
КАТЕХЕТИЧНА ПРОПОВІДЬ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ

# 1 ЗІБРАННЯ: “У НАС Є ЗАГАЛЬНЕ ЗІБРАННЯ.”

     Коли ми запрошуємо людей в наші будинки, ми, як правило, впорядковуємо будинок і готуємо 
деякі прохолодні напої, якщо не всю їжу. У форматі євхаристійної літургії, яку ми використовуємо 
сьогодні, священик-який діє у ролі глави місцевої спільноти, готує хліб і вино, як правило, в 
приватному порядку, перш, ніж всі зберуться.

     Для більшості з нас, Літургія, здається, починається, тоді, коли священик проголошує: 
“Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа.” Це найперша частина звичайного порядку 
Божественної Літургії – збір, вітання сім’ї та друзів. І точно так само, як і в нашому випадку чи під 
час випадкових зустрічей із знайомими на вулиці або на ринку, ми запитуємо наших гостей, про їхнє 
здоров’я, працю, дітей і т.д. І, тому, сьогодні ми молимося за всіх наших братів-християн у всьому 
світі, живих та померлих. Спочатку, те, що ми називаємо сьогодні Великою Єктенією служилося 
після Євангелія, і коли її було перенесено на початок Богослуження, то на її місце було додано іншу 
єктенію . У Великій Єктенії ми чуємо відлуння настанов апостола Павла до Тимотея (1 Тим. 2: 2): “Я 
прошу, в першу чергу, щоб благання, молитви, заступництво і подяки приносилися за всіх людей, 
за імператорів та за всіх провідників, щоб ми могли проводити спокійне і тихе життя в усякій 
побожності та гідності”.

Зібрання не є просто приємною соціальною подією, воно також має вирішальне значення для 
людського спілкування і духовного росту. Старий Завіт є сповнений посилань щодо зібрання народу 
на богослуження, і, навіть, в Новому Завіті, найчастіше стверджується, що християни зустрінуться 
знову, цим підтверджуючи священний характер зібрання. Наприклад, в Євреїв 10:25, у тексті 
читаємо, щоб «не відходити від нашого спільного зібрання, так, як деякі мають таку звичку це 
робити.” Можна також подивитися на єдину картину Страшного Суду в Євангелії від Матея (25:35 & 
сл.), де Ісус прийшовши, “пошле ангелів своїх з великою сурмою і збере своїх вибраних разом (24:31).” 
У Діяннях Апостолів (2:42 & сл.) святий Лука дає те, що може бути назване “статутом Церкви “, яка 
має чотири основи: вчення апостолів, спільнота або братство (койнонія), ламання хліба (ймовірно, 
як Євхаристія і загальна трапеза), та молитва. Не може бути спілкування без зібрання разом. Св. 
Мученик Юстин, що писав в середині другого століття християнської ери, каже: «У неділю ми усі 
спільно збираємося, незалежно від того чи усі живуть в місті чи у віддалених районах.”
Давайте не будемо оминати нагоду збиратися на Господню Вечерю з нашими братами і сестрами 
у Христі. І давайте не спізнюватися на зібрання. Зрештою, якщо нас запросили б в Білий Дім, і, 
очікували б в точний час, чи ми б випадково затрималися і прийшли пізно? Чи Господь заслуговує на 
меншу повагу, ніж та, яку ми б виявили урядовцеві?


