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Прийшовши сьогодні до церкви, ми чекаємо на початок богослуження, нам може здаватися 
дещо дивним відокремити зібрання вірних від входу, але у ранній Церкві на березі 
Середземного моря з м’яким річним кліматом, люди збиралися на церковному подвір’ї, а потім 
входили до будинку разом із служителями, так що ці два моменти зібрання і входу дійсно були 
окремими подіями, де одна слідувала за іншою.

Найбільш ранній опис того, що ми називаємо сьогодні “малим входом” походить з першої 
половини 6-го століття. Єпископ і вірні входили до церкви разом під час співу Трисвятого: 
(Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний ...), літургійної пісні, яка згадується в 451 
році на Халкедонському Соборі. Свого часу, можливо, перейти із двору до церкви та зайняти 
місця у церкві займало трохи часу для людей, співалися псалми з приспівами (які переросли 
у спів трьох псалмів, та згодом використовувалися в Константинополі у процесіях). Гимн 
“Єдинородний Сину” співали на завершення входу, але згодом його було перенесено у цю 
частину богослуження, де він зараз є. Дехто приписував це Атанасію Олександрійському, який, 
можливо, написав його через деякий час після Першого Вселенського Собору в Нікеї в 4-му 
столітті, більшість приписували його Візантійському імператору Юстину Великому з 6-го ст, 
можливо, тому що він віддав наказ співати його у всіх церквах імперії під час входу на Літургії.

Прибувши у дім нашого приятеля, якщо ми запрошені на вечерю, ми можемо зібратися у 
вітальні або у родинній кімнаті для спілкування, але в певний момент хтось скаже, що “вечеря 
готова”. Подібним чином, на Божественній Літургії священик, звичайно, молиться (приватно 
сьогодні), “Господи Боже наш Учителю,... , дай нам, щоб ми, увійшли разом із святими ангелами, 
які служать з нами і разом з нами славлять твою благість.” Люди і ангели, живі і померлі, всі 
покликані зібратися на богослуження. Священик каже: «Благословен вхід святих твоїх!” І люди 
відповідають: «Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа!” Ми не просто перейшли з одного 
місця в інше, ми переходимо від одного виміру в інший, а саме у невидиму реальність Царства 
Божого, яке наближається до нас фізичним способом.


