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1. Приходити до храму потрібно до початку Богослужіння.
2. Входити до храму треба тихо та благоговійно, як в дім Божий, як в таємну оселю Царя
Небесного.
3. Жінки повинні входити до храму тільки скромно одягнені і з покритою головою.
4. Забороняється, жінкам входити до храму у чоловічому одязі, тобто в штанах чи
шортах.
5. Перед тим, як увійти до храму, жінки повинні витерти губи тому, що з нафарбованими
устами прикладатися до святинь не допускається.
6. Зайшовши до храму, осінити себе знаком хреста(перехреститись), підійти до
тетраподу і двічі осінити себе знаком хреста, поцілувати ікони на тетраподі і третій раз
осінити себе хресним знаменням та відійти в сторону і стати на індивідуальну молитву.
7. Під час Богослужіння слід бути перейнятим лише тим, що відбувається у храмі і не
розсіювати свою увагу та після кожного прохання «Господи помилуй» чи «Подай
Господи», чітко, ясно і виразно осіняти себе хресним знаменням.
8. Не дозволяється ходити по храмі, запалювати свічки під час:
- входу з кадилом чи Євангелієм;
- читання шестипсалмія, Апостола чи Євангелія;
- полієлея;
- співання: «Чеснійшую», Великого славословія, «Херувимської», «Вірую», «Отче наш»;
- Євхаристійного канону(від слів: «Принесімо подяку Господу» до «І нехай будуть
милості…»).
9. Не дозволяється під час Богослужіння прикладатися до святинь. Це потрібно робити
до, або після Богослужіння.
10. Коли в храмі благословляють народ Хрестом чи Євангелієм, іконою або чашею, то всі
повинні перехреститись і схилити голову, а коли осіняють свічками, або благословляють
рукою чи кадять, то православні християни не повинні хреститись, а тільки схилити
голову.
11. Не можна виходити із храму раніше відпусту «Христос істинний Бог наш…», бо
вийшовши скоріше, людина виходить без благословення Божого.
12. Отож пам'ятаймо, возлюблені у Христі, брати і сестри, що Храм – це місце
перебування Святого Духа, це місце, де особливо діє благодать Божа. Тому, прийшовши
сюди, поводьмо себе відповідно, щоб отримати благодать Божу, а не осудження.
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