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Богослов’я 
літургійної 
молитви 
Церкви

Сам один єси безсмертний, що 
сотворив і збудував чоловіка, а ми, 

земні, з землі утворені і в тую ж зем-
лю підемо, бо так звелів Ти, що утво-

рив мене і сказав мені, що – земля 
єси, і в землю відійдеш, куди всі ми 

люди підемо, з надгробним риданням 
співаючи пісню: Алилуя. 
Ікос заупокійного канону

Літургійна молитва —  
постійний досвід життєдайної 

присутності Христа

Завершення життя людини на зем-
лі завжди було чимось таїнственним у 
загальнолюдському вимірі. Особливо ж 
для християнської спільноти, народженої 
смертю і Воскресінням Христа, відхід зі 
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земного життя одного з членів Церкви 
був приводом для літургійного святкуван-
ня. Віра у силу Воскресіння Христового 
дозволяє членам Його тіла сподіватися 
на участь у Його Воскресінні (Рим. 6, 8). 
Церква особливим чином молитовно суп-
роводжує спочилих у Христі у їх дорозі до 
небесної слави. Це є нагодою для Церкви 
ще раз виявити особливу опіку щодо сво-
го члена, просячи Бога не згадувати гріхів 
усопшого, але Своїм милосердям покрити 
його недоліки і остаточно прийняти його 
до спільноти Святих. Літургійне святкуван-
ня похорону, як і кожне літургійне святку-
вання, є особливою нагодою для Церкви 
пережити присутність Христову. Церква 
вірить, що сам Христос супроводжує вір-
ного до небесного царства (образом цієї 
віри є ікона Успіння Богородиці, яка, без-
сумнівно, є ідеалом досконалого христи-
янина).

Слід пам’ятати, що Чин похоро-
ну не є останнім виявом вшанування 
члена церковної спільноти, але молит-
вою Церкви, головним завданням якої 
завжди є досвід життєдайної Христо-
вої присутності. Для повноти цього пе-
режиття Церква упродовж своєї двохти-
сячолітньої історії створила різноманітні 
обряди, котрі допомагають пережити цю 
присутність і живлять нею вірних, особ-
ливо тих, котрі переживають водночас і 
радість надії упокоєння свого співбрата, і 
тугу розриву дочасних родинних, дружніх 
та братерських зв’язків.
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Воскресне чування (всенічна) – 
джерело і основа візантійського 

похорону

Чин похорону у своїй основі має чин 
святкового воскресного чування. Чування 
є глибоко закоріненим у святкуванні Вос-
кресіння Христового. Ми святкуємо з чу-
ваннями дні пам’яті святих, оскільки у них 
проявилася сила Воскресіння Христового, 
і, літургійно поминаючи їх, ми очікуємо 
завжди діяльної присутності Христа також 
у нашому житті (Конституція про святу 
Літургію ІІ Ватиканського собору, 104. 
Далі – КЛ). Те саме ми сподіваємось пе-
режити і у чині християнського похорону. 
Пасха, перехід до життя вічного нашого 
співбрата, відбувається лише завдяки жит-
тєдайній діяльності Христа у Його Церкві 
(КЛ, 81).

Ці дещо призабуті богословські істини 
є підвалинами християнського похорону. 
Усі дії, речі, жести, символи і слова по-
хоронного обряду є намаганням Церкви 
щораз нагадувати собі євангеліє присут-
ності Христа у молитовному зібранні його 
вірних навколо Його слова під проводом 
священнослужителів, руками яких Він сам 
діє (КЛ 7). 
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Елементи 
чину похорону 
Чин похорону створений на основі 

воскресного чування, тому вартує вказати 
кілька слів щодо важливості певних його 
елементів.

Дзвони на богослужінні 

Дзвін під час всенічного чування є 
своєрідним «голосом Церкви», котрий 
скликає вірних до участі у богослужінні. 
Дзвін має глибоку символіку і значення, 
оскільки він не лише звіщає про час бого-
служіння, але й готує християн до нього: 
благодатна дія, яку він справляє на душу, 
є загальновизнаною. Для відсутніх на бо-
гослужінні він певним чином заміняє його. 
Він, власне, вже є самим богослужінням, 
що звершується звуками музики. За по-
мерлим дзвонять, щоб звістити віруючих, 
що один з них розлучився з життям, далі, 
щоб закликати їх на молитву за усопшим, 
накінець, щоб явити ту трубу ангельську, 
якою будемо закликані на суд Христів.
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 «Священики Твої  
зодягнуться  

в праведність»

Богослужбовий одяг відіграє важливе 
значення у християнському богослужінні 
назагал, а у візантійському він має особ-
ливе символічне значення служіння. 

«До Служби Божої священики й єпис-
копи одягаються в відмінну одежу від зви-
чайної, щоби відрізнитися від усіх людей і 
щоби забути навіть про свої щоденні тур-
боти, обновити враз із зовнішнім вигля-
дом і свою душу і так священнодійстува-
ти, забуваючи про всі заподіяні їм обиди і 
кривди» (о. Юрій Федорів).

Перш за все священні ризи у бого-
служінні допомагають самому священи-
кові усвідомити його служіння. Одягаючи 
кожну з них і мовлячи при цьому відповід-
ну молитву священик «налаштовується» на 
особливе служіння. Цей одяг не лише на-
гадує йому про його унікальне покликання 
у служінні конкретної церковної спільно-
ти, але й удостоює молитовної благодаті, 
котру він отримує, одягаючи з молитвою 
ту чи іншу літургійну ризу.  

Звичайно, ризи також важливі у спри-
йнятті богослужіння вірними. Священик у 
літургійному вбранні постає перед вірними 
як богопосвячена особа, покликана про-
вадити Церкву у молитві. Священик іде пе-
ред тілом усопшого, бо він був його про-
водирем у ділах віри і моралі, поки той 
жив, а по смерті він є його заступником 
перед Господом.
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На священику лежить відповідальність 
за ввіреного йому Господом вірного, 
тому він перший з усієї Церкви повинен 
молити Господа про упокоєння усопшого, 
навіть якщо той був заблуканою вівцею 
його стада.

«Кадило Тобі приносимо, 
Христе, Боже наш»

Перші відомі згадки про використання 
кадила на богослужіннях зазначають, що 
на похоронних богослужіннях завжди ви-
користовувались пахощі. Чи це було миро, 
котре покладали у гріб покійника, чи при-
ношення кадила, котре часто прирівнюва-
ли до багатства милосердя Божого, яке 
покриває гріхи померлої людини. Зокрема 
у недавно віднайденому гробі св. апостола 
Павла було серед іншого знайдено посу-
дину із ладаном. Крім того, кадило є об-
разом присутності Божої, Його любові та 
милосердя, котре перебуває там, де двоє 
або троє збираються в Його ім’я. Кадило 
є образом дієвості і приємності Христової 
молитви з Його Церквою перед небесним 
Отцем і запорукою нашої надії на те, що 
молитва буде Ним вислухана.  
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Хрест і хоругви

Сьогодні трохи важко зрозуміти, для 
чого Церква супроводжує свої процесії 
несенням хреста чи хоругов. Цими святи-
ми речами церква ісповідує віру у те, що 
її очолює Христос, який своєю смертю і 
воскресінням створив її. Хрест є іконою 
прославленого Христа. А ікона є реаль-
ним символом, котрий являє присутність 
зображеної особи. Через ікону Христос, 
Богородиця, святі, події історії спасіння 
стають доступними для нас. Через ікону 
ми можемо у таїнственний спосіб взяти 
участь в історії спасіння.  

Хоругви – це ті ж ікони, лише пере-
носні, котрі Церква брала з собою в до-
рогу. Похоронна процесія є особливим 
виявом Христової перемоги над смертю. 
Він перший пройшов дорогу, у яку Церк-
ва супроводжує спочилого. Він, а за Ним 
Богородиця і Святі, переступили поріг 
вічного життя, до якого Церква з надією 
і молитвою супроводжує своїх дітей. Не 
лише чемних і слухняних, але також гріш-
них. Кожен з нас сподівається на вічне 
життя лише з огляду на безмежне Боже 
милосердя, котре перевищує нашу злобу. 
Виявом цієї віри є присутність у похорон-
ній процесії хреста та хоругов. Христос і 
його Церква Святих не відвертаються від 
грішників, але, подібно до Авраама, що 
заступався за грішні міста (див. Бут. �8, 
��–��), просять Бога молитвами святих 
упокоїти їх співбрата.
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Християнський храм

У першу чергу храм є домом молит-
ви. У ньому збирається Церква для єднан-
ня з Господом. Саме тому існує традиція 
вносити тіло померлого у храм. Храм є 
образом входження Бога у матеріальний 
світ для того, щоб жити і освячувати його. 
В храм, образ Церкви, вірні входять для 
того, щоб з’єднатись у Церкву. Храм на-
зивають церквою, тому що у цьому місці 
вірні стають Церквою. Заборонити вхід до 
храму, означає відкинути від церковного 
єднання. Не вносити померлого в храм 
означає відмовити йому у церковному, а 
з тим і молитовному спілкуванню. Таке 
можна застосовувати до людей, котрим 
відмовляється у християнському похороні 
з огляду на їх активну антихристиянську 
позицію.
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 Запечатування гробу

Обряд запечатування гробу в УГКЦ є 
місцевою західноукраїнською традицією. 
Ні грецькі, ані давні слов’янські требни-
ки не згадують про неї, як не згадують 
про неї і сучасні офіційні требники УГКЦ. 
Проте ця традиція могла б увійти у літур-
гійні книги, оскільки вона є цінною з бо-
гословського огляду. Вона виражає нашу 
віру в загальне воскресіння мертвих, яке 
відбудеться під час другого приходу Гос-
пода і Спаса, і Бога нашого Ісуса Христа. 
Запечатування гробу є також намаганням 
показати, що похорон християнина і його 
смерть прирівнюються до похорону Хрис-
та, гріб якого було запечатано. 



�0

Підсумок

Християнський похорон є літургійним 
богослужінням Церкви. Служіння Церкви 
повинне тут виражати як дієве спілкування 
з померлим, так і залучити до участі в по-
хороні зібрану спільноту і проповідувати 
їй вічне життя.

Пам’ятаючи про справедливість Божу, 
Церква не забуває про Його милосердя, 
котре перевищує всяке наше уявлення. 
Тому у літургійній молитві похорону, зби-
раючись для того, щоб провести вірного 
у небесні обителі, Церква намагається 
сповнити належну їй місію – спілкування 
любові з Богом і переживання Його спаси-
тельної присутності у всій її повноті.
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МОЛИТВА ЗА ПОКІЙНИХ

Пом’яни, Господи, спочилих з 
надією на воскресіння до життя віч-
ного отців і братів наших, що в благо-
честі і в вірі життя звершили, і прости 
їм усяке прогрішення, добровільне і 
недобровільне, яке вони вчинили сло-
вом, чи ділом, чи думкою. І осели їх у 
місці світлому, у місці прохолодному, у 
місці спокійному, де немає ніякої не-
дуги, печалі й зітхання, де світить світ-
ло лиця Твого і веселить святих твоїх 
одвіку. Даруй їм і нам Царство Твоє 
і причастя невимовних і вічних твоїх 
благ і насолоду Твого безконечного і 
блаженного життя. Ти бо єси Життя, 
і Воскресіння і Упокій спочилих слуг 
Твоїх, Христе Боже, і Тобі славу воз-
силаємо з безначальним Твоїм Отцем 
і з Пресвятим і Благим і Животворя-
щим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.
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