Структура Літургії
Проскомидія – перша частина літургії
візантійського обряду. На ній з принесених
хліба і вина готуються дари для Євхаристії. Покладання на одному дискосі «поіменних» частичок виявляє належність усіх вірних до одного
Христового Тіла, а через це – сопричастя з Богом та одне з одним. Кожний є особою – має
«ім’я», і водночас ніхто не є сам по собі. Коли ми
приносимо й віддаємо Богові наші «житейські
печалі», то виходимо за межі приватного і входимо в нове, церковне, соборне сопричастя. Тепер вірні приготовані до «спільного діла» – Літургії.
Літургія Слова – це друга частина Літургії,
де читання зі Святого Письма ми сприймаємо
не лише як спогад про Христове проповідування, а й як живе Слово, що його не лише читаємо, а й приймаємо як поживу. Христос і надалі
звіщає своє Слово (див. Лк. 24, 13–34). Він через
проголошене й проповідуване слово під час літургійного зібрання сам звертається до всієї церковної спільноти й до кожного зокрема.
Літургія Жертви – третя частина Літургії. У
молитвах вірних на початку Літургії священик
коротко висловлює зміст євхаристійного зібрання: «Стати перед святим Твоїм жертовником,
приносити Тобі моління й мольби і жертви безкровні за всіх людей Твоїх, і неосудно причаститися святих Твоїх таїн, і небесного Твого царства сподобитися».
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Неділя – це визначений день, коли людина має
нагоду повернути райський порядок: Бог, ближній,
я, всесвіт. Святкування неділі, власне, й полягає у
здійсненні цього порядку, коли Богові повертається
належне Йому перше місце в людському житті, а
тому, на відміну від так званих «робочих днів», коли
працюємо насамперед заради власного виживання, залишаючи Богові лічені хвилини поспішної
молитви, неділю починаємо зі служіння Богові, або
богослужіння.
Пережиття недільної Літургії звільняє людину від
того споживацтва, від тієї прагматичності, які дедалі
сильніше проймають сучасне життя, а натомість
дає їй можливість подивляти Божу красу і діяння
Предвічного, бо «всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе – Отця
Світла, і Тобі славу і благодарення і поклоніння возсилаємо!» – молиться Церква наприкінці Літургії.
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НЕДІЛЯ –
ДЕНЬ
ГОСПОДНІЙ
Що таке День Господній?
Чим для нас є неділя?
Чому ми святкуємо неділю?
Як правильно святкувати неділю?

День Господній
У Святому Письмі від Книги Буття до Книги Одкровення розповідається про святість суботи. Творець на початку історії нашої Землі освятив суботу
(Бут. 2, 1–3). Давши Десять Заповідей, Бог звелів
святити сьомий день.
Святкування Дня Господнього є водночас наслідуванням Бога і пам'яттю про даровану Ним
свободу.
У Старому Завіті заповідь святкування сьомого
дня подається двічі. Перший раз вона є згадкою
спочинку Божого після створення світу (Вих. 20, 8–
11).
Ще одне значення дотримання цієї заповіді є
спомином про вихід Ізраїлю з єгипетської неволі
(Втор. 5, 12–15).
Однак через гріхопадіння людини у світ ввійшла смерть, що визначає минущість часу, а відтак і
неповноту, що є протилежна життю у вічності. Тому
впродовж усієї історії люди, особливо в особах пророків, очікували нового дня, Дня Господнього, що
відновить повноту часу.

Неділя

Чому ми святкуємо неділю?

«Як же минула субота […] рано-вранці, першого
дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило
сонце» (Мр. 16, 1–2).

У Старому Завіті Божа заповідь наказувала святкувати суботній день. За апостольською традицією, яка бере свій початок від самого-таки дня Христового Воскресіння, Церква святкує кожного восьмого дня пасхальне таїнство, що його слушно називає Господнім днем, або неділею.

Подія смерті і воскресіння Ісуса Христа завжди
буде основною темою, фундаментом християнського благовістування. Церква літургійно підкреслює
історичність воскресіння, щороку святкуючи Пасху. Натомість кожна неділя стає згадуванням Пасхи.
Як перший день, день воскресіння Христа нагадує перше створення. Як восьмий день, що йде за
суботою, він означає нове творіння, започатковане
у Воскресінні Христа.
Через Пасху Христа неділя доповнює духовне
значення юдейської суботи.
Для кожного християнина неділя є днем зустрічі з Богом.
Ця зустріч відбувається через участь у святій
Літургії, чинення діл для духовного зросту – духовно відпочивати через самовдосконалення та допомогу ближнім.

Неділя – це День Господній. Ця назва з'являється перший раз в Книзі Одкровення Йоана (1, 10).
Святим днем для християн неділя стала вже з
найперших часів.
Про це пишуть перші християнські богослови та
письменники – Юстин Філософ (100–165) і Тертуліан (160– 220).
Імператор Костянтин Великий підтвердив це
своїм указом у 321 році, після чого неділя офіційно
стала днем, в який була заборонена праця в усій
Римській імперії.
Так було законодавчо закріплено святкування
неділі, яке існувало до того.

