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Про літургію 

Ранішосвячених Дарів 
 
Головним богослужінням Православної 
Церкви є Божественна літургія, під час якої 
молитвою та Благодаттю Святого Духа хліб 
та вино сутнісно перетворюються на Тіло та 
Кров Христові. Приймаючи їх «зі страхом 
Божим та вірою», християнин обожується, та 
ще за свого земного життя, онтологічно 
поєднуючись із Христом Спасителем, стає 
причасником Вічного Життя з Богом. 
 
Фактичний зміст літургії, на котрій 
звершується Таїнство Євхаристії – 
метафізичний, духовний. Своїми очами, та 
іншими органами відчуттів, ми можемо 
бачити лише невелику частину з того, що 
насправді відбувається під час кожної такої 
відправи. Cаме тому Євхаристія і 
називається Таїнством. 
 
За посередництвом священнослужителів, Сам Господь, зішестям 
Святого Духу, благословляє принесені людьми хліб та вино, та надає 
їм властивостей позаматеріального характеру. Тож немає нічого 
дивного в тому, що відправа Літургії – це не лише найбільш важлива, 
але й найбільш урочиста, «оптимістична», завжди Пасхальна, 
піднесена та святкова відправа Православної Церкви. 
 
Серед інших чинів літургії, основним сьогодні є чин Божественної 
літургії Іоана Золотоустого, який відправляється щодня упродовж 
року, окрім днів Великого посту, якщо немає вказівки служити іншу – 
святителя Василія Великого. Оскільки скорбота та покаянний дух 
Чотиридесятниці не поєднується з духом Євхаристійної радості, а 
Церква не бажає залишати вірних без найважливішого Таїнства, то з 
апостольської давнини закріпилася інша практика. Так, у дні 
Чотиридесятниці в богослужбову практику увійшла інша відправа, за 
котрою віруючі теж можуть причащатися Святих Таїнств. Головною 
особливістю її є те, що Святі Дари для причастя освячуються на одній 
із передніх «повних» Літургій. Звідси й назва такого богослужіння – 
Божественна літургія Ранішосвячених (“Напередосвячених”) Дарів. 
 
Хоча її авторство часто приписують Григорію Двоєслову, римському 
єпископу, численні літургічні та історичні факти свідчать, що це, 
насправді, не відповідає дійсності. Єрусалимський патріарх Досифей 
II (XVII століття) пише: «Передосвячена літургія прийнята від 
наступників апостольських і не є творінням Григорія Двоєслова». Це 
саме читаємо у св. Симеона Солунського, патріарха Вселенського 
Михаїла (Керулларія) та інших. Відомо, що авторство молитви на 
перенесення св. Дарів на жертовник належить св. Афанасію 
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Олександрійському. 
 
Тим не менше, варто наголосити, що Церква завжди розуміла сенс 
літургії Ранішосвяченних Дарів саме, як апостольської установи. 
Однак, це слід розуміти не в тому сенсі, що укладачами богослужінь 
були безпосередні учні Христові.  Все ж, як ми знаємо, що 
богослужбові чини писались та викристалізовувались упродовж 
багатьох віків, і продовжують вдосконалюватись навіть до нашого 
часу. Відтак, посилання на апостольське походження цієї служби в 
першу чергу відноситься до її змісту та глибинного сенсу. За змістом 
та богословським наповненням такі служби були відомі з 
найдавніших часів, але зовнішня форма певний час ще 
упорядковувалась. 
 
Так відомо, що в перші віки християнства віряни приступали до 
Євхаристії дуже часто – кожного богослужіння. Для тих, хто не мав 
можливості бути присутнім на Літургії, священики особливим чином 
заготовляли Святі Дари, а потім – причащали приватним чином. За 
свідоцтвом Юстина Мученика, вже перші диякони розносили хворим 
членам общини Святе Причастя по домівках на другий чи третій день. 
З плином часу, особливо в монастирях, така традиція 
трансформувалась у сукупність певних молитов та богослужбових 
чинопослідовань. Оскільки в ченців могли бути різні послухи, 
призначені на різний час доби, то турбуючись про відсутню на 
Літургії братію, зародилася практика залишати для них Святе 
Причастя. Згодом ця традиція перенеслась на мирян й іншу частину 
духовенства. 
 
Виходячи із символіки та змісту православних богослужінь, у 
Великий піст «повну» Літургію можна відправляти лише в суботу та 
неділю. В інші дні Чотиридесятниці можуть звершуватись інші служби 
добового кола. Щосереди та щоп’ятницi звершують лiтургiю 
Ранішосвячених Дарiв. Її служать у такi днi: у середу i п’ятницю 
перших шести тижнiв посту, у вiвторок або четвер 5-го тижня, у 
першi три дні Страсного тижня. Лiтургiю Ранішосвячених Дарiв 
можуть відправляти також у понеділок, вівторок i четвер, починаючи 
з 2-го тижня Великого посту. 
 
У сучасній практиці Православної Церкви, Літургія Ранішосвячених 
Дарів розпочинається читанням Часів, переходить у Вечірню, під час 
якої читаються Паремії – уривки зі Старого Завіту. А далі, після 
необхідного приготування, раніше заготовлені Святі Дари – 
«напоєний» св. Кров’ю Агнець переноситься спочатку з Престолу на 
Жертовник, а потім, після необхідних молитов та приготувань, знову 
урочисто і з благоговінням, уже через Царські врата, вноситься на св. 
Престол. Там уже його священик розділяє для всіх, хто готувався до 
Причастя, і звичним чином причащає себе, диякона, та весь народ 
Божий. 
 
Сповнена особливої таємничості та глибини, Божественна літургія 
Ранішосвячених Дарів, або, як ще її називають за ім’ям її укладача – 
літургія святителя Григорія Двоєслова – одне з найбільш улюблених у 
народі Божому богослужінь. Не дивлячись на те, що триває вона 
трохи довше ніж ми звикли, і до того ж, кілька разів переривається 
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читанням молитви Єфрема Сиріна з доземними поклонами, віряни 
переконані, що саме на таких богослужіннях вони не лише не 
втомлюються, але й очищаючи свої душі від гріхів і нечистот, 
оновлюються та набираються сили. Саме з цієї причини наші храми у 
дні середи та п’ятниці щедро наповнені богомольцями. 
 
Кожен християнин спішить використати цю унікальну можливість, 
спільно та однодушно з усією Церковною повнотою, приготуватись до 
зустрічі Воскреслого Христа у майбутні світлі дні Пасхи Господньої. 

 
 

10 порад священика про те, як 
виховати дітей нормальними 

 
(продовження) 
 
6. Дитина – це особистість, а не неповноцінна, 
«недорозвинута» людина.  
В силу певних обставин, передусім власних дитячих травм, батькам 
дуже важко приймати свою дитину за особистість, рівну собі. Я не 
кажу зараз про нівеляцію авторитетів чи легковаження сімейною 
ієрархією. Швидше, я веду мову про те, що чимало батьків на рівні 
підсвідомості забороняють собі сприймати дитину за цілісну 
особистість. Хоча й, правда, ще зовсім маленьку на зріст і по віку. 
Чимало людей говорять, що вони: «вирішили завести дитину», наче 
мова йде про якусь домашню тваринку. Дитину «не заводять». Її 
виношують. Її чекають. Її люблять. І поки це не буде засвоєно 
дорослими, дитина дійсно буде рости неповноцінною та 
недорозвинутою. У фільмах жахів саме такі діти найчастіше стають 
маніяками, а при першій нагоді вбивають рідних батьків. Звичайно, 
ця проблема закладена глибоко в самих батьках. Вони можуть її 
навіть не помічати, але від цього дітям тільки важче. Особливо тоді, 
коли батьки нав’язують дитині власні цінності, крадучи в них саме 
дитинство. 
 
7. Не крадіть у дитини дитинство.  
Чимало батьків відмовляючи власним дітям у праві на власне життя, 
намагаються зробити це ще й якомога швидше. Вони віддають дитину 
в школу ще з п’яти років, вчать її рахувати і писати ще до 1 класу, 
шукають можливостей записати її на найбільшу кількість секцій та 
гуртків, не даючи рідній дитині просто побути собою, нікуди не 
спішити та не напружуватися. Просто рости. Вона ж дитина! 
Звичайно, в такому випадку вибір активного життя належить 
виключно дорослим. При чому, ці батьки свято переконані в тому, що 
дитині потрібно грати саме на тому інструменті, на якому колись не 
вдалося заграти батькові, вивчити саме ту мову, яка не вдалася 
матері, і все далі в цьому ж дусі . Діти використовуються в якості 
психотерапії для батьків. Невже ви думаєте, що батьки таким 
поступаючи чином хочуть бачити ти своїх дітей щасливими? Ні! Вони 
хочуть бачити щасливими себе і взяти реванш за те, що їм самим не 
вдалося! Не крадіть у дітей дитинство. Не робіть із них своїх рабів. 
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Вирішуйте власні проблеми з 
психологами чи іншими 
спеціалістами. Школа-школою, але 
гуртки, секції та інше дозвілля 
дитина повинна обирати сама. Або, 
не обирати жодного. І ще. Ви 
маєте розуміти, що гуртки та секції 
дурну дитину розумною не 
зроблять. Вони з дурної зроблять 
лише злу, подавлену та втомлену. 
Мудрою дитину роблять не чужі 
люди за гроші, а правильне 
виховання в колі здорової, 
люблячої, уважної та терплячої 
родини. 
 
8. Найбільше, що можуть дати тато і мама своїй дитині – це 
любов між собою.  
Якщо ви думаєте, що саме ви (на відміну від всіх інших людей із цієї 
планети), здатні будувати родинні стосунки так, щоб вони торкалися 
лише вас і вашого подружнього партнера, при цьому оминаючи дітей 
– ви самі себе дурите. Такого не може бути в принципі. Дитина 
зростає в атмосфері родини. Вона відчуває настрій кожного її 
дорослого члена. Вона вчиться взаємодіяти з дорослим світом саме за 
тими принципами, яких набирається від батьків. І саме тому, 
надзвичайно важливо пригадати істину, просту до банальності: 
здорові та повноцінні дорослі виростають лише з дітей, вихованих в 
здоровій та люблячій родинній атмосфері. Ви можете оточити дитину 
гувернантками та нянями, оплачувати професорів – репетиторів, 
купати її в розкошах, але коли вона не бачитиме щастя своїх батьків 
вона все одно буде нещасливою. Тому, замість надмірного та 
непотрібного нікому контролю за дитиною, краще займіться собою та 
власними стосунками з чоловіком (дружиною) і самим собою. Це в 
першу чергу принесе користь дитині. До речі, саме тому деякі фахівці 
рекомендують розлучатися родинам, у яких немає перспектив. 
Дитині краще пережити один раз жах батьківського розлучення, ніж 
бачити та переживати щодня все новий і новий жах. 
 
9. Діти ніколи не чують, що ви наказуєте їм робити.  
Зате, вони завжди роблять те, що ви робите. Батьківський приклад – 
це основний фундамент, на якому будується характер і доля людини. 
Звичайно, у всіх випадках можуть бути винятки. І навіть у цьому. 
Однак, як правило, саме рідні мама та батько для людини є 
безумовними авторитетами. І саме їхня поведінка є зразком для 
дитини. Неважливо, моральна вона, чи зовсім гріховна. От чому ті 
батьки, які самі курять ніколи не досягнуть того, щоб їхні діти ніколи 
не пробували курити. А слово алкоголіка про шкідливість пияцтва 
виглядає просто жалюгідно. Діти бачать, що матері чи батьку 
важливіше не те, що вони самі говорять, але те, що вони самі 
обирають. Лише власним прикладом можна навчити дитину 
акуратності, чистоти, працьовитості, співчуття, чесності, повазі до 
старших, і навіть, побожності. Історія Церква повна прикладів того, 
як побожні батьки неминуче народжували святих дітей. Звичайно, 
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поки перед нам така мета навіть не стоїть. Нам достатньо хоча б 
елементарної порядності. Хочете бачити нормальних дітей? Будьте 
самі максимально нормальними в своїх словах, вчинках, намірах і 
цінностях. Діти прагнуть мати живих авторитетів. Почніть виховувати 
себе, і виховувати дітей у вас не буде потреби. 
 
10. І останнє. Для деяких людей це найважливіша порада. 
Ніколи не бийте дітей.  
В жодному разі. Ні по голові, ні по сідницях. Ніколи ні по чому не 
бийте. Ні своїх, ні чужих. Багато людей реально вірять у те, що 
фізичною силою можна досягнути значного педагогічного ефекту. В 
момент, коли сильний б’є слабшого, він показує, що він насправді і 
слабкий, і дурний. Потрібно збагнути, що діти ніколи не були 
дорослими, щоб жити бездоганно та без помилок. Зате, дорослі були 
дітьми та при бажанні легко можуть поставити себе на їхнє місце. 
Хіба той факт, що вас у дитинстві били батьки дає вам право 
продовжувати цю традицію на власних дітях? Вчіться мови любові, а 
не вдосконалюйтесь у звичках злочинців. Цінуйте зовсім інші речі, які 
варто передавати у спадок. 
 
Любіть і поважайте себе. Любіть і поважайте своїх дітей. Щастя 
батьків не повинне залежати від дітей, однак без дітей воно не 
повноцінне. Тож, шануйте те, що маєте, щоб не втратити 
все. Пам’ятайте, що батьки повинні стати надійною фортецею для 
своїх дітей, а не головним джерелом їхніх фізичних і психологічних 
травм. Діти в свої перші роки – це глина в руках гончара. Вони 
будуть вас поважати тільки коли ви їх поважаєте, і любити вас 
будуть тільки коли будуть бачити, що ви самі їх любите. Тут все 
просто. Їх не обманеш. Це не може не тішити й не лякати 
одночасно… 
 
 
 

Family Worship 
at Home and in 

The Church 
 
Rev. Dr. Philip Zymaris 
 
As a father of five children, 
a parish priest and a 
professor at Holy Cross 
Greek Orthodox School of 
Theology you often talk 
about the significance of 
children partaking in worship. How important is it for families to 
worship together in church and why? 
 
It is very important because it is the natural way for people to be.  We 
are made in the image and likeness of God, we are made for God, we 
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are made to be “doxological” (glorifying) and “eucharistic” (thankful) 
beings—and this includes children, of course.  They cannot be excluded 
for “convenience” sake or to make a more “prim and proper” worship 
service.  The main concern in church is not to train people to have 
socially acceptable behavior but to become a true worshipping 
community gathered around Christ.  Everybody worships and glorifies 
God the way they can. We believe that the Liturgy is an icon of and 
participation in the Kingdom of God and there will be plenty of children 
in the Kingdom of God so those who are disturbed by children in our 
worship services must get used to this fact now! 
 
However, for many families, the reality is that it is not always 
easy to worship together in church.  They sometimes feel 
unwelcomed when their children “misbehave.”  What advice 
would you give them, especially for those who have little 
children? 
 
We have to realize that children glorify God by being children, not be 
being something they are not.  They are part of the worship 
experience.  Remember how Christ said “Let the little children come to 
me; do not stop them; for it is to such as these that the kingdom of God 
belongs” (Mark 10:14) when the apostles tried to hinder them for 
“convenience’s sake.” This in fact is why the Orthodox Church baptizes 
infants.  Because we believe the worship of God is not only for someone 
old enough to “understand” it intellectually (as if someone could 
understand the mystery of God intellectually!).  No, it’s not an 
intellectual exercise, rather it is a total experience—and everyone, even 
babies, even embryos can experience things.  Our worship therefore is 
an experience, a way of life and not the intellectual conceptualization of 
life.   Therefore, in our worship the whole human being—body and soul 
together as icon of God—is involved.  For this reason all five senses 
participate in our worship and our worship is in this sense very 
“physical.” Indeed, Orthodox worship is like a symposium, a “feast for 
the senses.” Therefore, we even can say that religious education actually 
starts from the womb—even the embryo somehow experiences the 
atmosphere of worship when the mother attends church. 
 
Are there any practical things families can do to prepare for 
church services? 
 
Parents need to understand that the liturgical experience begins with 
preparing for it at home everyday.  But even on Sunday morning from 
the moment everyone wakes up, everyone is moving in the direction 
toward God.  However, parents need to see this whole process in a 
discerning and flexible way and not expect that their families will 
worship in the way other people who might have less practical 
restrictions do.  For example, they need to forgive themselves if they’re 
not at every service from the very beginning; of course the earlier the 
better whenever possible but this can sometimes be unrealistic and this 
is OK.  God sees the whole effort and the whole picture.  The whole 
question of behavior is—depending on the maturity of the children—how 
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well we train them by our own example in our whole lives. 
 
Regarding children and their participation in the sacramental life 
of the church, what advise would you have for parents? 
 
From the very beginning if the parents are living the sacramental life of 
the Church, this is the best form of religious education.  For example, if 
they are bringing their children to receive Holy Communion but they 
themselves do not receive, children pick up on the hypocrisy. 
 
Drawing from your knowledge of liturgical history as a professor 
of Liturgics at Holy Cross, how has worship changed over the 
centuries and, in particular, how has it affected families? 
 
The more people participate, the better, including, of course, families 
and children.  This has always been the tradition of our Church.  Today 
this has been forgotten and popular liturgical participation and liturgical 
actions are now largely limited to the clergy and altar boys.  Liturgy 
actually means the work of the people—all the people.  Our worship 
therefore used to be more linear, meaning it was like a great big march 
toward God, going from our homes and our city streets into the church 
building, i.e. we literally had true entrances into the church that were 
performed by all the people.  These are what now have been limited to 
the so-called Small and Great Entrances.  The Small Entrance was 
literally the entrance of all the people into the church and the Great 
Entrance was a true entrance of the deacons from outside the church 
into the church bearing the gifts of bread and wine.  So, in general our 
worship was more extroverted and more geared towards popular 
participation, whereas now it has become more introverted and limited 
to specific “players.”  Even the churches have become comparatively 
smaller.  All this has hindered this very traditional aspect of worship in 
the church.  In order for people to realize this they need to be taught 
this, so the adults, first of all need to learn this aspect of the liturgy, so 
that they can communicate it to their children. Then, what is done in 
liturgy, even in today’s form, will be interpreted differently as coming 
from a beautiful venerable tradition that had specific 
meaning.  Unfortunately, most adults understand the liturgy as 
something that exclusively belongs to the clergy and that everyone else 
must be, for the most part, passive. 
 
We often speak of the Church of the Home and its importance in 
a family’s spiritual life.  How would you define it, what are some 
of its expressions and how does the Church of the Home 
complement life in the parish and vise versa? 
 
It is very important because in our tradition what goes on in the home 
and what goes on in the church building are always connected.  Our 
Church makes the distinction between personal prayer (home alone) and 
liturgical prayer (in church all-together).  The two go together, they feed 
each other according to this teaching and both are absolutely 
necessary.  Similarly, the life in the church is fed by the life in the home 
(the kat’oikon ecclesia).  The whole Orthodox life and ethos demands 
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that we have a good foundation from the home.  And when we go to 
church, we bring that good foundation with us so that everything falls 
naturally into place.  If this is not taught in the home, going to church is 
going to become a mere duty and not something necessary for true life. 
 
St. John Chrysostom, in one of his homilies instructs us, “Let us 
raise our children in such a way that they can face any trouble, and 
not be surprised when difficulties come; let us bring them up in the 
discipline and instruction of the Lord…” How difficult is it for 
parents to raise children in the world today? 
 
St. Basil talks about the bees that go to the flowers, gathering the good 
and rejecting the bad.  That’s the way in which we need to train our 
children to face the world, by giving them a good starting point, a good 
foundation, which happens in the home.  This way, they can learn to 
discern correctly the quality of what is out there.  The Church affirms what 
is good in the world and doesn’t see it in a dualistic way, as if we are living 
in a bubble and we are only doing good, vis-à-vis the world.  Having said 
that, evil does exist and we have to be an example to our children—not by 
way of preaching but by way of our life, in order to give them the tools to 
discern this and be able to face life in the world.  We’re psychological 
beings and therefore the foundations of our character are laid in early 
childhood.  This is not to say that this cannot change at a later age, but it’s 
more difficult.  Our duty as parents therefore is to help our children to 
acquire a good foundation, so even if they revolt against their parents and 
the Church at some point—which is natural (usually at adolescence)—they 
will ultimately return. 
 
The Rev. Dr. Philip Zymaris is assistant professor of liturgics at Holy Cross 
Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA and pastor at the 
Assumption of the Virgin Mary Greek Orthodox Church in Pawtucket, R.I. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10  

 

Неділя  12-го березня - 6:00 год. веч. 
2-га Неділя Великого Посту – 

Пассія 
Церква св. Анни, Скарборо        
Проповідує: о. др. Я. Буцьора          

Доповідує: о. В. Федів      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday, March 12 – 6:00 pm  
2nd Sunday of Great Lent –  

Passia 
St. Anne Church, Scarborough  
Sermon: Fr. Dr. Jaroslaw Buciora 

Lecture: Fr. Vasyl’ Fediv 
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На наступну суботу 18 березня 
відразу після Великої Вечірні 

ми матимемо  
перекуску 

і 
духовну бесіду на тему 

"Сповідь " . 
Запрошуємо усіх бажаючих. 

 
 
 

Початок Вечірні:  

 о 5:00 вечора 


