
Розділ ІІ: Історичний розвиток 
Служби Божої в перших сторіччях
 На Тайній Вечері
 В апостольському періоді (І ст.)
 Еволюція (ІІ - ІІІ ст.)
 Служба Божа (ІV ст.)
 Обрядові типи
 Літургія візантійського обряду.



Тайна 

Вечеря

 Історичний розвиток Служби Божої бере свій
початок від Тайної Вечері.

 На Тайні Вечері Христос відслужив у колі
апостолів першу Службу Божу.

 Зі свідоцтв апостолів можемо мати приблизний
образ першої Служби Божої.



Структура першої Служби Божої
 Умивання ніг.
 Обряд освячення хлі-

ба і вина.
 Обряд споживання 

освячених Дарів.
 Прощальна промова.
 Похвальний гимн, 

зложений з псалмів.



Контекст установи 
Служби Божої

Старозавітнє
пасхальне ягня –
спомин про виз-
волення з Єги-
петської неволі, 
шлях до землі 
обітованої.

«Божий Агнець»
Христос – спо-
мин про визво-
лення з полону
гріха, шлях до
царства небес-
ного.



Христос, установ-
люючи Службу Божу в 
рамках старозавітньої

пасхальної жертви: 
 Дав привід до оформлення

молитов і обрядів Служби Бо-
жої на зразок старозавітньої
пасхальної жертви.

 Підкреслив її жертовно-відкупительний характер.



 Установлюючи Службу
Божу Христос не дав
докладних приписів
(слів, молитов, гимнів,
обрядів, церемоній) на
зразок старозавітніх.

 Він залишив апосто-
лам «свобідну руку»
щодо добору моли-
тов та оформлення
Служби Божої відпо-
відно до обставин та
потреб Церкви.



Апостольський період (І ст.)

 На жаль скупість джерел і свідоцтв про перебіг і ви-
гляд Служби Божої в тому часі не дозволяє ви-
робити цілісне уявлення про її структуру.



Етапи формування

 Служба Божа в апостольській спільноті.

 Вплив жидівського синагогального середовища на
формування Літургії.

 Вплив греко-римської культури та ментальності на
формування молитов та обрядів Служби Божої.



Апостольська спільнота
 В апостольській спільноті

протопипом «ламання
хліба» була Тайна Вечеря.

 Вона стала ембріоном з
якого розвинулись всі лі-
тургійні типи (обряди).

 Тайна Вечеря початково
мала характер спільної
родинної гостини-вечері.



Характер 
спільної родинної 
гостини-вечері
Перебували в науці
апостолів і в спільноті,
в ламанні хліба й у мо-
литвах… з радістю і в
простоті серця.

(Ді.2,42.46.)



Агапе
 Ага́пе (αγάπη) —

Божа, безумовна,
жертовна, дієва,
вольова, турбот-
лива любов.

 У ранньому християнстві означало особливу Бо-
жу любов до людини та любов людини до Бога, а
також жертовну любов людей один до одного.
(пор. 1 Кор. 13)



Спільна 
вечеря
любові

 Ага́пе – початково була спільною вечерею любові,
як вияв милосердя до бідних.

 З бігом часу виявилось дуже не практичним і стало
джерелом надуживань. (Деякі багачі, замість діли-
тися з бідними споживали все самі, а навіть об'ї-
дались та упивались. Пор. 1 Кор. 11,18-23)



Жидівсько-синагогальне середовище 
 Суботнє жидівське синаго-

гальне богослужіння завжди
починалось і закінчувалось
спільною молитвою.

 Читання Св. Письма: одне з
Мойсеєвого закону, друге –
Пророків.

 Пояснення прочитаного Слова Божого начальни-
ком синагоги або кимось із законовчителів.



Греко-римська культура
 Почала вживатись грець-

ка, а пізніше і латинська
мови, бо арамейська була
не зрозумілою.

 Серед поодиноких моли-
тов, обрядів і символічних
дій Служби Божої став по-
мітним вплив гелленістич-
ного способу думання.



Єресі – єретичні науки
 В перших сторіччях почи-

нають формуватись єре-
тичні погляди з метою до-
ведення яких не раз фаль-
шувалось Св. Письмо.

 На противагу єресям по-
ставали нові молитви з ви-
разною протиєретичною
тенденцією.

(гимн Єдинородний Синe…)



Висновки:
 Слідкуючи за літургійним розвит-

ком починаючи з першого
сторіччя і впродовж усієї історії
культура і духовність залишали
свої сліди на християнському
богослуженні.

 Служба Божа з одного боку є
Божою установою, а з іншого –
твором різних історичних чин-
ників.



Еволюція Служби Божої (ІІ - ІІІ ст.)

 Вплив переслідування на формування та розвиток.

 Перші письмові згадки про Службу Божу.



Наслідки переслідування
 Брак історичних пам'яток про вигляд, хід та

зовнішнє оформлення Служби Божої.

 Як найдорожчу пам'ятку по Христові, перші
християни охороняли євхаристійну жертву
від знеславлення поганами і служили її по-
тайки.

 На тлі фальшивого розуміння і неправиль-
ної інтерпретації Євхаристійної Тайни пога-
ни закидали християнам людоїдство.



 Свої практики, вірування й обряди вбирали в
символи, а в їх правдиве значення утаємничували
лише перевірених, підготованих та гідних.







Ίνσοΰς – Ісус
Χριστός – Христос
Θεοΰ – Божий
Υίός – Син
Σωτής – Спаситель

 Іхтіс (грец. Ίχθύς; — риба) — давній акронім
(монограма) імені Ісуса Христа.

 Початкові літери слова давати розшифровку:



У посланні до Коринтян

 Згадує про євхаристійні зібран-
ня християн.

 Про жертовні приноси і спільні
молитви.

 Наводить зразок довшої молит-
ви, що на думку деяких літургіс-
тів є уривком первісної літургії.

Папа римський св. Климент (бл. 96 р.)



 Також у своїх листах згадує
євхаристійні богослужіння.

 Ані Ігнатій, ані Климентій не
подають повного опису
Служби Божої тих часів.

Св. Ігнатій Богоносець
(107р.)



 На думку вчених він датуєть-
ся кін. І – поч. ІІ сторіччя.

Містить в собі перші зразки
євхаристійних молитов.

 Приписи визнавати гріхи пе-
ред жертвоприношенням,
щоб із чистим сумлінням, в
примирені з усіма, приступа-
ти до жертви.

«Дідахе» або «Наука 12-ох Апостолів»



«Апологія» св. Юстина (бл. 165 р.)
Апологія – твір спрямований на 

захист християнства

 Перший докладніший опис
про хід і вигляд Служби Божої.

 Перша згадка про злучення
читання Св. Письма і пропові-
ді із євхаристійною жертвою.



Структура Служби Божої 
в описі св. Юстина

 Читання Св. Письма. (зі Старого
та Нового Заповітів)

 Промова настоятеля євхари-
стійного зібрання, що заохочу-
вала впроваджувати в життя
почуті науки.

 Спільна молитва та поцілунок
миру.



 Диякон приносив хліб і вино з
водою. (Проскомидія)

 Настоятель молився євхаристійну
молитву (освячення). Народ відпові-
дав «Амінь».

 Розділення освячених Дарів між
присутніми. (Причастя)

 Проте немає жодної згадки про
агапи, що свідчить, що «гостини
любові» були вже вилучені з
євхаристійної жертви.



«Апостольське Передання» (235 р.)
св. Іполита Римського

 Перший формуляр Служби
Божої під іменем «Євхаристія».

(І опис і текст богослужіння).

 Охоплює лише євхаристійно-
жертовну частину (анафору), але
не містить перебігу гомілетично-
дидактичного богослужіння.

Мучеництво 
св. Іполита



Тексти 
Служби Божої 
св. Іполита

 Починається поцілунком миру на знак християнської
любові і спільноти.

 Єпископ:«Господь з вами», люди:«І з духомтвоїм».

 Єпископ: «В гору серця», люди: «Ми маємо їх до
Господа».



 Єпископ: «Дякуй-
мо Богові», люди:
«Достойно і пра-
ведно».

 Далі йде подяка
(євхаристійна мо-
литва).

 Слова Христові: «Прийміть і їжте… Пийте з неї
всі…» (освячення).

Молитва про зіслання Святого Духа (епіклеза).



Молитва приготовлення до св.
Причастя.

 Єпископ: «Святая Святим»,
люди: «Один Отець, один Син,
один СвятийДух».

 Розділення Св. Дарів між вірними.

Молитви благодарення Богові
за прийняті Св. Дари.

 Відпущення вірних словами:
«Ідіть умирі».



Підсумок: Формуляр св. Іполита дуже подіб-
ний до сьогоднішнього канону
Служби Божої. Однак у ньому ще
немає таких складових частин, як
гимн «Свят, свят, свят», Господ-
ньої молитви «Отче наш» та інших
гимнів та молитов.

Анафора «Апостольського Передан-
ня» демонструє значний розвиток і
збагачення у порівнянні із описом в
«Апології» св. Юстина.



Можливо були уживані інші євхаристійні анафори
(наприклад св. Марка, св. Якова) та нажаль з ІІІ
сторіччя до нас не дійшов жоден текст цих анафор.

 Однак можна припустити, що вони мали подібний
вигляд і внутрішню структуру.



Служба Божа в ІV сторіччі

 Умови формування
Служби Божої.

 Свобода християн-
ства. ЇЇ наслідки і
перспективи.

 Розвиток літургій-
них текстів.



 Припиняються пересліду-
вання християн.

 313 р. – Едикт медіолян-
ський – надав повну релі-
гійну свободу християнам.

 Християнство заступає міс-
це поганства і стає офіцій-
ною релігією римської
імперії.

Умови формування Служби Божої



Наслідки і перспективи
 Через збільшення числа вірян, служена по приватних

домах літургія переходить у церкви.

Масовий наплив поган збільшує потребу в установі та
розвитку катехуменату. (Християнського втаємни-
чення оглашенних до прийняття Тайни Хрещення).



 В короткому ча-
сі по всій рим-
ській імперії бу-
дують церкви, а
зовнішнє офор-
млення літургії
набуває краси і
величі.

 Отці Церкви отримали змогу відкрито писати про
практики й тайни християнського культу.



Розвиток літургійних текстів
 В IV сторіччі у християнському письменництві стрі-

чаємо більше свідоцтв про структуру і тексти літургії,
як у попередніх сторіччях.

 Це дозволяє стежити за еволюцією Служби Божої,
як щодо її тексту, так і щодо обрядів, дій і символіки.



«Містагогічні катехизи»
св. Кирила, єпископа
Єрусалиму. (315-386)

 Науки для неофітів (новоохреще-
них) про св. Тайни для Єрусалим-
ської Церкви.

 Перше та найстарше пояснення Служби Божої.

 Обряд умивання рук, поцілунок миру. Євхаристійні
молитви. Поминання Святих, померлих і живих. Гос-
подня молитва і св. Причастя.



Джерела інших 
Отців Церкви (ІV ст.) 
 Про палестинську літур-

гію маємо свідоцтва пер-
шого церковного історика
Євсевія (†338).

 Про олександрійсько-єги-
петську від св. Атанасія
Великого (†373).



 Про антіохійську та константинопільську від
св. Івана Золотоустого (†407).

 Із творів святих
Василія Великого
(†379), Григорія Бо-
гослова (†390) та
Григорія Нісийсько-
го (†395) довідує-
мось про Кападо-
кійську літургію.



 Подібні свідоцтва має-
мо також у св. Єфрема
(†397), про Службу Бо-
жу в Месопотамії.

 Від св. Амвросія (†397)
про медіолянську, а
від св. Августина
(†430) про африкан-
ську літургії.



 Ана́фора, Євхаристійна молитва – центра-
льна частина літургії, найдавніша за своїм по-
ходженням і найважливіша. Під час анафори
відбувається перетворення хліба й вина в
Тіло і Кров Христові.

 Євхологіон абоМолитвослов – містить тексти
богослужінь та молінь.

 Анафора Серапіона найкраще віддзеркалює
Службу Божу у долішньому Єгипті.

Анафора «Євхологіона Серапіона»
єп. з Тмуїс, Єгипет.



«Апостольські Конституції»
Твір повстав в Сирії, бл. IV ст.

 В ньому подано повний форму-
ляр, тобто гомілетично-дидак-
тичну і євхаристійно-жертовну
частини Служби Божої.

 Цю службу ще називають «Кли-
ментійською Службою». За
структурою найбільше подібна
до Золотоустової літургії.



Час КАТЕХУМЕНАТУ
 Статус християнства, як офіційної релігії, у IV

сторіччі спонукав масовий наплив кандида-
тів у члени Церкви, що сприяло розвитку
катехуменату.

 Катехуменат – час вивчення християнських
правд віри та приготування оглашенних до
прийняття Таїнства Хрещення. (2-3 роки)

 Сприяє розбудові гомілетично-дидактичної
частини Служби Божої. (Проповіді про правди
віри, молитви та єктенії за оглашенних)



Підсумок еволюції 
Служби Божої 
в IV сторіччі

 В порівнянні з «Апостольським Передання» св. Іпо-
лита (ІІІ ст.) спостерігаються нововведення, збага-
чення, додатки яких не було раніше.

 Господня молитва, серафимський гимн «Свят, свят,
свят…», поминання Святих, померлих та живих на
євхаристійному каноні, а також єктенійні моління.



 В кінці IV сторіччя Служба
Божа осягає своєї верши-
ни. Цей період замикає в
собі головну фазу літур-
гійного розвитку.

 В цьому періоді струк-
тура Служби Божої оста-
точно усталюється. Піз-
ніші додатки не затор-
кують основного плану і
розкладу літургії.



 У вище згаданих творах Отців Церкви (про палес-
тинську, олександрійську, антіохійську, медіолян-
ську, римську чи інші літургії) спостерігається іден-
тичність (подібність) основи літургії, що виражена в
різноманітних формах, діях та обрядах.



Історичний 
контекст обрядово-
літургійних типів 

(обрядів) 
 Перші громади засновані апостолами, будучи розкида-

ними територіально, не мали одного способу відправ
богослужб, жили своїм окремим самостійним життям.

 Однак їх об'єднували: одна і та ж віра, один верхов-
ний провід, одне єднання в любові.



 Виникає природнє запи-
тання: чи таке різнома-
ніття обрядів є згідним з
волею Ісуса Христа?

 Варто пригадати, що Гос-
подь не полишив точно-
го і подібного припису
чи формуляру, як апос-
толи мали б відправляти
євхаристійну жертву.

 Цим самим залишивши їм «вільну руку» для її
оформлення.



 Старохристиянські докумен-
ти «Дідахе», «Апологія» свя-
того Юстина (І-ІІ ст.) та ін-
ші свідчать, що в перших
сторіччях молитви євхарис-
тійного жертвоприношення
проказували з пам'яті.

 Писемних формулярів Служ-
би Божої того періоду не
існувало, тому молитви і чи-
ни передавалися дорогою
усного передання.



 Після IV ст. поділ стає більш
виразним та визначеним,
тому цей час називають
добою усталення чи поси-
лення різних християн-
ських обрядів у сьогодніш-
ньому значенні цього слова.

 Отже, обрядово-літургійні
типи (обряди) – явище ста-
рохристиянського апосто-
льського походження.



 В контексті сьогодення
ми можемо зрозуміти,
що цим самим Христос
залишив можливість
кожному народу вира-
жати свою віру та лю-
бов до Бога у свій, влас-
тивий лише його мен-
тальності спосіб.

 Віра, яка виражається у різноманітності, осягає свою
повноту у прославі Бога та любові до ближнього.



Зовнішня організація Церкви 
 В добу переслідування зв’язок між християнськими гро-

мадами часто був перешкоджуваний або й перерваний.
 Осягнення релігійної свободи (едикт Медіолянський

313 р.) дозволило християнським громадам реалізувати
прагнення до більшої богослужбової однообразності та
укласти церковний устрій для керівництва Церквою.



 На зразок тодішньої
зовнішньої організа-
ції римської імперії
(поділ на адміні-
страції та військові
провінції з осередка-
ми в більших міс-
тах) організовува-
лися церковні про-
вінції, які очолюва-
лись осередками за-
снованими ще сами-
ми апостолами.



 Такими осередками були: Єрусалим, Антіохія, Олек-
сандрія, Рим, Кесарія в Малій Азії, Єфез, а згодом до
них приєднався і Константинопіль («Новий Рим»).





 За період переслідування
та відсутності зв'язку між
християнськими громада-
ми, в кожній сформувалася
власна обрядово-літургійна
практика.

 Додержання місцевих зви-
чаїв і не бажання їх зректи-
ся перешкоджало форму-
ванню однообразності.



 Одним з яскравих прикладів
цього є святкування Пасхи.
Одні громади святкували
разом з жидами в 14 день
місяця Нізана (березня) не
зважаючи на день тижня, а
інші завжди в неділю.

 Різні суперечки (догматич-
ного, літургійно-обрядового
чи церковного характеру)
почались вирішуватись на
Вселенських Соборах.



 Центри вищої церковної влади (патріархів,
архиєпископів, митрополитів чи екзархів).

 Важливі вогнища релігійно-духовного життя.

 Зразки та правила богослужбових практик
і звичаїв для ієрархічно підлеглих громад.

 Обрядово-літургійне життя осередків Сходу
та Заходу сформувало основні обряди, що
стали панівними по сьогоднішній день.

Основні церковні осередки це:



Західні обряди
1. Галлійський (французький, льомбар-

дійський та німецький).

2. Мозарабський (іспанський).

3. Кельтійський (англійський).

4. Амвросіянський (медіоланський).

5. Латинський (римський).

Під впливом різних чинників і причин на Заході
з часом запанував виключно римський обряд.



1. Візантійський (східно-римський).
2. Вірменський.

3. Сирійсько-антіохійський

(західно-сирійський).
4. Халдейський (східно-сирійський).

5. Олександрійсько-коптійський

(єгипетський).
6. Етіопський.

Східні обряди:



 Київська Церква при хрещенні прийняла візантій-
ський обряд, який на слов’янських землях став візан-
тійсько-слов’янським або візантійсько-українським.



ЛІТУРГІЯ 
візантійського 
типу (обряду) 

 Візантійський обряд не є твором Візантії, як міста,
чи держави. Він походить з Сирії, точніше Антіохії.

 Антіохія була першим важнішим осередком в
апостольському періоді де вперше зродилася
назва християни. Там проповідували свв. Апосто-
ли Петро і Павло та їх учні.



 У IV ст., коли остаточно сформу-
вався організаційно-адміністра-
тивний поділ церкви, Антіохія по-
сідає третє місце після Риму та
Олександрії.

 Навіть Палестина з Єрусалимом
у тому часі були включені до
Антіохійської церковної провін-
ції. Щойно на IV Вселенському
Соборі в Халкедоні (451 р.) Єру-
салим відокремлюється і отри-
мує гідність патріаршої столиці.



 Візантія в перших трьох сторіччях не була церков-
ним осередком на рівні з Римом, Олександрією чи
Антіохією.

 Після обрання Кон-
стантином Вели-
ким столиці східно-
римської імперії і
проголошення її
Новим Римом зро-
сло церковне зна-
чення Константи-
нополя.



Маючи сильну підтримку
державної влади єпископи
давньої Візантії, всякими
способами старались здо-
бути провідне місце в цер-
ковно-адміністративній ді-
лянці.

 Вже на ІІ Вселенському
Соборі (381 р.) вони вису-
вають претензії на пер-
шенство чести після Ри-
му, перед Олександрією
та Антіохією.



 На IV Вселенському Со-
борі в Халкедоні (451 р.)
єпископи здобувають
собі у протиканонічний
(правдоподібно політич-
ний) спосіб першенство
судовладдя на Сході.

 Після цього Візантія здобуває собі беззаперечне
провідне становище на територіях: Малої Азії,
Понту, Тракії, в часи східно-римської експансії на
Балканах (в Болгарії, Сербії, Румунії).



 Приймаючи християнство від Візантії наші предки
прийняли Службу Божу й інші богослужби візантій-
ського обрядового типу.

 З наверненням до
християнства київ-
ської Руси сфера
церковних впливів
Візантії поширює-
ться на давню Ру-
сь-Україну та пів-
нічні провінції Ру-
ської Держави.



Походження назви 
візантійського обряду.
 Візантія не створила свого

обряду, тільки прийняла йо-
го з Антіохії, а розвинула й
удосконалила.

 Тому зовсім справедливо на-
зивається він, від головного
осередку свого розвитку й
поширення, візантійським
обрядом.



Невідповідність назви «східний» обряд 
 Візантійський обряд не можна на-

зивати просто «східним» обря-
дом, бо він є тільки одним із схід-
них обрядів.

 Пригадаймо, що східні обряди це:
Вірменський
Сирійсько-антіохійський
Халдейський
Олександрійсько-коптійський
Етіопський



 Звужує візантійський обряд до однієї на-
родності. Греки становлять лише незнач-
ний відсоток східних християн.

 Змішує обряд із літургійною мовою. Гре-
цька не є виключною літургійною мовою
візантійського обряду. (Інші народи вико-
ристовують свою мову).

 Обряд не повстав у Греції, а походить із
Сирії і поширився з Малої Азії.

Невідповідність назви 
«грецький» обряд. 



Назва «візантійський»
 Правдоподібно, в ХІХ ст., ан-

глійський літургіст Ф. Брайтмен
у своєму творі про східні та
західні літургії перший вживає
термін «візантійський» обряд.

 Цю назву не тільки починають
використовувати інші науковці
у своїх публікаціях, а й також
ця назва увійшла до урядової
термінології Церкви.



 Назва «візантійський обряд» пригадує нам той
церковний осередок, із якого цей обряд поширився
на інші народи, які входили в склад східно-римської
імперії, або бодай культурно, єрархічно й обрядово
залежали від давньої Візантії.



 Візантійсько-грецький
 Візантійсько-мелхітський

 Візантійсько-альбанський

 Візантійсько-румунський
 Візантійсько-слов’янський

 Візантійсько-український

 Візантійсько-грузинський

Відміни чи підподіли
візантійського обряду:



Візантійсько-
український обряд

 Візантійсько-український
обряд – назва на означен-
ня обряду українців, що
знову об’єдналися із Все-
ленською Церквою (Бере-
стейська Унія 1596 р.)
зберігаючи свій східний
тобто візантійський обряд.



 Жодна подія в історії нашої Церкви не має стільки
викривлених поглядів, як акт церковної Унії в
Бересті.

 Ці погляди повторюються як і в сучасників Унії так і
в істориків сьогодення.

Берестейська Унія 1596 р.



 Противники Унії представляють її як зраду
православної («грецької») віри і «русько-
го» народу, а її діячів та подвижників –
«ренеґатами», «апостатами», «латиніза-
торами» і кар'єристами, які через Унію
старались досягнути гідностей та матеріа-
льних вигод.

 Не варто вдаватись до зайвих дискусій, а
слід звернутися до мови документів Бе-
рестейської Унії, щоб пізнати її справжні
мотиви, характер і цілі.



 З першої декларації
єпископів Київської
митрополії та Артику-
лів Берестейської Унії,
бачимо, що їм йшло-
ся про ДОБРО РІДНОЇ
ЦЕРКВИ:

 Піднести Київську
митрополію з мора-
льного та духовного
занепаду.



 Звільнити її від залежнос-
тей (світських людей та
церковних Братств).

 Здобути рівноправ'я з ка-
толиками та протестан-
тами, які вони мали на
теренах Польщі та Литви.

 Поліпшити її матеріальне
та юридичне становище
в Речі Посполитій.



Наслідки Берестейської Унії
 Київська митрополія зберігаючи всі свої об-

ряди, звичаї, права, привілеї розірвала зв'яз-
ки з Константинополем і об'єдналась з Ри-
мом підпорядкувавшись папському престо-
лу, визнаючи основні католицькі догмати.

 З восьми єпархій Унію прийняли шість:
Київська, Володимиро-Волинська, Турово-
Пінська, Луцька, Холмська та Полоцька.
(Львівська та Перемишльська не прийняли).



 Уніяти (так називали право-
славних, які прийняли Унію)
Собором були прирівняні у
правах із католиками, звіль-
нені від податків, і могли
обіймати державні посади,
отримувати місця у сенаті.

 Був збережений східний обряд, юліанський кален-
дар, богослужіння відправлялись старослов'янською
мовою, а також право на одруження нищого духо-
венства.



 У церковній термінології
Апостольської Столиці (Ри-
му) назва візантійсько-
український обряд відпові-
дала і відповідає по сьогод-
ні назва «ritus ruthenus»
або «ritus graeco-ruthenus».

 Вживаючи цю назву Апостольська Столиця має на
увазі не національно-етнічне значення (українців
чи білорусів), а обрядово-літургійне (Київську
митрополію).



 Слід розуміти, що немає обря-
ду «греко-католицького», «ка-
толицького», «православного»
чи «протестантського».

 Обряд – це зовнішня форма бо-
гопочитання, суцільний збір лі-
тургійних текстів, практик, зви-
чаїв, рубрик, приписів, і як та-
кий він не зв'язується із віроспо-
віданням – католицьким, пра-
вославним чи протестантським.



Як розуміти назву «Українська 
Греко-Католицька Церква»?

 Грец. ὀρθοδοξία [ортодоксія]) –
означає «правильне вчення»,
або «правильний спосіб славити
Бога». Від нього походить слово
«православний». У літургійних
текстах вирази «православна ві-
ра» та «православні християни»
зустрічаються також у римо-като-
ликів та греко-католиків.



 Грец. Καθολικος [Католі-
ко́с] – вселенський, зага-
льний, соборний. Одна з
істотних властивостей Цер-
кви Христової, що розуміє-
ться, як її «просторова, ча-
сова і якісна універсаль-
ність», «всесвітність», «все-
ленськість».

 З того ж кореня походить
і слово «католицизм».



 Καθολικος [Католі-
ко́с] – вселенський,
та ὀρθοδοξία [орто-
доксія] – «правиль-
не вчення», не запе-
речують одне одно-
го, а навпаки допов-
нюють.

 Тому християни мають бути відкриті до пізнання
Божої правди та будувати єдність.



 Греко-католицькі церкви з'я-
вилися внаслідок унії частини
православної церкви з като-
лицькою.

 Відбулось декілька спроб 
об'єднання: 
Ліонський собор 1245
Флорентійська унія 1439
Берестейська унія 1596
Ужгородська унія 1646



 Грецький (візантійський) обряд.

 Богослужіння відправляються
різними (переважно національ-
ними) літургічними мовами.

 Спільна догматика, в основі якої
є православна, однак, повністю
узгоджена з римо-католицькою
догматикою.

Спільним для всіх греко-
католицьких церков є:



СПИСОК
греко-католицьких церков:
 Албанська
 Білоруська
 Болгарська
 Грецька
 Італо-албанська
 Македонська
 Мельхітська

 Російська
 Румунська
 Русинська
 Словацька
 Угорська
 Українська
 Хорватська



 Найчисельнішою у світі се-
ред греко-католицьких цер-
ков є Українська Греко-Ка-
толицька Церква.

 Вона присутня не тільки в
Україні, а й у США, Канаді,
Австралії, Польщі, Великій
Британії, Франції, Німеччині
та Скандинавських краї-
нах, Бразилії, Аргентині.

 На сьогодні її чисельність становить понад 5,5 міль-
йонів вірних.



 Близько 2,2млрд. людей вва-
жають себе християнами.

 На 2012 рік, у світі налічується
1,196 млрд. католиків (римо-
католицьки та католики схід-
них обрядів).

 Протестанти – налічують бли-
зько700млн. вірян.

 Православні – третя спільно-
та після Католицької Церк-
ви та Протестантської гілки
християнства,225-300млн.



Служба Божа 
у візантійському обряді
 У своїй відправі вживає двох лі-

тургійних формулярів.
 Літургія св. Івана Золотоустого.
 Літургія св. Василія Великого.

 Крім вищезгаданих є ще Літургія Напередосвяче-
них Дарів. Але вона є тільки торжественним обря-
дом св. Причастя, який своєю будовою пригадує
схему Служби Божої.



Літургія св. Василія Великого 
відправляється 10 разів в році:

Надвечір'я Різдва 
Христового
Празник св. Василія 

Великого
Надвечір'я Богоявління
Перших п’ять неділь 

Великого Посту
Великий четвер
Велика субота



 За свідчення літургійних
документів перед ІХ ст. бу-
ла вживана частіше, навіть
мала бути першим форму-
ляром Служби Божої візан-
тійського обряду.

 Від Служби Божої св. Івана
Золотоустого відрізняється
довшими молитвами, осо-
бливо у євхаристійному ка-
ноні тобто анафорі.



Дякуємо за увагу!
о. Августин Запоточний, ЧСВВ

п. Ірина Бурко
2017 р. Б
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