
 КАТЕХЕТИЧНА ПРОПОВІДЬ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ
#9 СИМВОЛ ВІРИ: «НЕ МОЖЕ ПРИЙМАТИ ЄВХАРИСТІЮ СПІЛЬНО 

З НАМИ ТОЙ, ХТО НЕ ВІРИТЬ У ТЕ, ЩО МИ НАВЧАЄМО».

Після молитви єктенії, священик знову благословляє спільноту, вказуючи на те, що розпочалася нова частина 

Літургії поцілунком миру та визнанням віри.Існує міцний зв’язок між зв’язком миру серед віруючих та 

визнанням віри. Якщо ми не живемо у мирі одні з одними, наше визнання віри - це шахрайство, адже Ісус 

наполягає (Мт. 5:23), якщо ми стоїмо перед вівтарем з нашим даром і пам’ятаємо, що наш брат чи сестра мають 

щось проти нас (тобто, що ми образили їх), ми повинні залишити свій дар там і йти спочатку примиритися 

з ними. Цей зовнішній жест любові є поцілунок миру, який є найдавнішим звичаєм серед християн, про що 

згадується щонайменше чотири рази Святим Павлом у Святому Письмі у Листі до Римлян 16:16. Отже, диякон 

виголошує: “Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати”, і вірні завершують це, співаючи: “Отця, і 

Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну”. Наше свідчення  віри в Бога матиме вартість лише 

тоді, коли ми уподібнюватимемося Богові, на чий образ ми створені, адже виявляючи любов один до одного, ми 

наслідуємо Трійцю, спільноту взаємної і нероздільної любові. Сьогодні, однак, лише духовенство обмінюється 

поцілунком миру під час молитви “Символу Віри”; і, навіть, тоді це часто робилося під час цієї молитви для 

зручності. Виголос диякона: “Двері! Двері! Премудрість, будьмо уважні!” – на початку було сигналом зачиняти 

двері церкви, і тим самим відкрити серце та душу на Таїнство для усіх тих, хто допускається до участі у ньому, 

але сьогодні це просто вказує на момент Символу Віри. 

      Символ віри було введено в Літургію монофизитами в 476 р. н.е., як знак їхньої відданості вченню 

Нікейського Собору, і пізніше було затверджено для православних вірних Патріархом Тимофієм. Існує 

твердження, що єпископ Антіохійський Пітер Кнапфеос після цього представив його у своїй церкві. Це 

найважливіші правди нашої віри, складені для того, щоб спільнота могла стати єдиним серцем та єдиним умом в 

Ісусі (пор. Филип’ян 4:7). Старовинна назва молитви «Вірую», “Символ віри”, прямо вказує на це; грецьке слово 

«символ» означає”об’єднувати”.

      Під час промовляння Символу Віри, великий покровець для чаші та дискоса, підноситься вгору та 

тримається. Цей жест зародився в середньовіччі, коли покрівець, який сьогодні відповідає розміру великої 

хустини був розміром плащаниці Господа у Велику П’ятницю. Це вимагало участі кількох священослужителів, 

щоб покласти його на вівтар, а потім його зняти. Сьогодні, коли служить єпископ, деякі з пресвітерів тримають 

цей покрівець над головою під час Символу Віри. Якщо група священиків служитиме разом, вони будуть 

тримати покрівець над дарами, і якщо священик буде служити сьогодні сам, він буде тримати його за верхні 

кути перед своїм обличчям над дарами. Літургісти приписують цьому жесту символічне значення, але це 

почалося, і залишається через просту практичну необхідність придбати дуже велику тканину, щоб прикрити 

дари та єпископа, який нахиливши голову над дарами, що лежать перед ним, а потім забрати її, нічого не 

перекинувши на престолі.


