірний вибір напряму може 

відбутися тільки тоді, коли ми 

дослідимо Біблію і будемо шукати 

пізнання того, що хоче нам сказати 

на тему «хвали і поклоніння» 

Священне Писання, яке у всіх 

питаннях нашої віри і життя є єдиним 

і незаперечним авторитетом. Автор 

статті пише ці рядки як колишній 

прихильник харизматичного руху, 

який протягом багатьох років сам з 

ретельністю і переконанням співав 

харизматичні пісні «прославляння» і у 

свій час навіть допомагав групі 

«прославляння» однієї харизматичної 

церкви «приводити до покаяння» 

інших.  

 

 

Поклоніння церкви на основі Біблії. 

 Перш ніж ми звернемося до харизматичної музики 

«прославлення та поклоніння», важливо розглянути питання 

про те, як має виглядати поклоніння Богу на підставі 

Святого Письма. Перше питання звучить так: «Що за Біблією 

взагалі означає: "поклонятися Богу"? Поклоніння, як 

показує вже саме слово, є видом молитви, бесідою 

помилуваного і врятованого віруючого зі своїм Богом.  На 

відміну від молитов-прохань, в поклонінні в центрі уваги 

віруючого стоїть лише один вічний Бог. Поклоніння означає: 

«прославлення Бога, віддання Йому честі, вираження по 

відношенню до Нього нашого захоплення і шанування за 

все те, Ким Він є, і що Він зробив для нас». Поклоніння 

також включає хвалу, подяку, захоплення і обожнювання. 

Поклоніння новозавітної Церкви основане на справі 

спасіння Господа Ісуса Христа. Воно відбувається через 

Христа як небесного Первосвященика і під керівництвом 

Святого Духа. У такому поклонінні, з точки зору волі Божої, 

все повинно бути досконалим, повноцінним і бажаним Богу. 

«Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід 

уст, що Ім'я Його славлять» (Євр. 13: 15).  

 
Поклоніння церкви відбувається в дусі, а не по плоті. 

Господь відкриває нам, що основна ознака істинного 

поклоніння є поклоніння в дусі. Яке це має значення для 

поклоніння у помісній церкві? "Поклонятися в дусі" означає, 

що наше поклоніння має бути у силі Святого Духа і під Його 

керівництвом, щоб воно могло бути Богові до вподоби. Бога 

може порадувати тільки таке поклоніння, на яке скеровує 

віруючого Святий Дух (пор. 1Кор.2), яке використовує 

слова, вивчені і даровані Святим Духом. (1Кор.2:13). 

Плотські емоції, людські думки або інші вирази плоті, нічого 

не дають для істинного духовного поклоніння в церкві, вони 

лише паплюжать жертву поклоніння.  

Те, що істинне поклоніння є поклонінням в Дусі, також 

означає і те, що воно набагато глибше зовнішнього прояву, 

і воно не складається з зовнішніх форм, особливих вчинків і 

ритуалів. Створене людиною плотське поклоніння, завжди 

будується на зовнішніх формах, на видимих церемоніях, на 

доступних для органів відчуттів і проявах душі. Таке 

поклоніння шукає не Божого задоволення, а свого власного. 

І для цього їй потрібна атмосфера з гарним настроєм, 

суттєві «символічні» церемонії, спеціальна музика низького 

рівня, яка готує, окрилює і охоплює слухача, картини, шати 

(вбрання) священиків, особливі керівники церемоній. Всі ці 

прояви яскраво виражені, скажімо, в 

католицизмі.  

 
Поклоніння церкви має 

проводитися в істині. 

 Поклоніння в істині - що це 

значить? Господь Ісус Христос дає нам 

відповідь в Євангелії від Івана: 

«Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то 

правда.» (Ів.17:17, порівн. Ів.18:31,32; 

2Цар.7:28; Пс.19:10; Пс.118:142). 

Кожне богоугодне поклоніння має 

ґрунтуватися на принципах, які 

містяться в Слові Божому, на 

здоровому біблійному вченні Церкви. 

При цьому щире поклоніння виключає 

також усякий тиск і формальний 

примус, усяку маніпуляцію і 

навіювання на поклоніння Богу (як 

наприклад, психомузика або вказівки 

«керівника прославлення»). 

Поклоніння виходить з Божої дитини 

тоді, коли вона бачить Господа Ісуса 

Христа і усвідомлює, що Отець зробив 

через Христа для нас, і ким ми в 

Ньому є. Тому духовне поклоніння 

веде постійне, свідоме спілкування зі 

Словом Божим.  



 

 

Поклоніння церкви потребує відповідних  

духовних форм вираження. 

 У Старому Завіті існувало особливе первосвященство, 

святий одяг, зовнішній храм з вівтарями, приладдям і 

ковчегом. Народ славив Бога різними способами і з різних 

причин, в тому числі – по великих святах, застосовуючи 

плескання в долоні, танці, їжу, питво і зовнішню 

життєрадісність. У Новому Завіті, навпаки, всі віруючі 

створюють невидимий храм, духовне священство без 

священицького одягу, звичаїв і «літургії». Богослужіння містить 

в собі духовні жертвопринесення і є служінням в Дусі Божому. 

Тому не випадково, що ми не знаходимо в описах богослужінь 

апостольських церков ніяких вказівок на «групи 

прославлення», на «оркестри», плескання в долоні, танці, театр, 

пантоміми або «урочисті зібрання». Всі ці елементи вже тоді 

були в юдейських і грецьких культурах, і їх можна було б 

перейняти, якщо б це було завгодно Богові. Богослужіння 

першоапостольської Церкви, її молитви і прославлення у цей 

час відбуваються в серці спасенних. При цьому радістю є 

«радість у Дусі Святім» (Рим.14:17; 1 Сол.1:6), яка не потребує 

зовнішніх жестів і не впливає на тіло. При істинному 

богослужінні у церкві в Дусі Божому, в щирості і чистоті такі 

зовнішні прояви, як штучна стимуляція настрою (плескання у 

долоні, часте повторення одних і тих же слів пісень тощо); 

плотські прояви (танці), тільки перешкоджають духовному 

поклонінню і направляють його до плотських. Вся створена 

людьми самовільна система правил і обрядів, кожен не 

біблійний ритуал є втручанням і навіть руйнацією істинного 

духовного поклоніння.  

Чи думаємо ми над тими словами, які підносимо Богу у 

піснях? Чи можемо ми дійсно відповідати за все те, що ми 

тільки що заспівали у пісні, або ми просто механічно 

підспівували слова без того, щоб справді мати на увазі угодне 

Богові? Якщо ми приступаємо до святого Бога, щоб 

поклонитися Йому, тоді Бог дивиться на наші серця, а не на 

зовнішність (1Сам.16:7; Пс. 50:8,9,19).  

 

Біблійні критерії для оцінки духовної музики. 

Важливим питанням музичного служіння є питання про те, 

яким має бути характер музики, щоб вона була бажаною 

Богові для хвали і поклоніння. Як виглядає музика, яка не 

може бути приємною Богові? Чи можемо ми для цього знайти 

критерії в Біблії? Якщо ми подивимося на висловлювання 

Старого Завіту про музику, то ми знайдемо в ній дві протилежні 

лінії. Вже з самого початку Старого Завіту з'ясовується, що 

музика і дар музики, який, безсумнівно, був даром Бога для 

людини, як і інтелект, мова для спілкування, здатності 

займатися мистецтвом, були опоганені через гріхопадіння 

людини і вступили у взаємодію з бунтівним життям людей, які 

впали у гріх. Для будь-якого вдумливого дослідника Біблії 

важливо відзначити, що перша згадка про музику 

зустрічається у ворожій Богу лінії Каїна: Ювал був батьком 

усім, хто тримає в руках гусла й сопілку (Буття 4:21). Музика, як 

це випливає зі Старого Завіту, служила язичництву, 

відірваному від Бога, і використовувалася для активних розваг. 

Крім того, музика служила, як і сьогодні, грішному збудженню 

чуттєвих насолод та перелюбу. Музика повинна була, як це і 

доводять історичні джерела, доводити людей до екстазу і 

релігійного сп'яніння, аж до поневолення демонічним духом та  

 

 

до ідолослужіння. 

Частково це 

відбувалося під 

впливом музики в 

епізоді перед 

золотим ідолом 

Навуходоносора, де 

використовувався 

великий 

язичницький 

«оркестр для 

поклоніння» 

(Дан.3:5).  

Діаметрально 

протилежно до цієї 

зіпсованої гріхом 

музики, яка стоїть 

під владою князя 

світу, в Старому 

Завіті 

простежується інший, духовний і угодний Богові вид музики: 

музика та пісні для служіння і вшанування Бога. Зовсім новий 

період в історії старозавітної музики для Господа почався з 

встановлення Давидом музичного служіння левитів у храмі. 

Початком цього був музичний супровід левитів урочистого 

перенесення Ковчега Завіту (1 Хронік 15). Після цього музика 

перейшла в служіння особливих сімей левитів, які мали 

постійно підносити Богу славу і подяку співами в Святині, в 

Єрусалимі (пор. 1 Хронік 16; 1 Хронік 23:25-32; 1 Хронік 25, 2 

Хронік 7:6). На цю хвалу Бога особливо часто робиться 

посилання в Псалмах.  

 Відмінності в духовному положенні і близькості перед 

Богом старозавітного народу Божого і новозавітної Церкви 

мають суттєвий вплив на вигляд поклоніння. Тому ми не 

можемо просто так в усіх деталях скопіювати 

богопрославлення Ізраїлю. Коли Господь Ісус передбачив, що 

незабаром справжні шанувальники будуть поклонятися Отцеві 

в Дусі та істині (Ів.4:23), то це означало не тільки захист від 

помилкового ідолопоклонства самарян, але і від наявного в той 

час (багато в чому тільки зовнішнього і пихатого) богослужіння 

Ізраїлю.  

 

Духовна музика в Новому Завіті  

та застереження від музики Вавилону. 

У Новому Завіті ми знаходимо не дуже багато прямих 

висловлювань про музику. Існують два важливих, 

основоположних тексти Писання про духовну музику і 

прославлення в Церкві: Еф.5:18-20 та Кол.3:16,17. В обох 

випадках виділяється те, що хвалебний спів для Господа, перш 

за все, має бути внутрішнім, духовним проявом та походити 

від нашого серця. Не згадуються ані музичні інструменти, ані 

танці, ані оплески, ані інші зовнішні форми вираження хвали 

та прославлення Бога, типові для старозавітного Ізраїлю.  

Суттєвим є те, що у висловлюваннях Нового Завіту про 

музику ми знову знаходимо неугодну Богові музику в дії 

сатани, яка відкривається нам у двох аспектах. Опис падіння 

Вавилона, великої блудниці (Об’яв.17:1), нагадує нам, що 

язичницька музика буде до кінця грати важливу роль у 

звабленні людей, і буде застосовуватися нарівні з іншими 

методами, щоб напоїти людей «лютим вином 

розпусти своєї» (Об’яв.18:3). «І голос гуслярів, і 

співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чутий в 

тобі! І вже не знайдеться в тобі жодного митця й 

ніякого мистецтва, ... твоїм ворожбитством були 

зведені всі народи» (Об’яв.18:22,23).  

Нарешті, Новий Завіт дає нам зазирнути в 

славослів'я Агнцеві в небесній святості. В Об’яв.5:8-9 

ми знаходимо нову пісню 24 старців перед Агнцем (у 

супроводі гусел). В Об’яв.14:2,3 ми знаходимо нову 

пісню 144.000 викуплених, що грають на гуслах 

перед Агнцем. В Об’яв.15:2-4 ми знаходимо опис 

пісні Мойсея і пісні Агнця, яка співається 

переможцями над звіром (у супроводі гусел).   



 

Тут ми бачимо 

благоговіння і 

покірливість, 

смиренність і зречення 

від плотського 

самовираження, 

небесну гармонію і 

бажання шанувати і 

прославляти у Дусі 

Вічного Бога й Агнця. 

Якщо ми порівняємо це 

небесне поклоніння, до 

якого ми покликані, з 

шумом електрогітар, 

ударників і 

електронних 

інструментів, 

порівняємо з танцями і 

екстазом, який 

розхвалюють нам 

сьогодні, як «прославлення й поклоніння», то очевидний 

контраст повинен відкрити нам очі, присоромити і привести 

в страх про те, як далеко ми відійшли від істини Божої. 

 

Ритуал «хвали», як релігійне переживання. 

 «Прославлення та поклоніння» займає в харизматичних 

церквах центральне місце. Час, який виділяється для цього 

іноді може бути більшим за час для проповіді, а значення 

його для харизматів найчастіше більш важливе, ніж все 

інше. Майже у всіх харизматичних колах час «прославлення 

та поклоніння» є дорогим ритуалом, який ретельно   

інсценується, де тільки можна, ансамблем «прославляння» 

або «групою прославлення», електронною музикою, різними 

звуковими і технічними ефектами. Керівник (іноді це жінка) 

«прославляння» є ключовою фігурою в харизматичній церкві 

та за значенням майже дорівнює пастору або проповіднику. 

Він, за правилами організації служіння, відповідає за 

сценарій прославлення, вирішує які пісні співаються 

довільно, де потрібно помістити спів на інших мовах і т.д. 

Харизматичне прославляння майже завжди відбувається на 

початку заходу і, залежно від обставин, за певних 

кульмінаційних моментах, ще раз повторюється. Різними 

методами навіювання, такими, як загальне плескання в 

долоні або крики «Алілуя!», повторювання приспіву та 

куплетів, використання особливо сильно діючих пісень, або 

тривалий спів на інших мовах з супроводом інструментів, 

слухачі вводяться в стан повної 

пасивності і повністю відкриваються 

помилковим духам, що схоже на стан 

гіпнозу. Саме в цей час, як правило, 

доходять до бажаного, (уявного дії духу: 

люди падають, або починають плакати, 

встають і починають пророкувати, 

хтось підходить до іншого і хоче за 

нього молитися. Обіцяються зцілення, 

хтось закликає до духовної війні, або 

спільної молитви на інших мовах. У цій 

атмосфері люди заряджаються силою й 

певною радістю, вони думають, що 

відчувають близькість Божу, і коли 

справа доходить до видінь і внутрішніх 

вражень, вони думають, що зараз 

говорить Бог. Потрібно підкреслити, що 

ці дії сильно залежать від 

харизматичних пісень. Якщо під час 

прославлення не доходить до 

«прориву», тоді богослужіння здається 

сухим, безсилим і безплідним і несе 

розчарування. Тоді не буває духовного 

маніфесту і харизмати розчаровані, бо 

вони залежать від піку прославлення, 

як від наркотиків.  

Переживання хвали і прославлення 

хоч і збуджують та дають багатьом  

 

почуття ейфорії, але 

ця дія триває не довго, 

часто навіть не 

зберігається і до 

наступного дня. Тому 

багато хто знову і знову 

шукає ці переживання 

протягом тижня в 

домашніх гуртках, 

молитовних гуртках, в 

малих групах, в 

концертах або через 

прослуховування 

компакт-дисків. Деякі 

харизматичні церкви 

пропонують своїм 

прихильникам повну 

програму кілька разів 

на тиждень. Особливо 

популярними є 

концерти і «богослужіння прославлення», де музика ще 

більше ставиться на передній план.  

 

Давайте збережемо і зміцнимо  

чисте духовне поклоніння! 

Зважаючи на все більше "заквашування" багатьох 

церков зіпсованими харизматичними піснями і 

помилковим «прославлянням», для всіх віруючих, які ще 

вірно хочуть служити Господу, дуже важливо не піддаватися 

на спокуси та омани і дотримуватися істинного і чистого 

поклоніння Богові в Дусі та істині, якого шукає Отець. І в 

цей останній час є актуальні слова нашого Господа Ісуса: 

«Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці 

правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо 

Отець Собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому 

вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись» 

(Ів.4:23,24).  

Це також означає, що ми в першу чергу хочемо 

дотримуватися дійсно випробуваних духовних пісень хвали і 

подяки, які створені попередніми поколіннями, коли 

зіпсованість і спокуса останнього часу в області музики ще 

не були такі поширені. Навіть якщо молоді віруючі і люблять 

співати нові пісні, ми повинні докласти до церковного співу 

біблійні мірки і видалити все те, що не здорове та 

затьмарено. Нашим обов'язком є показати віруючим 

людям духовні пісні, які витримали перевірку часом, пісні, 

які містять біблійне славослів'я і 

поклоніння, та передати їх велику 

цінність.  

Але ми стоїмо також за те, що 

можуть бути і нові, дійсно духовні 

пісні. Ми й сьогодні можемо також 

піднести Богові справжню, бажану 

Йому жертву хвали. До цього 

покликані ми і наше покоління 

віруючих останнього часу, як нам і 

говорить Слово Боже. До цього 

підбадьорює і напоумляє нас 

Послання до Євреїв: «Отож, завжди 

приносьмо Богові жертву хвали, 

цебто плід уст, що Ім'я Його 

славлять» (Євр.13:15). Нехай дасть 

нам Господь таку Свою милість до 

Його Пришестя.  

 
Повний матеріал даного автора 

можна знайти за адресою в 
Інтернеті: 

http://bitflow.dyndns.org/russian/ 
RudolfEbertshaeuser/Russian-Der_ 
Charismatische_Lobpreis_Fremdes_ 

Feuer_Im_Heiligtum_Gottes.pdf 
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Ознаки реформатського 
богослужіння. 

 
Корнеліус  Харріван 

ЧЧаассттоо  ввии  ммоожжееттее  ччууттии  ««РРееффооррммооввааннаа»»  ааббоо  ««РРееффооррммааттссььккаа»»  

ццеерркквваа..  ЩЩоо  ооззннааччааєє  ццяя  ннааззвваа??  ССллооввоо  ««РРееффооррммааттссььккаа»»  ввккааззууєє  ннаа  

РРееффооррммааццііюю..  ППооддііїї,,  яяккіі  ссттааллииссяя  вв  1166--ооммуу  ссттооллііттттіі,,  ккооллии  ББоогг  

ппооввееррннуувв  ССввооюю  ЦЦееррккввуу  ннааззаадд  ––  ддоо  ССллоовваа  ББоожжооггоо!!  

РРееффооррммааттссььккаа  ццеерркквваа  ––  ццее  ццеерркквваа,,  яяккаа  ссллііддууєє  ззаа  ттииммии  

ппррииннццииппааммии  ввееллииккооїї  РРееффооррммааццііїї,,  яяккіі  ссттввееррдджжууввааллии,,  щщоо  ццеерркквваа  

єє  іі  ммааєє  ббууттии  ооссннооввааннооюю  ннаа  ббііббллііййнниихх  ззаассааддаахх  іі  ммааєє  ввііррнноо  

ссппииррааттииссяя  ннаа  нниихх..  ААллее  ввииннииккааююттьь  ццііккааввіі  ппииттаанннняя,,  ккооллии  ммии  

ссппооссттееррііггааєєммоо  ппоорряяддоокк  ббооггооссллуужжіінннняя  вв  РРееффооррммааттссььккиихх  

ццеерркквваахх::  щщоо  ссааммее  ввоонноо  ххааррааккттееррииззууєє  іі  щщоо  єє  ййооггоо  ооссннооввооюю??    

ЯЯккіі  єє  ооззннааккии  ііддееннттииччннооссттіі    

ррееффооррммааттссььккооггоо  ббооггооссллуужжіінннняя??  

ЧЧаассттоо  ннаа  ццее  ппииттаанннняя  ввііддппооввііддааююттьь  ттаакк::  ««РРееффооррммааттссььккее  

ббооггооссллуужжіінннняя  ввііддррііззнняяєєттььссяя  ввіідд  ппррааввооссллааввннооггоо,,  ббоо  ннееммааєє  ііккоонн..  

ВВііддррііззнняяєєттььссяя  ввіідд  ррииммоо--ккааттооллииццььккооггоо  ббооггооссллуужжіінннняя,,  ббоо  ссааммее  

ССллооввоо  ББоожжее  ссттооїїттьь  уу  ццееннттрріі,,  аа  ннее  ппррииччаассттяя»»..  ММии  ззввииккллии  

ппооррііввннююввааттии  ооддиинн  ооддннооггоо  зз  іінншшииммии  ддееннооммііннааццііяяммии  іі  ттааккиимм  

ччиинноомм  ббааччииттии  ввііддммііннннооссттіі..  ААллее!!  яякк  ммоожжннаа  ввииззннааччииттии  

ііддееннттииччннііссттьь  ппоо--іінншшооммуу??    

ЯЯккщщоо  ххттооссьь  ссттоорроонннніійй  ппррииййддее  ннаа  ннаашшее  ббооггооссллуужжіінннняя,,  ввіінн  

ммоожжее  ззааддааттии  ппииттаанннняя::  ««ЧЧооммуу  вваашшее  ббооггооссллуужжіінннняя  ппррооввооддииттььссяя  

ннее  ттаакк,,  яякк  уу  ннаасс??  ННее  ппоо--ннаашшооммуу??  ННее  ппоо--ккааннооннііччннооммуу??»»  ЧЧии  ггооттооввіі  

ммии  ввііддппооввііссттии  ннаа  ццее  ппииттаанннняя??  ЯЯ  ппееррееккооннаанниийй,,  щщоо  ввііддппооввііддіі  ннаа  цціі  

ппииттаанннняя  ппооттррііббнноо  ззннааттии  ннее  ттііллььккии  ссттоорроонннніімм  ллююддяямм,,  ааллее  йй  

ккоожжннооммуу,,  ххттоо  ввііддввііддууєє  ннаашшіі  ггррооммааддии..    

ЦЦее  ннаасс  ппррииввооддииттьь  ддоо  ннаассттууппннооггоо  вваажжллииввооггоо  ппииттаанннняя::  ккооллии  

ббооггооссллуужжіінннняя  єє  ссппррааввддіі  ррееффооррммааттссььккиимм??  ТТііллььккии  ппоо  ттіійй  ппррииччиинніі,,  

щщоо  ммии  ййооггоо  ттаакк  ннааззииввааєєммоо??  ЧЧии  ттооммуу,,  щщоо  ссппііввааєєммоо  ссппррааввжжннюю  

ррееффооррммааттссььккуу  ппііссннюю??  ЧЧии  ккооллии  ммии  вв  ппррооппооввііддяяхх  ццииттууєєммоо  

ррееффооррммааттссььккиихх  ттееооллооггіівв??  ААббоо  жж  ччииттааєєммоо  ССииммввоолл  ВВііррии??  ЯЯ  

ддууммааюю,,  щщоо  ннаашшіі  ллююддии  ннаавврряядд  ччии  ззннааююттьь,,  щщоо  ттааккее  

""ррееффооррммааттссььккее  ббооггооссллуужжіінннняя""??  ННее  ддооссттааттннььоо  ввііддппооввііссттии  ннаа  ццее  

ппииттаанннняя::  ««ММии  ттаакк  ззввииккллии!!»»    ––  іі  ввссее..    

ООззннааккии  ррееффооррммааттссььккооггоо  ббооггооссллуужжіінннняя  

ЯЯ  ххооччуу  зз  ввааммии  ззввееррннууттии  ууввааггуу  ннаа  44  ппууннккттии::  ППаамм’’яяттааттии  ппрроо  

ББоожжіі  ввееллииккіі  ччууддаа,,  55  жжииттттєєввоо  вваажжллииввиихх  ееллееммееннттии  ббооггооссллуужжіінннняя,,  

ппррииккллааддии  зз  ііссттооррііїї,,  ммууззииккаа  ттаа  ппіісснніі..    

ППаамм’’яяттьь  ппрроо  ББоожжіі  ввееллииккіі  ддііллаа  

ССппооччааттккуу  ппооччннуу  зз  ппииттаанннняя::  щщоо  ссааммее  єє  ссууттттюю  ббооггооссллуужжіінннняя??  

ЯЯкк  ссааммее  ммоожжннаа  ччііттккоо  ххааррааккттееррииззууввааттии,,  ттее  щщоо  ввііддббууввааєєттььссяя  ннаа  

ссллуужжббіі??  ЄЄ  ррііззннооммааннііттнніі  ввііддппооввііддіі..  ББооггооссллуужжіінннняя  ––  ццее,,  ппоо--ппеерршшее,,  

ззууссттрріічч  ммііжж  ББооггоомм  ттаа  ллююддььммии;;  ппоо--ддррууггее,,  ссллуужжіінннняя  ССллоовваа  ттаа  

ТТааїїннссттвв;;  ппоо--ттррееттєє,,  ддііааллоогг  вв  ззааппооввііттіі..  ППоо  іінншшооммуу  ––  ссппііллккуувваанннняя  вв  

ззааппооввііттіі  ммііжж  ББооггоомм  ттаа  ЙЙооггоо  ннааррооддоомм,,  ддее  ББоогг  ггооввооррииттьь,,  аа  

ллююддииннаа  ввііддппооввііддааєє  ББоожжииммии  ссллооввааммии..  ЦЦіі  ххааррааккттееррииссттииккии  ннее  

ссууппееррееччааттьь,,  аа  ннааввппааккии  ––  ддооппооввннююююттьь  ооддннаа  ооддннуу..  ТТооббттоо,,  ннаарроодд  

ББоожжиийй  ззааббииррааєєттььссяя  ннаа  ббооггооссллуужжіінннніі,,  щщообб  ннааггааддууввааттии  ооддиинн  

ооддннооммуу  ввччииннккии  ссввооггоо  ввееллииккооггоо  ББооггаа  іі  ппрроо  ччууддаа,,  яяккіі  ВВіінн  ппооккааззаавв  уу  

ввссььооммуу  ццььооммуу  ддлляя  ссппаассіінннняя  ллююддеейй..  ООттжжее,,  ббооггооссллуужжіінннняя  єє  ддлляя  

ттооггоо,,  щщообб  ппаамм’’яяттааттии  ппрроо  ввссее,,  щщообб  ссллааввииттии  ББооггаа  ззаа  ттввоорріінннняя  ттаа  

ннаашшее  ссппаассіінннняя,,  ууссввііддооммллююююччии,,  щщоо  ццеейй  ББоогг  ссььооггоодднніі  іі  ввччоорраа,,  іі  

ззааввттрраа  ттоойй  ссааммиийй..  ВВссіі  ммии  ззааббииррааєєммооссяя  ппеерреедд  ннаашшиимм  ввееллииккиимм  

ББооггоомм!!    

ВВссее,,  щщоо  ввііддббууввааєєттььссяя  ннаа  ббооггооссллуужжіінннніі  ссппииррааєєттььссяя  ннаа  

ббііббллііййннооммуу  ввччеенннніі..  ССллооввоо  ГГооссппооддннєє  єє  ццееннттррааллььнниимм  ммііссццеемм  

ввссььооггоо  ббооггооссллуужжіінннняя  іі  вв  ццееррккооввннооммуу  ппррииммііщщеенннніі  ммааєє  ссттоояяттии  ппоо  

ццееннттрруу  ннее  ввііввттаарр,,  ааллее  ккааффееддрраа,,  ддее  ввииггооллоошшууєєттььссяя  ББііббллііяя..  

УУннііккааллььнниийй  ББоогг  ––  ООттееццьь,,  ССиинн  ттаа  ССввяяттиийй  ДДуухх  ммааєє  ббууттии  вв  ццееннттрріі  

ннаашшооїї  ууввааггии..  ЙЙддееттььссяя  ппрроо  ЙЙооггоо  ссууввееррееннннее  ввииббрраанннняя,,  ЙЙооггоо  

ббллааггооддааттьь,,  ЙЙооггоо  ссппаассіінннняя,,  ЙЙооггоо  ссввяяттуу  ввооллюю..  ММии  ннааллеежжииммоо  

ГГооссппооддуу,,  іі  ттооммуу  ВВіінн  ччееккааєє  ввіідд  ннаасс  ннаашшооггоо  ппррооссллааввллеенннняя  іі  

ппоошшааннии!!  ЙЙооммуу  ммии  ддааєєммоо  ссввооюю  ннааййккрраащщуу  жжееррттввуу  ххввааллии  ттаа  

ппооккллоонніінннняя..  

ККооллии  ммии  ггооввооррииммоо  ппрроо  ББоожжіі  ччууддаа,,  ттоо  ппеерршш  ззаа  ввссее  ззггааддууєєммоо  

ССииннаа  ББоожжооггоо  ––  ІІссууссаа  ХХррииссттаа,,  яяккиийй  ввииккууппиивв  ннаасс  ввіідд  ннаашшиихх  ггррііххіівв..  

ССттоояяччии  ппеерреедд  ББооггоомм  ннаа  ббооггооссллуужжіінннніі,,  ммии  ууссввііддооммллююєєммоо  ннаашшуу  

ннееддооссккооннааллііссттьь  ттаа  ннаашшіі  ггррііххии,,  ззаа  яяккіі  ІІссуусс  ззааппллааттиивв  ССввооєєюю  ккрроовв’’юю..  

ВВооддннооччаасс  ввііддччууввааєєммоо  ддііюю  ДДууххаа  ССввяяттооггоо,,  яяккиийй  ооннооввллююєє  ннаасс  ттаа  

ввееддее  ддоо  ннооввооггоо  жжииттттяя..  ЦЦіі  ддввіі  ччаассттииннии  ннаашшооггоо  жжииттттяя  ––  

ггррііххооввннііссттьь  ттаа  ннаашшее  ссппаассіінннняя  ––  ззннааххооддяяттьь  ммііссццее  уу  ббооггооссллуужжіінннніі,,  

аадджжее  ппіідд  ччаасс  ссппооввііддіі  ммии  ввииззннааєєммоо  ннаашшіі  ггррііххии,,  ммооллииммооссяя  ззаа  

ппрроощщеенннняя,,  аа  ппооттіімм  ччууєєммоо  уу  ппррооппооввііддіі  ссллоовваа  ппрроо  ссппаассіінннняя  ттаа  

ддяяккууєєммоо  ББооггуу  ззаа  ттааккее  ззввііллььннеенннняя..    

ПП’’яяттьь  вваажжллииввиихх  ееллееммееннттіівв  ббооггооссллуужжіінннняя  

ДДлляя  ррееффооррммааттссььккооггоо  ббооггооссллуужжіінннняя  ттааккоожж  ххааррааккттееррнниимм  єє  

ччииттаанннняя  ЗЗааккооннуу  ББоожжооггоо..  ЦЦее  ммоожжее  ббууттии  ааббоо  1100  ЗЗааппооввііддеейй,,  ааббоо  

яяккииййссьь  іінншшиийй  ууррииввоокк,,  зз  ппррооппооввііддіі  ІІссууссаа  ннаа  ггоорріі,,  ааббоо  ууррииввоокк  іізз  

ааппооссттооллььссььккиихх  ппооссллаанньь,,ддее  ййддееттььссяя  ппрроо  ББоожжуу  ссввяяттуу  ввооллюю..  ЦЦее  

ччииттаанннняя  ттааккоожж  ммааєє  ддввіі  ффууннккццііїї::  ппоо--ппеерршшее,,  щщообб  ммии  ззггааддууввааллии,,  яяккіі  

ммии  ззііппссоовваанніі  ггррііххааммии  ттаа  ннаа  ссккііллььккии  ппооттррееббууєєммоо  ппооссттііййннооггоо  

ооннооввллеенннняя  ттаа  ооссввяяччеенннняя  ДДууххоомм  ССввяяттиимм..  ДДррууггаа  ффууннккццііяя  ччииттаанннняя  

ЗЗааккооннуу  ––  щщообб  ммии  ппаамм’’яяттааллии,,  яяккее  ммааєє  ббууттии  ннооввее,,  ссппаассееннннее,,  

жжииттттяя  вв  єєддннооссттіі  зз  ХХррииссттоомм,,  іі  щщообб  ппррааггннууллии  жжииттии  ттааккиимм  

ссппаассеенннниимм  ннооввиимм  жжииттттяямм!!    ((ГГааррнноо  ппоояяссннеенноо  вв  

ГГееййддееллььббееррззььккооммуу  ккааттееххііззииссіі,,  ГГооссппоодднніійй  ДДеенньь  4444))..  

ППііддссууммоокк..  ББааччииммоо,,  щщоо  ррееффооррммааттссььккее  ббооггооссллуужжіінннняя  ссттааввииттьь  

ГГооссппооддаа  вв  ццееннттрріі  ннаашшооїї  ууввааггии..  ММии  ппооввиинннніі  ппаамм’’яяттааттии,,  щщоо  єє  

ггрріішшннииккааммии  іі  ттооммуу  ммааєєммоо  ввииззннаанннняя  ннаашшиихх  ггррііххіівв,,  ттооммуу  ччииттааєєммоо  

1100  ЗЗааппооввііддеейй..  

ТТееппеерр  ххооччуу  ббііллььшш  ддееттааллььнноо  ппооммііррккууввааттии  ппрроо  ттее,,  яякк  ммааєє  

ввиигглляяддааттии  ббооггооссллуужжіінннняя??  ККооннккррееттннооїї  ммооддеелліі  вв  ннаашш  ччаасс  ннее  ііссннууєє..  

ННееммааєє  жжоодднниихх  ззааппииссіівв  зз  ббооггооссллуужжіінньь  аанніі  ССттааррооггоо  ззааппооввііттуу  вв  

єєррууссааллииммссььккооммуу  ххрраамміі,,  аанніі  зз  ссииннааггоогг,,  аанніі  зз  ннооввооззааввііттннооїї  ццееррккввии..  

ННееммааєє  жжооддннооггоо  ввііддееоо,,  жжоодднниихх  ззааппииссіівв..  ППрроо  ссллуужжіінннняя  вв  

єєррууссааллииммссььккооммуу  ххрраамміі  ББііббллііяя  ннаамм  ппооккааззууєє  ппееввнніі  ззааккооннии,,  

ппррааввииллаа  іі  ттооммуу  ппооддііббннее..  ААллее  яяккщщоо  ййддееттььссяя  ппрроо  ННооввиийй  ззааввіітт,,  ттуутт  

іінншшаа  ккааррттииннаа..  ННаассппррааввддіі  ннаамм  ддуужжее  ммааллоо  ввііддооммоо,,  яякк  ввііддббууллооссяя  

ббооггооссллуужжіінннняя  ппіісслляя  дднняя  ПП’’яяттииддеессяяттнниицціі..  

ООддннаакк,,  ццііккааввоо,,  щщоо  вв  ккннииззіі  ДДіійй  ААппооссттоолліівв  22::4422  ннее  ннааппииссаанноо  

ккооннккррееттнніі  ззааккооннии  ппрроо  ббооггооссллуужжіінннняя,,  ааллее  ббааччииммоо  ччооттииррии  ррііззнніі  

жжииттттєєввіі  ееллееммееннттии  ззііббрраанннняя::  11--йй  ––  ППррооппооввііддуувваанннняя  ЄЄввааннггееллііїї,,  

ттооббттоо  ччииттаанннняя  ССллоовваа  ББоожжооггоо  ттаа  ййооггоо  ппоояяссннеенннняя,,  

ппррооппооввііддуувваанннняя;;  22--йй  ––  ззммііццннеенннняя  ттооггоо  ппррооппооввііддууввааннооггоо  ССллоовваа  

ББоожжооггоо    ззннааккааммии  ттаа  ппееччааттяяммии,,  яяккіі  ХХррииссттоосс  ссаамм  ввссттааннооввиивв,,  щщообб  

ууккррііппииттии  ннаашшуу  ввіірруу;;  33--йй  ––  ппууббллііччнніі  ммооллииттввии::  ппооддяяккаа,,  ххввааллаа,,  

ммооллииттвваа  ззаа  ррііззнніі  ппооттррееббии;;  44--йй  ––  ммииллііссттьь  ттаа  ппооддяяккаа::  ззббіірр  

ппоожжееррттввуувваанньь,,  яякк  ккооннккррееттннаа  ооззннааккаа  єєддннооссттіі  ллююддеейй  вв  ЦЦееррккввіі    



  

ХХррииссттооввіійй..  ВВаажжллииввоо,,  щщоо  ццеейй  ззббіірр  єє  

ччаассттииннооюю  ббооггооссллуужжіінннняя!!    

ДДоо  ццььооггоо  ммоожжннаа  ддооддааттии  ппееввнніі  ррееччіі  зз  

ккннииггии  ДДіійй  ААппооссттоолліівв  22::4422--4477,,  щщоо  ллююддии  

ппееррееббууввааллии  вв  ннааууцціі  ааппооссттооллььссььккіійй..  ЦЦее  

ооззннааччааєє,,  щщоо  ллююддии  ззааддааввааллии  ппииттаанннняя  ттаа  

ссллууххааллии  ттее,,  щщоо  ааппооссттооллии  ррооззппооввііддааллии  

ппрроо  жжииттттяя  ІІссууссаа,,  ЙЙооггоо  ннааввччаанннняя,,  ЙЙооггоо  

ссммееррттьь  ннаа  ввооссккрреессіінннняя..  ААппооссттооллии  

ррооззппооввііддааллии  уу  щщоо  ввооннии  ввііррииллии,,  іі  

ссввііддккааммии  ччооггоо  ввооннии  ббууллии..  ССааммее  ттооммуу  ннаа  

ннаашшиихх  ббооггооссллуужжіінннняямм  ммии  

ввииккооррииссттооввууєєммоо  ааппооссттооллььссььккиийй  ссииммввоолл  

ввііррии,,  іі  ррааззоомм  зз  іінншшииммии  ЦЦееррккввааммии  ХХррииссттооввииммии  ппоо  ссввііттуу  

ппррииєєддннууєєммооссьь  ддоо  ттіієєїї  ввііррии,,  яяккуу  ммааллии  ааппооссттооллии..    

ДДооссввіідд    зз  ііссттооррііїї  

ЯЯккщщоо  ггооввооррииммоо  ппрроо  ссууттннііссттьь  ррееффооррммааттссььккооггоо  

ббооггооссллуужжіінннняя,,  ммии  ннее  ммоожжееммоо  ннее  ттооррккннууттииссяя  РРееффооррммааццііїї  вв  1166--

ооммуу  ссттооллііттттіі..  ББааггааттоо  зз  ннааппииссааннооггоо  ввиищщее  ммии  ооттррииммааллии  ччеерреезз  

ввееллииккиийй  ттрруудд  ттаа  ммууддррііссттьь  ннаашшиихх  ббррааттіівв  ММааррттііннаа  ЛЛююттеерраа  ттаа  

ЖЖааннаа  ККааллььввііннаа..  ХХооччуу  ппііддккрреессллииттии,,  щщоо  ККааллььввіінн  ннаамм  ддаарруувваавв  

ббааггааттоо  ддооббрриихх  ддууммоокк  іі  ппррииннццииппіівв  ддлляя  ррооззуумміінннняя,,  щщоо  ттааккее  

""ббііббллііййннее  ббооггооссллуужжіінннняя""..  ВВіінн  ппооннаадд  ууссее  ххооттіівв,,  щщообб  ССллооввоо  ББоожжее  

ссттааллоо  ззррооззууммііллиимм  ввссіімм  ппррииссууттнніімм  ннаа  ббооггооссллуужжіінннніі  ллююддяямм,,  ддлляя  

ддооррооссллиихх  ттаа  ддііттеейй!!  ВВіінн  ддуужжее  ссииллььнноо  ххооттіівв  ддууххооввннооггоо  

ззббууддуувваанннняя  ццееррккввии,,  ссааммее  ттооммуу  ббааггааттоо  ууввааггии  ппррииддііллиивв  ддлляя  

ппоояяссннеенннняя  ББііббллііїї..  ЩЩообб  ввии  ммааллии  ууяяввуу,,  ннаа  ссккііллььккии  вваажжллииввее  ддлляя  

ннььооггоо  ббууллоо  ссллуужжіінннняя  ББооггуу,,  ККааллььввіінн  щщооннееддіілліі  ппррооппооввііддуувваавв  ннаа  33  

ббооггооссллуужжіінннняяхх,,  яяккіі  ввііддббууввааллииссяя  ппррии  ссххооддіі  ссооннццяя,,  ппооттіімм  оо  99--іійй  

ггооддиинніі  ррааннккуу,,  ппооттіімм  ооппііввдднніі  ббууллоо  ддииттяяччее  ббооггооссллуужжіінннняя,,  ддее  

ппоояяссннююввааллииссяя  ппееввнніі  ррееччіі  зз  ККааттееххііззииссуу,,  іі  щщее  ббууллоо  оо  1155--іійй  ггооддиинніі..  

ББооггооссллуужжіінннняя  ппррооввооддииллооссьь  ттааккоожж  вв  ппооннееддііллоокк,,  уу  ссееррееддуу  іі  уу  
пп’’яяттннииццюю!!  ((ТТооммуу  ннее  ннааррііккааййттее,,  ––  ббоо  вв  ннаашш  ччаасс  єє  ллиишшее  ооддннее  

ббооггооссллуужжіінннняя  ––  вв  ннееддііллюю,,  ттаа  йй  ттоо  ббааггааттоо  ххттоо  ннее  ммааююттьь  ччаассуу  ппррииййттии..))  

ППооттіімм  ммііссььккаа  ррааддаа  ддооррууччииллаа  ййооммуу  ттаа  іінншшиимм,,  щщообб  ннее  ттііллььккии  33  

ррааззии  ннаа  ттиижжддеенньь  ммааттии  ссллуужжіінннняя,,  ааллее  ккоожжеенн  ррооббооччиийй  ддеенньь!!   

ККааллььввіінн  ннааввччаавв  ппрроо  ппоорряяддоокк  ннаа  ббооггооссллуужжіінннніі,,  ппрроо  ппоошшааннуу  ттаа  

ззррооззуумміінннняя  ттооггоо,,  зз  ККиимм  ммии  ззууссттррііччааєєммооссяя  вв  ццееррккввіі!!  ППоорряяддоокк  

ввииммааггааєє  ууввааггии  ннаа  ппііддггооттооввккуу,,  ппоорряяддоокк  уу  ввииббоорріі  ттееккссттуу  

ппррооппооввііддіі,,  уу  ввииббоорріі  ппііссеенньь  іі  ммооллииттоовв..  ККааллььввіінн  ппииссаавв  ппрроо  

ппооєєддннаанннняя  ссееррййооззннооссттіі  ттаа  ууррооччииссттооссттіі..  ВВіінн  ччаассттоо  ггооввоорриивв  ппрроо  

ппррооссттооттуу,,  щщообб  ммааккссииммааллььннаа  ккііллььккііссттьь  ллююддеейй  ммооггллаа  ззррооззууммііттии,,  

щщоо  ггооввооррииттьь  ССллооввоо  ББоожжее,,  щщообб  ллююддии  ммооггллии  ддууххооввнноо  ззррооссттааттии..  

ММии  ппооввиинннніі  ззррооззууммііттии,,  щщоо  ббооггооссллуужжіінннняя  ввииммааггааєє  ммааккссииммааллььннооїї  

ппііддггооттооввккии  ттаа  ууввааггии..  УУ  ссввооєєммуу  ппоорряяддккуу  ббооггооссллуужжіінннняя  ККааллььввіінн  

ппррааггннуувв  ммааккссииммааллььнноо  ннааббллииззииттииссяя  ддоо  ттооггоо  ппоорряяддккуу,,  яяккиийй  ббуувв  уу  

ннооввооззааввііттнниихх  ццеерркквваахх..  ДДлляя  ккрраащщооггоо  ррооззуумміінннняя  ппооттррііббнноо  

ооззннааййооммииттииссяя  зз  ппоорряяддккоомм  ббооггооссллуужжіінннняя  вв  ССттрраассббууррззіі  ттаа  

ЖЖееннееввіі..  ННее  ппооттррііббнноо  ккооппііююввааттии  ввссіі  цціі  ррееччіі,,  ппррооссттоо  вваажжллииввоо  ммааттии  

ппррииккллаадд  ттооггоо,,  ддее  ммоожжннаа  ббааччииттии  ввссіі  ббііббллііййнніі  ееллееммееннттии  ллііттууррггііїї..  

ВВіідд  ККааллььввііннаа  ммоожжннаа  ннааввччииттииссяя  ттооггоо,,  щщоо  ппоояяссннеенннняя  ттаа  ввииввччеенннняя  

ССллоовваа  ББоожжооггоо  ббууллоо  ннааййвваажжллииввіішшиимм..    

ККііллььккаа  сслліівв  ппрроо  ммууззииккуу  ттаа  ппооккллоонніінннняя..  

ЛЛююттеерр  іі  ККааллььввіінн  ззррооззууммііллии  вваажжллииввііссттьь  ммууззииккии  вв  ллііттууррггііїї..  

ВВооннии  ооббииддвваа  ззггааддууввааллии  ііссттооррііюю  ДДааввииддаа,,  яяккиийй  ггрраавв  ннаа  ааррффіі  іі  зз  

ддооппооммооггооюю  ггааррннооїї  ммууззииккии  ппіідднняявв  ннаассттрріійй  ццаарряя  ССааууллаа!!  ЦЦее  ттааккоожж  

ммоожжее  ссттааттии  ссппооккууссооюю,,  щщообб  ччеерреезз  ггааррннуу  ммееллооддііюю  

ррооззппооввссююдджжууввааттии  єєрреессіі..  ЯЯккщщоо  ййддееттььссяя  ппрроо  ппіісснніі  ххввааллии,,  ммии  

ззннааєєммоо,,  щщоо  ККааллььввіінн  ппооккааззаавв  ннаамм  ууввеессьь  ссккааррбб,,  яяккиийй  ззааххоовваанниийй  уу  

ППссааллммаахх..  ККааллььввіінн  ддуужжее  ллююббиивв  ккннииггуу  ППссааллмміівв  іі  ззааооххооччуувваавв,,  щщообб  

ггррооммааддаа  ссааммаа  ссппііввааллаа  їїхх..  ДДоо  ццььооггоо  ллююддии  ззввииккллии  ссллууххааллии  ллиишшее  

ххоорр,,  ппііззнніішшее  ссааммаа  ппррииййммааллаа  ааккттииввннуу  ууччаассттьь..  ТТааккоожж  ККааллььввіінн    

  

ббааггааттоо  ззррооббиивв  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  ввссіі  

ППссааллммии  ббууллии  ссккллааддеенніі  ттааккиимм  

ччиинноомм,,  щщообб  ттееккссттии  ммоожжннаа  

ссппііввааттии,,  яякк  ррииммоовваанніі  ввіірршшіі..  

ППссааллммии  ппооттррііббнноо  ссппііввааттии!!  ЧЧооммуу??  

ББоо  ППссааллммии  ввииссллооввллююююттьь  ннее  

ттііллььккии  ххввааллуу  ччии  ппооддяяккуу,,  аа  ттааккоожж  

ссммууттоокк,,  ррооззппаачч,,  ввииззннаанннняя  ввииннии  іі  

ммооллииттввуу  ззаа  ББоожжее  ссппррааввееддллииввее  

ппооккаарраанннняя..  ЦЦее  ццііллиийй  ддііааппааззоонн  

ппеерреежжиивваанньь  ввііррууююччиихх..  ККааллььввіінн  

ппооккллаавв  ннаа  ммееллооддііюю  ннее  ттііллььккии  

ППссааллммии,,  ааллее  йй  1100  ЗЗааппооввііддеейй  ттаа  

ммооллииттввуу  ««ООттччее  ннаашш»»..  ККааллььввіінн  ббуувв  ппррооттии  ммууззииччнниихх  ііннссттррууммееннттіівв,,  

ббоо  ккааззаавв,,  щщоо  ііннссттррууммееннтт  ввііддввооллііккааєє  ууввааггуу  ввіідд  сслліівв  іі  ззммііссттуу  

ппссааллмміівв..  ААллее  ппооттррііббнноо  ззааззннааччииттии,,  щщоо  вв  ччаассии  ККааллььввііннаа  ннее  ттііллььккии  

ввіінн  ооддиинн  ттаакк  ддууммаавв..  

ЩЩее  ооддннее  ппииттаанннняя  ––  ппрроо  ккррииттееррііїї  ддлляя  ххоорроошшооїї  ппіісснніі,,  яяккщщоо  

ггооввооррииммоо  ппрроо  ррееффооррммааттссььккее  ббооггооссллуужжіінннняя..  ООччееввиидднноо,,  ннее  

ттііллььккии  ллююддссььккиийй  ссммаакк  єє  ккррииттеерріієємм..  ППооддооббааєєттььссяя  вваамм  ццее,,  ччии  нніі..  ЄЄ  

ммууззииччнніі  ппррааввииллаа..  ККрріімм  ттооггоо,,  вваажжллииввиимм  єє  ззмміісстт,,  ссллоовваа..  ППооннаадд  ууссее  

––  ссллоовваа  ппіісснніі  ммааююттьь  ббууттии  оосснноовваанніі  ннаа  ББііббллііїї..  ЯЯ  ччииттаавв  ккоорриисснниийй  

ппррииккллаадд::    ххттооссьь  ппооррііввннююєє  ппііссннюю  зз  ввііккнноомм..  ЧЧеерреезз  ввііккнноо  ммоожжннаа  

ппооддииввииттииссяя  ннаа  ввууллииццюю,,  іі  зз  ввууллиицціі  ссоонняяччннее  ссввііттллоо  ппррооннииккааєє  ччеерреезз  

ввііккнноо  уу  ккііммннааттуу..  ААллее  яяккщщоо  ннаа  ввууллиицціі  ттееммнноо,,  ттооддіі  ввііккнноо  ссттааннее  

ддззееррккааллоомм  іі  ммоожжннаа  ббааччииттии  ллиишшее  ссааммооггоо  ссееббее..  ППіісснняя  ппооввииннннаа  

ввккааззууввааттии  ннаа  ББооггаа,,  щщообб  ммии  ппаамм’’яяттааллии  ппрроо  ББоожжіі  ввееллииккіі  ддііллаа,,  аа  ннее  

ппррооссллааввлляяттии  ссааммооггоо  ссееббее..  ССллааввииттии  ББооггаа  вв  ппіісснніі  ццее  ббллииззььккоо  ддоо  

ппррооппооввііддуувваанннняя..      

ННааооссттаанноокк  

ММии  ммааєєммоо  ввееллииккее  ззааввддаанннняя  ––  ссллааввииттии  ттаа  ввееллииччааттии  ннаашшооггоо  

ББооггаа..  ААллее  ссааммее  ммии  ––  ввііддппооввііддааллььнніі  ссллуужжииттеелліі..  ППаассттооррии  ––  ппооввиинннніі  

ммааккссииммааллььнноо  ттррууддииттииссяя,,  щщообб  ууннииккннууттии  ннууддннооггоо  ррииттууааллііззммуу..  ЯЯкк  

ммоожжннаа  ззааддііяяттии  ввссюю  ггррооммааддуу,,  щщообб  ккоожжеенн  ввііддччуувваавв  ссввооюю  ууччаассттьь  уу  

ссллуужжіінннніі??  ЯЯккуу  рроолльь  ммааююттьь  ссллуужжииттеелліі  вв  ццееррккввіі??  ВВииккллааддаачч  ддрр..  

РРооббеерртт  РРееййббууррнн  вв  ссввооїїйй  ккннииззіі  ««ССoommee,,  lleett  uuss  wwoorrsshhiipp»»  ((««ППррииййддііттьь  

іі  ппооккллооннііммооссьь»»))  ппііддккрреессллююєє  вваажжллииввііссттьь  ппоояяссннеенннняя!!  ТТррееббаа  щщообб  

ссллуужжииттеелліі  ппіідд  ччаасс  ббооггооссллуужжіінннняя  ппоояяссннююввааллии  ппррииссууттнніімм  вв  ццееррккввіі  

ллююддяямм,,  щщоо  ссааммее  ввііддббууввааєєттььссяя  іі  ччооммуу,,  яяккуу  ппііссннюю  ссппііввааттии  іі  ччооммуу  

ссааммее  їїїї..  ЦЦее  ддлляя  ттооггоо,,  щщообб  ввссіі  ллююддии  ррооззууммііллии,,  щщоо  ммии  ррооббииммоо  вв  

ццееррккввіі  іі  ччооммуу  ппррииххооддииммоо  ннаа  ббооггооссллуужжіінннняя..      

ЛЛііттууррггііяя  мм..  ССттрраассббуурргг  ((11554422  рр))  

ВВооттуумм::  ППсс..112233::88  ««ННаашшаа  ппоомміічч  вв  ііммеенніі  ГГооссппооддаа,,  щщоо  ввччиинниивв  ннееббоо  

ттаа  ззееммллюю!!»»  

ВВииззннаанннняя  ггррііххіівв..    

ССллоовваа  ууттііххии  ттаа  ппрроощщеенннняя  ггррііххіівв..  

ЧЧииттаанннняя  1100  ЗЗааппооввііддеейй  ((ппеерршшуу  ччаассттииннуу))..  

ВВііттаанннняя..    

ММооллииттвваа..  

ГГррооммааддаа  ссппііввааєє  1100  ЗЗааппооввііддеейй  ((ддррууггуу  ччаассттииннуу))..  

ММооллииттвваа  ззаа  ппррооппооввііддьь  іі  ««ООттччее  ННаашш»»..    

ЧЧииттаанннняя  ССввяяттооггоо  ППииссььммаа  ттаа  ппррооппооввііддьь..  

ММооллииттвваа  ззаа  ппооттррееббии  іі  ппееррееффррааззооввааннаа  ммооллииттвваа  ««ООттччее  ННаашш»»..  

ВВііррууюю……  ((ссппіівв))..  

ППііддггооттооввккаа  ддоо  ссввяяттккуувваанннняя  ГГооссппооддннььооїї  ВВееччеерріі..    

ММооллииттвваа  ппеерреедд  ГГооссппооддннюю  ВВееччееррееюю  ттаа  ««ООттччее  ННаашш»»..    

ССллоовваа  ІІссууссаа,,  ккооллии  ввссттааввиивв  ГГооссппооддннюю  ВВееччееррюю..  

ЗЗааккллиикк  ддоо  ууччаассттіі  зз  ввііррооюю..    

ЗЗббіірр  ппоожжееррттвв  ттаа  ссппіівв  ППсс..113377  ааббоо  ччииттаанннняя  ППииссаанннняя..    

ССллоовваа  ввддяяччннооссттіі  ззаа  ддааррии..  

ХХввааллаа,,  ппіісснніі  ССииммееооннаа..    

ББллааггооссллооввеенннняя::  ЧЧииссллаа  66::2244--2266..  



 

Літургія в УЄРЦ 
 

Слово "літургія" прийшло з давньогрецької мови. 

"Літургією" називали всі ті діла, які йшли на користь 

цілого народу, як наприклад, службу вояків, державних 

урядовців, працю на полі чи при дорогах, службу 

невільників, сплата податку та десятини, оборона 

держави перед ворогами, а також релігійні вияви культу 

божкам. Це останнє, релігійно-сакральне, значення 

літургії перейшло до християнської релігійної 

термінології.   
Старий Заповіт є своєрідною основою для сучасної 

літургії. Одна з характеристик літургії в Старому Заповіті 

та, що вже не далекі нащадки Адама почали зверталися 

до Бога. В Бутті 4:26 сказано, що в часи Еноша, сина 

Сифа люди: «почали були призивати Ймення Господнє». 

В ці часи почалася літургія, з молитви та поклоніння 

людей до Бога. Звичайно, в Біблії слово "поклоніння" 

означає більше ніж літургія. Ми звертаємося до Бога в 

наших повсякденних молитвах, отже, все життя 

християнина є поклоніння. Цікаво, що в перекладі 

Септуагінти, в Старому Заповіті службу священників в 

храмі переклали як літургія. 

Другою характеристикою в Старому Заповіті є те, що 

літургія має під собою своєрідну зустріч Господа і Його 

людей. (1 Мойсея 12:8, Псалом 145:21). 

Третьою характеристикою в Старому Заповіті є те, що 

посередником виступав священик. 

Четверта характеристика – літургія завжди була 

наповнена радістю, це було своєрідне святе для людей. 

Коли подивимось в Новий Заповіт, то знайдемо, що в 

ньому стосовно літургії залишилися ті самі правила, хоча 

дещо змінилося. Нажаль, ми не знаємо багато стосовно 

літургії в новозавітні часи.  

Перша характеристика літургії в Новому Заповіті та, 

що літургія є своєрідним зібранням, зустріччю в 

контексті спільноти, об’єднання, союзу.  

Друга – в Новому Заповіті літургія є як свято. В 

Церкві співаються пісні хвали Господу. 

Третя – освячення. Під час літургії людина ніби 

відділяється від світу, вона ближча до Божої слави.  

Четверта – в Новому Заповіті літургія передбачає 

спільність. Громада є однією сім’єю, разом споживає один 

хліб, разом п’є з однієї чаші. 

Різниця в літургії між Старим та Новим Заповітами є 

та, що раніше первосвященик був посередником між 

Богом та людьми. Однак, в Новому Заповіті все 

змінилося. Ми маємо єдиного Первосвященика – Ісуса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христа, а люди в Церкві самі виступають за священиків 

(1 Петра 2:5 та 1 Петра 2:9). Отже, в новозавітній літургії 

не має бути інших священиків, які є посередниками між 

Богом та людьми. Але, це твердження не означає, що нам 

не потрібні люди, які б направляли та наставляли.  

Що є центральним в реформатській літургії? 

Центральне місце в Реформатській Церкві займає 

Біблія – Слово Боже, яке виголошується через проповідь. 

В посланнях Павла ми можемо читати про певний 

порядок під час служіння в церквах. На першому місці 

стояло проповідування Євангелії та новозавітних фактів 

спасіння; далі стимулювання у вірі та союзі між Богом та 

віруючими, а також обітниця прощення гріхів.  

Нам потрібно розуміти, що літургія – це зустріч 

Христа з Його людьми, оскільки вони живуть в єдності. В 

цій зустрічі беруть участь не всі люди, а лише Його 

Церква. Літургія – це не традиція чи обряд, але це діалог 

Божих дітей зі своїм Спасителем.  

Зверніть увагу на цю схему: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молитву «Отче наш» можна використати під час 

літургії, але не обов’язково. Ця молитва виступає схемою 

для інших молитов. В Церкві ми маємо молитися не 

заученими молитвами, але за прикладом молитви, яку 

навчив нас Господь. 

   



 

Нікейський та Апостольський символи віри можна 

використовувати замість 10 Заповідей. В багатьох 

літургіях світу ці символи віри використовують на 

вечірній службі. Було б добре, якби щонеділі кожна 

церква мала два богослужіння – вранці та ввечері. 

Важливим є прославлення Бога, де діти Божі можуть з 

вдячністю величати свого Творця та Спасителя. 

Однією з характеристик літургії нашої церкви є 

визнання гріхів. Кальвін та Лютер приділяли цій темі 

особливу увагу. В церквах перед визнанням гріхів 

читають етичні настанови: 10 Заповідей, уривок з 

Послання до Галатів 5:19-23, чи Псалом (31 або 50). 

Визнання гріхів може бути частиною молитви.  

Для УЄРЦ, перш за все, характерним є проповідь 

Слова Божого. Жан Кальвін також прагнув простоти в 

богослужінні. Він хотів, щоб літургію розуміли прості 

люди. Для нього питання літургії було важливим, бо 

через неї він намагався показати людям, що вони 

мають духовну єдність зі своїм Господом та 

Спасителем. Бог не приходить до них через жертву, яку 

треба було повторяти в римо-католицькій літургії на 

кожній месі. Жертва один раз і назавжди була 

принесена на Голгофському хресті і є достатньої для 

спасіння Божих дітей. Повторювати її не потрібно. 

Часто можна стикнутися з проблемою, коли порядок 

служіння переростає в традицію. І питання тут не в 

історичній традиції, а більше в тому, що «так звикли». Не 

добре, коли люди більше уваги приділяють звичкам та 

традиціям в навіть в літургії, аніж Слову Божому та 

молитві. Також є проблема з піснями. В деяких літургіях, 

співають більше часу, ніж моляться та виголошують 

проповідь. В деяких громадах навпаки, практично все 

говориться і дуже мало співають.  

 

Характеристики реформованої літургії. 

 Зустріч Бога з людьми та єдність Божого народу. 

 Літургія є своєрідною розмовою Бога з громадою.  

 Ми маємо визнавати наші гріхи перед Святим Богом. 

 Центральним місцем в літургії нашої церкви є не 

Євхаристія (Господня Вечеря), а проповідування 

Слова Божого. Центральним місцем є не вівтар, а 

кафедра, з якої виголошується Слово Боже. 

 Відповідальність за літургію лежить не на одному 

пасторові, а й на пресвітерах. Громада є домом Божим. 

 Дисципліна як в громаді, так і в літургії. Дисципліна в 

молитві.  

Про порядок богослужіння в требнику, затвердженому 

Собором Українським Євангельським 1964 року, 

написано таке: «Порядок богослужіння з початку і до 

кінця будується навколо провідної теми. Пастор, 

вибравши наперед і приготувавши проповідь зі Слова 

Божого, будує богослужіння навколо цієї проповіді. Для 

цього він вибирає зі Старого і Нового Завіту тексти, що 

безпосередньо стосуються його проповіді. Пісні мають 

також своїм змістом духовно підготовлювати Церкву до 

проповіді. Усі молитви, крім звичайних елементів для 

молитви, повинні відображати в собі певні думки 

благання, сполучені з проповіддю. В такий спосіб 

богослужіння творить духовну єдність і кожна його 

частина гармонійно пов’язана між собою».  

Ці характеристики не є чимось новим. В Українській 

Євангельсько-Реформованій Церкві важливим є 

порядок, починаючи від незначних речей в літургії, і 

закінчуючи порядком в серцях віруючих членів громади.  
 

Пилипенко В.В., пастор УЄРЦ 

                                            

Дорогі брати і сестри! 
Запрошуємо вас відвідати сайт  

"Реформатське богослов'я для України": 
http://reformed.org.ua. 

Цей сайт присвячений реформатському руху в 
слов'янському світі в цілому і Україні зокрема. Ви 
знайдете тут багато різних статей, пов’язаних із 
минулим та сьогоденням реформатського богослов’я, 
духовності та церковного життя. Сподіваємось, ці 
матеріали сприятимуть розвитку біблійного та 
реформатського богослов’я у слов’янських країнах. 
Для досягнення цієї мети ми пропонуємо власні переклади 
статей реформатських богословів з Нідерландів, США та 
інших країн. Крім цього, ми публікуємо "класичні" праці 
різних християнських теологів минулого і сучасності. 
Ми не завжди погоджуємось із усім, що вони пишуть, 
проте ми вважаємо, що реформатське богослов’я глибоко 
вкорінене у вченні отців церкви, і прагнемо перейняти 
найкраще із інших християнських традицій – в межах, у 
яких вони відповідають Слову Божому як джерелу 
мудрості. 

Запрошуємо також взяти участь у форумі, на якому 
обговорюються питання, пов’язані із реформат- 
ським рухом в його найширшому розумінні.  
 
 

 
 

Християнські подарунки, які проповідують 
Біблії, книги, відео- та аудіо продукція, сувеніри 

м.Свалява, вул..Борканюка (біля муз.школи)  
тел.050 6665549 
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