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Церква у своїх богослужіннях через 
дію Святого Духа відновлює первоздан-
ну гармонію, створеного Богом світу. У 
Церкві здійснюється повернення люди-
ни до природного і властивого їй життя 
з Богом. Беручи участь у літургійній мо-
литві, християнин входить у неосяжне 
для людського розуму таїнство єднання 
з божественним. «Преображений» ду-
хом молитви світ, повертає молільника 
до первозданного стану, коли все сотво-
рене було «добре», тобто ще не було 
зіпсуте гріхом, і, тим самим, являє образ 
Творця. Цю присутність Господа пере-
дає все: ікони, спів, повітря, ризи, хра-
мова архітектура. Людина потребує ви-
димих знаків Божої присутності, і саме 
тому в літургійному житті Церкви ми 
приєднуємося то Божественного єства 
через матеріальні речі: воду, хліб і вино, 
єлей, світло.

Використання матеріальних се-
редників для відображення небесного 
буття витворило образно-символічне 
церковне мистецтво. Ціль християнсь-
ких символів поєднати людину із божес-
твенним началом. Це поєднання відбу-
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вається через різні аспекти людського 
сприйняття. Людина сприймає «небес-
не буття» за допомогою різноманітних 
образів храмового культу. Християнське 
мистецтво відрізняється від світського 
тим, що, окрім тілесного і душевно-пси-
хологічного, тут обов’язково має бути 
присутнє духове сприйняття. Христия-
нин сприймає оточуючу храмову дійс-
ність «очима віри». Завдяки вкоріненню 
у сферу духовості, церковний образ при-
єднує людину до реального небесного 
життя. Бо християнство – це не система 
ідей, і навіть не віровчення. Християнс-
тво є досвідом про те, «що було спокон-
віку, що ми чули, що бачили нашими 
очима, що оглядали і чого руки наші 
доторкалися, про Слово життя, – а жит-
тя об’явилось, і ми бачили й свідчимо й 
звістуємо вам життя вічне, що в Отця пе-
ребувало й нам явилося, – що ми бачи-
ли й чули звістуємо й вам, щоб і ви мали 
спільність з нами. А наша спільність – з 
Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. 
І це ми вам пишемо, щоб наша радість 
була повна» (1 Йо. 1–4).

Ціле літургійне життя Церкви є таїнс-
твенним. Слово «таїнство», яке дуже 
часто використовується у церковному 
житті, іноді може викликати в сучасної 
людини не зовсім правильні асоціації. 
За умови легкого доступу до величезних 
обсягів різноманітної інформації, люди-
на мимоволі схильна трактувати слово 
«таїнство» як щось абстрактне, ілюзор-
не чи примарне, або навіть нереальне. 
Коли Отці Церкви говорили про «таїнс-
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тво», то мали на увазі щось зовсім інше. 
Для них таїнство означало приховану 
реальність, яка є неосяжною для людсь-
кого розумі, однак викликає благоговін-
ня й подив, оскільки її можна пережити 
на досвіді. Такий підхід зовсім не про-
тиставляє матеріальному нематеріаль-
ному, а навпаки показує його глибокий 
взаємозв’язок. Адже сам зміст Євангелія 
якраз у тому, що Бог – нематеріальний, 
невидимий, неосяжний, незбагненний, 
позачасовий, вищий за всі категорії на-
шого мислення і чуттів – став людиною, 
а воднораз і частиною матеріального 
світу, Ним створеного: «І Слово стало 
плоттю, і оселилося між нами, повне 
благодаті й істини; і ми бачили славу 
Його, славу як Єдинородного від Отця» 
(Йо. 1, 14).

Літургійне життя Церкви постійно 
показує, увиразнює цю дійсність зокре-
ма через використання різних матеріаль-
них речей в богослужінні. Кожному ві-
домо, що матеріальні речі самі по собі 
не мають однозначної цінності – вони 
набувають певного значення в процесі 
їхнього використання. Це дуже добре 
проілюстровано на сторінках Святого 
Письма, де елементи матеріального сві-
ту, такі як вода, вогонь, світло, хліб, оли-
ва, стають певними знаками. Іншими 
словами, матеріальні речі, а особливо 
їжа, в Біблії мають окрім практичного, 
ще й символічний зміст, котрий сучас-
ній людині інколи трохи важко влови-
ти. Наприклад вода, крім засобу для 
вмивання є також символом чистоти і 
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відродження; вино, крім того, що є на-
поєм, є символом радості і повноти жит-
тя. 

Було б перебільшенням сказати, що 
сучасна людина цілком далека від тако-
го сприйняття їжі і матеріальних пред-
метів. Просто в сучасній культурі цей 
символізм перебрали на себе дещо інші 
речі чи предмети. Для того, аби розумі-
ти і належним чином трактувати літур-
гійні обряди слід повернутися саме до 
цього біблійного символічного способу 
сприйняття матеріальних речей. 

Більшість матеріальних речей, котрі 
ми сьогодні використовуємо в бого-
служінні, в античному світі і культур-
ному контексті перших століть хрис-
тиянства мали дещо інше практичне 
використання.
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Вода
Вода представляє цілий матеріаль-

ний світ. Згідно з біблійним розумінням 
вода – це головний і первісний елемент 
світу. Вона підтримує життя на землі. 
Крім того вода також є символом руй-
нування і смерті. Вода також є символом 
очищення, адже вона омиває і оновлює. 
Бог сотворив світ, благословив його і по-
дарував його людині як їжу й пиття, як 
засіб спілкування з Богом. Благословен-
ня води знаменує відкуплення матеріі, 
повернення світові його первісного зна-
чення. Прийнявши хрещення від Йоана 
Предтечі, Христос освятив воду, зробив 
її водою очищення й примирення з Бо-
гом. Саме коли Христос виходив із води, 
сталося Богоявлення, нове спасенне 
об’явлення Бога людині. Саме тоді Дух 
Божий, що ширяв над водами (Бут. 1, 2), 
знову зробив воду, а з нею і цилий світ, 
тим, чим вони були створені. У кожно-
му літургійному обряді посвячення і 
благословення Церква раз у раз прого-
лошує світ таким, яким його об’явив і 
зробив Христос – Божим даром людині 
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і засобом спілкування з Богом. Тому для 
віруючої людини весь світ стає таїнс-
твом Господньої присутності, засобом 
життя у Господі. А вода як образ світу є 
образом присутності Христової.

Центральним літургійним обрядом, 
який стосується води і через який вона 
набуває свого священного значення, є 
Чин освячення води. Це літургійне свя-
щеннодійство, через яке вода як один з 
первісних елементів створеного Богом 
світу через прикликання Святого Духа 
отримує Боже благословення і освячен-
ня. Однак цей чин освячення не зводить-
ся лише до води. Він свідчить про онов-
лення і відродження через Христа всього 
творіння, ураженого гріхом, і слугує на 
прославу Бога і як Творця і як Відкупи-
теля світу. Освячена вода є символом і 
засобом освячення і залучення людини 
та всього довколишнього світу у спілку-
вання з Богом. Окроплення освяченою 
водою людей, домівок та різноманітних 
предметів, яке здійснює єпископ чи свя-
щеник, є видимим знаком поширення 
Божої благодаті у спасенному і оновле-
ному Ним світі.
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Елей
Так само як і вода, єлей завжди був 

одним із основних релігійних символів, 
і його символічне значення, як і у випад-
ку з водою, випливає з його практичного 
значення і вжитку. В древньому світі єлей 
мав широке застосування: його вживали 
в їжу, як горючий засіб для лампад а та-
кож використовували як косметичний 
(2 Цар 14, 2; Пс. 103, 15; Прп. 27, 9) та лі-
кувальний засіб. Милосердний самаря-
нин, згідно з євангельською розповіддю, 
вилляв єлей і вино на рани побитого чо-
ловіка, знайденого край дороги (Лк. 10, 
25–37). Єлей був також джерелом світла 
і, як наслідок, радості (Пс. 44, 8; Іс. 61, 3). 
І по сьогодні найбільш урочиста і радіс-
на частина святкового ранішнього бого-
служіння називається полієлей. Це сло-
во пов’язане з грецьким словом «елєос» 
– «милість», яке дуже часто зустрічаєть-
ся у Псалмі 135, так і з освітленням хра-
му – «многим єлеєм». У Старому Завіті 
єлей використовувався для помазання 
священиків (Вих. 29, 7; 40, 15; Лев. 8, 12, 
30), царів та іноді пророків (Суд. 9, 7–16; 
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1 Цар. 10, 1). Це помазання означало пе-
редачу влади або очищення і освячення. 
Тому часто в Біблії говориться про те, 
що помазує сам Бог (Пс. 44, 8; 1 Цар 9, 16; 
10, 1; 16, 3). З тієї причини, що оливкові 
дерева ростуть доволі повільно і збиран-
ня їхніх плодів в Ізраїлі та сусідніх наро-
дах завжди супроводжувалося радістю, в 
Біблії єлей також символізує Боже благо-
словення і Божу прихильність супроти 
свого народу (Пс. 51, 10; 127, 3; Єр. 11, 16; 
Йоіл 2, 29, 24; Ос. 14, 6–7). Достаток єлею 
ставав символом добробуту, багатства і 
розквіту. Єлей також символізує зцілен-
ня, світло і радість, примирення і злаго-
ду. На знак прощення і примирення лю-
дини з Богом після потопу голуб приніс 
Ноєві оливкову гілку (Бут. 8, 11). Саме 
ця природня символіка і визначила зі 
самого початку вживання єлею в бого-
службовому житті Церкви.

Єлей може використовуватися в бо-
гослужінні як у чистому вигляді, так і з 
добавками різноманітних ароматичних 
елементів – у складі св. Мира. У церков-
ній літургійній практиці існують різні 
види помазань, кожне з яких має своє 
особливе призначення та зміст. 

Миропомазання – помазання свя-
тим миром – є одним із таїнств христи-
янського втаємничення. Миро, яке ви-
користовують під час цього помазання, 
до ХІІ ст. мав право освячувати єпископ, 
пізніше обов’язок робити це отримав 
Глава помісної Церков, який готує його 
після Літургії святого Василія у Вели-
кий (Страсний) четвер. Святе миро має 
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подвійне значення – з одного боку, це 
щорічне оновлення співпричастя свя-
щенства кожної помісної Церкви з її 
першоієрархом, з іншого – знак дару 
Святого Духа для кожного нового чле-
на Тіла Христового. Перед помазанням 
новоохрещеного священик промовляє 
молитву, яка якнайкраще пояснює зміст 
цього дійства: 

«Сам, Владико, всіх царю добросер-
дий, даруй йому (або їй) і печать дару 
святого і всесильного і поклоняємого 
Твого Духа і причастя святого тіла і 
чесної крови Христа Твого. Охорони 
його в Твоїм освяченні, утверди в пра-
вославній вірі, визволи його від лу-
кавого і від усіх починань його. Душу 
його збережи спасенним Твоїм стра-
хом у чистоті і правді, щоб він, у вся-
кому ділі і слові угодивши Тобі, став 
сином і наслідником небесного Твого 
царства»

Єлеопомазання – помазання святим 
єлеєм – є одним із таїнств зцілення. Єлей, 
який використовують для цього таїнс-
тва, освячують священики (у ідеалі сім) 
під час служіння самого таїнства єлеопо-
мазання. У традиції Церкви Заходу єлей 
для єлеопомазання освячують у Вели-
кий четвер разом зі святим миром. Єлей 
таїнства єлеопомазання є таїнственним 
знаком молитовного благання Церкви 
до Господа про зцілення від фізичних і 
духовних хвороб одного з членів Церк-
ви. Про це красномовно і глибоко гово-
рять молитовні тексти чину єлеопома-
зання:
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«Твоєї милости, Владико, повна 
вся земля; тим-то єлеєм божествен-
ним таїнственно помазуючись днесь, 
з вірою просимо Тебе дарувати нам 
вищу понад розум Твою милість».

«Всіх помилуй, Спасе, по великій 
Твоїй і божественній милості, бо на 
образ її тайно вказуючи, Владико, ми 
помазання єлеєм священним над неду-
жими звершуємо: всіх їх силою Твоєю 
зціли».

«Споглянь з небес, Співчутливий, 
покажи Твою милість усім, подай нині 
поміч Твою і кріпость Твою тому, що 
приступає до Тебе через божественне 
помазання рукою священиків Твоїх, 
Чоловіколюбче» (канон Чину єлеопома-
зання, глас 4)

Мирування – помазання священи-
ком чола вірних у великі (бдінні) цер-
ковні свята. Олію для цього помазання, 
разом із пшеницею, вином та хлібом, 
освячують на литії, яка відбувається у 
навечір’я свят. Саме помазання єлеєм 
має відбуватися під час канону утрені у 
день свята. Однак мирувати можуть та-
кож відразу після вечірні чи повечір’я у 
навечір’я свята або наприкінці Літургії 
у сам день свята. Помазання обличчя 
(чола) олією є особливим знаком радос-
ті за величні діла Божі, який не тільки 
підтримує творіння, а й дбає, щоб життя 
проходило у радості, здоров’ї та добро-
буті (Пс. 103, 14–15).
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Хліб і вино
Ці елементи людської поживи мають 

особливе значення в богослужінні з ог-
ляду на таїнство Євхаристії. Однак, щоб 
краще розуміти зміст цього таїнства та 
його зв’язок з нашим життям слід розгля-
нути біблійну символіку хліба й вина. 
Хліб був основною поживою в Палес-
тині. Часто (як зрештою і в сучасній мові) 
хліб означав поживу взагалі. Христос уп-
родовж свого навчання надавав хлібові 
особливу вартість. В євангелії від Йоана 
Ісус, говорячи про себе самого, досить 
часто звертається до старозавітної теми 
«небесного хліба, ангельської поживи» 
(Вих. 16, 4; Пс. 77, 25; Муд.16, 20), і називає 
себе хлібом що сходить з неба (пор.: Йо. 6, 
41). Продовжуючи старозавітну практи-
ку «ділитися хлібом з голодними» (Єр. 16, 
7; Єз. 18, 7; Іс. 58, 7), Ісус ділить і розмно-
жує хліб для зголоднілих за Його словом 
(Мт. 14, 19). Ділитися хлібом з кимсь оз-
начає ділитись засобами прожиття, тоб-
то є знаком правдивої дружби.

Центральним і найважливішим мо-
ментом для розуміння символізму хліба 
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є, безумовно, Тайна вечеря Ісуса зі Його 
учнями. Коли Христос ділиться хлібом 
на вечері, то це є жест Учителя стосовно 
учнів, жест Доброчинця, який проявляє 
милосердя стосовно потребуючих. Слід 
зауважити: не зважаючи на те, що Хрис-
тос вперше подає нам Євхаристію в часі 
і в контексті традиційної юдейської пас-
хальної вечері, Він для цього не обирає 
ані агнця, ні якихось інших страв, лише 
цей звичайний розломлений і розданий 
хліб.

Вино теж має в Біблії глибоку сим-
воліку. Вино є святковим напитком, 
воно «веселить серце людини» (Пс. 103, 
15). Цей напиток вживали передовсім 
на спільних трапезах при жертвах, або 
на весіллі. З огляду на спільну радість 
вино допомагало учасникам трапези 
об’єднуватися між собою.

Слова «чаша» і «вино» відіграють важ-
ливу символічну і змістовну роль у цілій 
євангельській розповіді. «Вино» вислов-
лює місію Ісуса зустрічатись з людьми 
на їх трапезах (на що раз у раз нарікали 
фарисеї): так як Ісус розмножував хліб, 
Він також розмножував і вино, яке було 
для Нього знаком радості Царства Небес-
ного, яку Він прийшов принести у світ. 
Невипадково на Тайній вечері Ісус порів-
нює «плід винограду» з «новим вином у 
Царстві» (Лк. 22, 18). Подавання чаші має 
у Св. Письмі особливе символічне зна-
чення: спільна чаша при трапезі з’єднує 
людей у братню єдність, або з’єднує їх 
з Богом, при жертвенних бенкетах (Пс. 
22, 5; 15, 5). Крім того чаша також зобра-
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жає людське життя, людську долю (ось, 
наприклад у Пс. 15, 5: «Господь є частка 
моєї спадщини і моєї чаші»). Прийняти 
чашу у символічній мові і жестах про-
років означає прийняти долю від Бога: 
чи то «чаша Божого гніву» (Пс. 74, 9; Єр. 
25, 15), чи то «чаша спасення» (Пс. 115, 
13). Так Ісус приймає чашу своїх страс-
тей від Отця (Йо. 18, 11; Мт. 26, 39–42), і 
обіцяє учням, що вони питимуть ту саму 
чашу, що й Він (Мр. 10, 39), щоб мати пов-
ну спільність з Ним. На Тайній вечері Він 
дає їм цю «чашу своєї Крові».

Ісус, установляючи Євхаристію, ут-
верджує і поглиблює цей символізм хлі-
ба і вина. Коли на вечері Ісус, як Учи-
тель, роздає хліб і вино, Він постає перед 
апостолами як джерело їх сили, радості 
і єдності. Апостоли, приймаючи хліб 
і вино від свого Учителя з’єднуються з 
Ним самим, з Його життям. А єднаю-
чись зі своїм учителем, учні єднаються і 
між собою. Таїнство св. Причастя, яке ми 
переживаємо на кожній Літургії, має два 
виміри – єднання з Богом і об’єднання в 
єдину спільноту:

«А нас усіх, що від одного хліба і 
чаші причащаємося, з’єднай одного з 
одним на причастя єдиного Духа Свя-
того» (молитва Анафори св. Василія Вели-
кого)
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Вогонь і світло
Оскільки ми всі сьогодні є людьми 

доби електрики, то нам доволі важко 
сприймати світло чи вогонь як духовні 
феномени. Однак саме так їх сприйма-
ли в той час, коли зароджувалося хрис-
тиянське богослужіння. Світло було 
одним із найдревніших релігійних сим-
волів та понять, яке вживалося стосов-
но Бога, Його об’явлення, а також міс-
тичного досвіду людини. Символізмом 
світла наповнена старозавітна біблійна 
традиція. Можна виокремити декілька 
основних контекстів, у яких тема світла 
знаходить своє вираження на сторінках 
Старого Завіту. Світло – це найперше 
символ спасенної Божественної присут-
ності (див.: Вих. 13, 21; Пс. 26, 1; 35, 9; Іс. 60, 
19). Цю символіку переймають і розви-
вають новозавітні автори. Євангелисти, 
приводячи уривки зі старозавітних пи-
сань, мають на меті показати, що здійс-
нення спасіння прийшло в Ісусі Христі. 
Очікування спасіння сповнилося в Ісусі, 
який і стає центром символіки світла в 
Євангелії, а відтак і в цілій християнсь-
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кій традиції: «Я – Світло для світу. Хто 
йде вслід за Мною, не буде ходити у те-
мряві той, але матиме світло життя». Всі 
люди можуть отримати світло від Ісуса, 
– «істинного світла», – щоби стати сина-
ми світла (Йо. 12, 36). Світло приходить 
у темряву, сповіщаючи спасіння, яке по-
ходить від Бога. Темрява неспроможна 
його охопити чи загасити. 

Практично кожне богослужіння в 
храмі супроводжується запаленням сві-
чок, лампад і світильників. Тема світ-
ла особливо виразно проявляє себе у 
ранішніх та вечірніх літургійних молит-
вах. На світанку християни зустрічають 
світло нового дня і дякують за нього По-
дателеві світла. Природне світло при-
гадує їм про справжнє світло ¬– Боже 
слово, повеління, без яких людина при-
речена на блукання в темряві. Світло 
фізичне літургійна традиція сприймає 
як символ духовного світла, яким є Божі 
заповіді і богопізнання:

«Із ночі лине дух наш до Тебе, 
Боже, бо світло – повеління Твої. Нав-
чи нас, Боже, правди Твоєї, заповідей 
Твоїх і уставів Твоїх. Просвіти очі умів 
наших, щоб ми не заснули у гріхах на 
смерть. Віджени всякий морок від сер-
дець наших, даруй нам Сонце Правди 
і неушкодженим життя наше збережи 
печаттю Святого Твого Духа» (третя 
молитва утрені).

«Владико Боже, святий і незгли-
бимий, що повелів із темряви світлу 
возсіяти, упокоїв нас у нічному сні і 
підвів до славослов’я і моління Твоєї 
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благости!... Яви нас синами світла і дня 
та спадкоємцями вічних Твоїх благ» 
(четверта молитва утрені).

«Хвалимо, оспівуємо, благосло-
вимо і благодаримо Тебе, Боже отців 
наших, за те, що Ти відвів тінь нічну 
і показав нам знову світло денне!... За-
світи в серцях наших істинне сонце 
правди Твоєї, просвіти ум наш і чут-
тя всі збережи, щоб, як удень ходячи 
благообразно шляхом заповідей Твоїх, 
ми досягли життя вічного – бо в Тебе 
є джерело життя – і сподобилися на-
солоджуватися неприступним Твоїм 
світлом» (одинадцята молитва утрені).

Християни є дітьми світла і дня тому, 
що Христос є Сонцем Правди. Він є іс-
тинним Світлом для кожного, хто вірує 
в Нього. Багато щоденних ранішніх мо-
литов звернені безпосередньо до Хрис-
та:

«Світло єси, Христе, просвіти мене 
Собою, молитвами усіх святих Твоїх, і 
спаси мене» (світильний тропар утрені, 
глас 8) 

«Христе, Світло істинне, що про-
свічує й освячує кожну людину, при-
ходячи у світ! Хай знаменується на нас 
світло лиця Твого, щоб у ньому ми 
узріли світло неприступне, і спрямуй 
стопи наші до виконування заповідей 
Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Ма-
тері і всіх Твоїх святих» (молитва першо-
го Часу) 

Зі заходом сонця людина зустрічає 
темну, непевну і, можливо, страшну ніч. 
Однак учні Ісуса Христа зустрічають цю 
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темряву не в страсі чи неспокої, а з вірою 
у вічне Світло, яке ніколи не заходить, 
а постійно нас просвічує і оживляє. Це 
світло – це тихий і лагідний Спаситель 
святої слави, Ісус Христос. Центральним 
моментом вечірнього богослужіння є за-
свічення світла в храмі під час співу од-
ного з найбільш древніх християнських 
гімнів: 

«Світло тихе святої слави безсмерт-
ного Отця небесного, святого, блажен-
ного – Ісусе Христе! Прийшовши на 
захід сонця, бачивши світло вечірнє, 
оспівуємо Отця, Сина і Святого Духа, 
Бога». 
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Ладан, 
кадження

Вживання ладану пов’язане зі старо-
завітною традицією. Мойсей спорудив 
кадильний жертовник для здійснення 
Божого доручення: «Щоранку, як готу-
ватиме лямпи, спалюватиме його; уве-
чорі теж, коли ставитиме лямпи, спалю-
ватиме його, як щоденне курення перед 
Господом, для ваших поколінь. Не при-
носитимете на ньому жадного іншого 
ладану, ні всепалення, ні приносу, ні 
возливання не возливатимете на ньому» 
(Вих. 30, 7, 8) 

Оригінально ладан – це суміш смоли 
арабських ладанових кущів і ароматич-
них речовин, добутих і з квітів. Ладан 
широко використовували в античному 
світі, найчастіше як гігієнічний засіб. 
Крім того, він мав ритуальне значення 
і використовувався в урочистих походах 
імператора, володаря чи царя. Перед 
достойником несли кадильницю, аби 
захистити його від неприємних запахів 
вулиці. Ладан наділяли і певним магіч-
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ним значенням: вважалося, що він здат-
ний відганяти демонів, які, за тодішніми 
уявленнями, видавали сморід. 

З огляду на використання в язични-
цьких культах Християни спершу не-
однозначно і насторожено сприймали 
обряд кадіння. Однак після того, як в 
Римській імперії язичництво було від-
кинуте, і християнство стало офіційною 
релігією, Церква все-таки ввела кадіння 
в богослужбовий вжиток, надавши йому 
нового змісту. 

Перші відомі згадки про використан-
ня кадила на богослужіннях зазначають, 
що на похоронних богослужіннях завж-
ди використовували пахощі. Чи це було 
миро, котре покладали у гріб покійни-
ка, чи приношення кадила, котре часто 
прирівнювали до багатства милосердя 
Божого, яке покриває гріхи померлої 
людини. Кадило є образом присутності 
Божої, Його любові та милосердя, котре 
перебуває там, де двоє або троє збира-
ються в Його ім’я. Кадило є образом діє-
вості і приємності Христової молитви з 
Його Церквою перед небесним Отцем і 
запорукою нашої надії на те, що молит-
ва буде Ним вислухана. 

Кадіння є очевидним символом мо-
литви вірних, що піднімається до небес. 
Найбільш яскраво цей аспект представ-
лений на вечірні: «Хай возноситься мо-
литва моя, як кадило, перед Тобою; здій-
мання рук моїх – як жертва вечірня» (Пс. 
140, 2). 

Диякон чи священик кадить присут-
ніх у храмі вірних, виражаючи цим жес-
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том привітання молільників як гостей 
Господа, які зібралися для небесної тра-
пези. Приємний запах ладану є також 
символом благодаті Христової, котра 
нас огортає. Як християни ми «зодягну-
лися у Христа» (Гал. 3, 27) і покликані до 
участі в Його царстві (Мт. 5, 48). Обкад-
жуючи Святий Престіл (який зображає 
Престол Божий), ікони в храмі (на яких 
зображені лики святих), ми засвідчуємо 
реальність Царства Небесного. Водно-
час, ми кадимо тіла померлих братів та 
сестер у Христі під час похорону, під-
тверджуючи цим слова апостола Павла, 
де він називає наші тіла храмом Духа 
Святого (1 Кор. 6, 19–20), а також свід-
чимо про нашу єдність у Христі, яку не 
може розірвати тимчасова розлука че-
рез смерть (Йо. 11, 25–26). Ми також ка-
димо присутніх на богослужінні людей, 
живих членів Церкви, щоб підкреслити 
нашу єдність зі святими через благодать 
Божу.


