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Християнське богослужіння за-
початкував сам Господь Ісус Христос 
під час свого земного життя, власним 
прикладом ревної і частої молитви та 
багатьма настановами навчаючи своїх 
учнів-апостолів правдивої прослави не-
бесного Отця. Також на постійний спо-
мин про себе Христос зоставив Таїнство 
Євхаристії для тих, які увірують в Нього 
і охрестяться в Його ім’я. Святі апосто-
ли пильно зберегли заповідь Спасителя, 
розвиваючи особливе християнське бо-
гопочитання, у центрі якого є Христос, 
Син Божий, єдиний правдивий Свяще-
ник, який дарує спасіння всьому світові.

Первісні християнські богослуж-
би звершували апостоли та їхні учні як 
спонтанне наслідування Тайної Вечері 
та синагогальних зібрань. З плином 
часу такі ранні відправи вдосконалюва-
лись, видозмінювались і доповнювали-
ся, збагачуючи християнську літургію 
новим духовним змістом і красою. Про її 
порядок та внутрішнє наповнення після 
апостолів подбали святі отці й церковні 
письменники, які, опираючись на твер-
дому фундаменті Божого об’явлення та 
апостольського передання, доповнюва-
ли і формували молитву Церкви, упо-



�

рядковуючи старі та укладаючи нові 
молитви і встановлюючи чин-порядок 
літургійних відправ.

Так століттями творились наші 
літургійні книги, вбираючи у себе досвід 
спілкування з Богом найкращих і най-
визначніших християн. Між авторами 
нашого богослужіння відомими є ієрар-
хи, священики, ченці й черниці, царі та 
звичайні миряни, які були віддані Гос-
подеві і Його Церкві, навчаючи вірних 
жити, молитися, славити й оспівувати 
Бога, єдиного у Святій Тройці, що пок-
ликав людину до спілкування з Собою, 
очікуючи на її добровільну відповідь.

Сучасні літургійні книги традицій-
но ділять на дві категорії: книги, вміст 
яких повністю або частково взятий зі 
Святого Письма, звуться священнобого-
службовими, натомість книги, укладені 
спеціально для звершення християнсь-
ких богослужінь, звуться церковнобо-
гослужбовими.
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Священно
богослужбові 
книги
ЄвангеліЄ (з грецьк. – «блага 

вість») – збірник чотирьох Євангелій від 
Матея, Марка, Луки та Йоана, призначе-
ний для літургійного вжитку. Богослуж-
бове Євангеліє ділиться на невеликі урив-
ки – перикопи або зачала, які читаються 
насамперед на Божественній Літургії, а 
також під час звершення святих таїнств, 
молебнів, різних освячень і благословень 
та деяких відправ добового кола. 

Первісно Євангеліє під час бого-
служінь читали у вільному виборі – ури-
вок тексту вибирав той, хто виголошував 
благовість. Згодом виробився принцип 
тематичної вибірковості євангельсь-
ких фрагментів, а також послідовності 
читань протягом певного часу. Ці два 
принципи й зараз поєднані у сучасній 
практиці читання Євангелія на бого-
служіннях, оскільки тематичність чи-
тань прив’язана головним чином до мі-
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сячного циклу літургійного року (тобто 
до нерухомих празників та днів пам’яті 
святих), а послідовність має безпосеред-
ній зв’язок з пасхальним рухомим колом 
(щодень від Великодня аж до Страсного 
тижня).

Читати Євангеліє під час бого-
служінь можуть тільки представники 
вищого клиру – єпископи, священики і 
диякони. За давнім звичаєм, під час слу-
хання Євангелія вірні схиляють голови, 
стоячи наче учні перед Божественним 
Учителем, приймаючи Його поучення. 
Богослужбовій книзі Євангелія віддаєть-
ся велика пошана: вона зберігається 
увесь час на престолі, її коштовно оздоб-
люють, обкаджують, цілують, носять під 
час хресних ходів. Таким чином Церква 
підкреслює свою віру в Господа Ісуса 
Христа, який і нині дійсно присутній 
через своє слово у кожному літургійно-
му зібранні вірних.

Звичайно у сучасній літургійній 
практиці використовують Євангеліє, 
яке містить увесь текст чотирьох Єван-
гелій у порядку Нового Завіту із зазна-
ченими на полях зачалами і вказівка-
ми, коли яке читати. Така книга зветься 
повним Євангелієм. Рідше трапляють-
ся т. зв. Євангелія апракос – (з грецьк. – 
«неробочий», «святковий») або Єван-
гелістарії – збірники, у яких зачала 
розташовані згідно з порядком їх читан-
ня протягом пасхального і місячного пе-
ріодів церковного року.

Окрім самого євангельського текс-
ту, богослужбове Євангеліє обов’язково 



�

містить покажчик читань рухомого пас-
хального циклу і календар (місяцеслов) 
цілого року з приписами про читання 
Євангелія зачал у неділі, свята і будні. 
Також додані вказівки щодо зачал на 
всяку потребу, під час служіння святих 
таїнств тощо. Інколи вміщені також ок-
ремо зібрані Євангелія, що їх читають 
на богослужіннях Великого четверга і 
Страсної п’ятниці.

апостол (з грецьк. – «посла-
нець») – літургійний збірник Діянь свя-
тих апостолів, соборних послань та пос-
лань святого апостола Павла. Подібно 
до Євангелія, Апостол також ділиться на 
зачала, які читаються щодня на Літургії 
протягом пасхального та місячного цик-
лів року, а також під час таїнств, треб і 
т. ін. Апостоли, як і Євангелія, бувають 
повні – згідно з новозавітним текстом – і 
апракос чи Праксапостоли – з послідов-
но укладеними зачалами.

Апостол під час богослужінь має 
виголошувати читати читець, тому й 
сама літургійна книга орієнтована саме 
для вжитку читців та співців: окрім по-
кажчика рухомого циклу, місяцеслова і 
вказівок про читання на різну потребу, 
містить також змінні частини Божест-
венної Літургії на свята, неділі і будні: 
антифони, тропарі з кондаками і бого-
родичними, прокімени, алилуарії та 
причасні. Звичайно наприкінці книги 
додається короткий чин Божественної 
Літургії – тільки ті фрагменти, що спі-
ває хор.
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псалтир (від грецьк. псалтіріон – 
струнний щипковий музичний інстру-
мент) – старозавітня книга 150 молитов-
них гімнів, які виконували у супроводі 
музики; звідси походить і їхня назва – 
псалми. Псалтир дуже рано почав вжи-
ватись у християнському богослужінні, 
ставши улюбленим пісенником і моли-
товником перших християн, тому й за-
раз псалми є частиною майже кожної 
літургійної відправи.

Єврейський Псалтир оригіналь-
но був поділений на п’ять книг, нато-
мість у східнохристиянській традиції 
літургійних поділів було декілька. За-
раз на богослужіннях використовуєть-
ся палестинська структура Псалтиря: 
всі псалми поділені на 20 катизм (від 
грецьк. – «сидіння»; під час співу псал-
мів ченці звичайно сиділи), які у свою 
чергу діляться на три «слави», оскіль-
ки кожна з трьох частин катизми за-
кінчується славослов’ям «Слава Отцю, і 
Сину, і Святому Духові, і нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь». Також «сла-
ви» називаються антифонами (грецьк. 
ἀντίφωνος – протиголосник, перемінний 
спів), оскільки псалми співались почер-
гово двома хорами, часто з приспівами 
між стихами.

Згідно із сучасним церковним уста-
вом, Псалтир читають на вечірнях та ут-
ренях (і великопосних часах) протягом 
цілого року, окрім Світлого тижня. Всі 
двадцять катизм Псалтиря мають пов-
ністю прочитуватись щотижня, протя-
гом Чотиридесятниці – двічі на тиждень, 
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а у Страсний тиждень – у перші три дні 
і Велику суботу. Також за давнім хрис-
тиянським звичаєм Псалтир читають на 
похороні усопшого християнина, і це 
читання є воднораз молитвою за упокій 
його душі і потіхою для його рідних та 
знайомих. 

Богослужбовий Псалтир назагал 
буває двох видів: Слідуваний та Моли-
товний. Слідуваний Псалтир призна-
чений насамперед для храмового бо-
гослужіння, тому окрім самих псалмів, 
поділених на антифони та катизми, до 
нього входять незмінні частини бого-
служінь добового кола, дев’ять біблій-
них пісень, святкові величання з вибра-
ними псалмами, тропарі з кондаками і 
богородичними, вказівки про читання 
катизм протягом року, пасхалія та міся-
цеслов. Натомість Молитовний Псал-
тир є наче молитовником для особистої 
молитви християнина, тому містить т. 
зв. «Чин моління Псалтиря», в якому ра-
зом з псалмами вміщені також покаян-
ні тропарі і молитви, що їх читають на 
початку і наприкінці Псалтиря, а також 
після кожної катизми. Інколи до цього 
Псалтиря додають також деякі частини 
із Слідуваного Псалтиря та різноманітні 
повчання, вказівки про читання Псалти-
ря за різних обставин, зокрема за упокій, 
і коментарі на псалми.

паремійник (від грецьк. – при-
тча, настанова) – збірник повчальних 
уривків зі Старого і Нового Завіту, які 
читаються насамперед на вечірнях на-
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передодні свят та протягом Чотири-
десятниці, а також на великопосному 
шостому часі. Початково старозавітні 
читання звершувались також і під час 
Божественної Літургії.

Уривки священних текстів для бого-
службового читання вибрані насампе-
ред із П’ятикнижжя, а також із пророків, 
книг Мудрості, Приповідок і Сираха, а 
з Нового Завіту – із соборних послань. 
Головна мета читання цих фрагмен-
тів – повчити вірних про Боже діяння в 
історії спасіння людства і настановити 
їх у праведному житті.

Зазвичай на святкових богослужін-
нях читають паремії, в яких прообразно 
провіщені подія чи особа, які вшанову-
ються. Тому Паремійник називають та-
кож Профетологіоном, тобто збіркою 
пророчих слів.

Паремії у збірнику подані одразу за 
порядком рухомого циклу літургійного 
року та місяцесловом. Також до книги 
бувають додані загальні читання різним 
групам святих: святителям, преподоб-
ним, мученикам тощо.
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Церковно
богослужбові 
книги
требник (слов. треба – жертва, 

необхідність) – літургійний збірник 
молитов і богослужбових чинів святих 
Таїнств й різноманітних освячень і бла-
гословень. Требником користуються як 
священнослужителі, які звершують свя-
щеннодії, так і читці та співці, які прова-
дять молитовним співом вірних під час 
цих богослужінь.

Початково універсальний літургій-
ний збірник звався Евхологіоном (від 
грецьк. – молитвослов, молитовник) і 
мав доволі багатий зміст: до нього вхо-
дили тексти Божественних Літургій, 
Таїнств, різноманітні чини, благосло-
вення і молитви на всяку потребу тощо. 
Однак згодом для зручності вжитку під 
час відправ деякі з цих молитов і чинів 
були вилучені до окремих збірників. 
Так з’явився цілий ряд нових літургій-
них книг: сучасні Требник, Служебник 
та інші.
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У наш час Требник буває Великий і 
Малий. У Великому Требнику вміщені 
чини святих Таїнств, заупокійні бого-
служіння, чини монаших обітів і пост-
ригу, чини водосвяття, різноманітні мо-
лебні, благословення осіб, місць і речей 
тощо. Малий Требник звичайно міс-
тить тільки святі Таїнства та деякі най-
більш уживані чини і молитви.

служебник – літургійна книга 
для священнослужителів – пресвітерів 
і дияконів, – яка містить тексти Божес-
твенних Літургій св. Йоана Золотоусто-
го, св. Василія Великого та Передосвяче-
них Дарів, незмінні частини богослужб 
добового кола з короткими уставни-
ми рубриками, правила виголошення 
літургійних відпустів, служби на всякі 
потреби, молитовне правило до свято-
го Причастя і місяцеслов. Інколи також 
додають молитви для різноманітних ос-
вячень та благословень, насамперед та-
ких, що бувають протягом літургійного 
року. Зазвичай теж буває вміщене неве-
лике практичне повчання для священ-
нослужителів про належну відправу бо-
гослужінь. 

Деякі частини з великого Служебни-
ка можуть бути видані окремими кни-
гами для зручності вживання під час 
відправ. Це можуть бути тексти трьох 
Літургій, а також Дияконикон – слу-
жебник для диякона, який містить тіль-
ки ті виголоси і рубрики, що стосуються 
його участі в богослужіннях.
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архиЄратикон – літургійний 
збірник для єпископа, яка поєднує в собі 
частини Служебника і Требника. Архи-
єратикон містить тексти трьох Божес-
твенних Літургій і частини з вечірні та 
утрені з рубриками для архиєрейського 
служіння, чини Таїнства Священства – 
поставлення свіченосця, читця та під-
диякона і рукоположення диякона, пре-
світера та єпископа, чини заснування, 
освячення та очищення храмів та освя-
чення антимінсів, чини варіння святого 
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мира і умивання ніг, які звершуються у 
Великий четвер, інколи також молитви 
на благословення чи освячення різних 
речей тощо.

Часослов – літургійна книга, яка 
містить незмінні частини богослужінь, 
які треба звершувати у певні години 
доби: вечірні, повечір’я, полуношни-
ці, утрені, 1, 3, 6 і 9 часів з міжчасами та 
обідниці. Часослов призначений насам-
перед для читців та співців.

Існує кілька різновидів композиції 
Часослова. Насамперед варто сказати 
про Великий Часослов: у ньому, ок-
рім згаданих щоденних богослужінь та 
інших відправ, вміщено також загальні 
служби на свята господські, богородич-
ні та святих, загальні служби на кожен 
день тижня (воскресна, ангелам, Пред-
течі, Хресту, Богородиці, апостолам, 
Миколаєві, всім святим і за упокій), де-
які молебні канони, акафісти і молитви, 
вибрані тропарі з кондаками (воскресні, 
повсякденні, загальні) й богородичні 
відпустові, які співають на завершення 
вечірні та утрені, місяцеслов та рухомий 
цикл із тропарями та кондаками праз-
ників і святих. Скороченням Великого 
Часослова є Півуставний Часослов, що 
переважно містить богослужби добово-
го кола, деякі молитви, тропарі й міся-
цеслов.

октоїх (від грецьк. – «восьмиклас-
ник») – гімнографічна книга, яка міс-
тить змінні співані частини щоденних 
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богослужінь протягом цілого тижня: 
стихири, тропарі та канони для вечірні, 
повечір’я, полуношниці, утрені тощо. 
Також Октоїх вміщає одинадцять вос-
кресних Євангелій, світильних і єван-
гельських стихир, що їх читають і спі-
вають під час недільних утрень. Октоїх 
призначений насамперед для співців.

Кожен день тижня у Октоїху має 
особливу молитовну тему, розкриту в 
літургійних текстах: у неділю – звели-
чення Христового воскресіння, у понеді-
лок – заклик до покаяння і прослава свя-
тих ангелів, у вівторок – знову заклик до 
покаяння і прослава св. Йоана Предтечі, 
у середу – звеличення чесного Хреста і 
Пресвятої Богородиці, у четвер – про-
слава святих апостолів та святителя Ми-
колая, у п’ятницю – знову звеличення 
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Хреста і страстей Господніх, у суботу – 
прослава всіх святих і молитва за усоп-
ших.

Увесь тиждень, починаючи від 
вечірні напередодні неділі і завершую-
чи Літургією суботи, всі гімни Октоїха 
співають на одну особливу мелодію, яка 
зветься гласом. І гласів, і тижневих гім-
нографічних циклів, пов’язаних із ними, 
є вісім. Вони чергуються один за одним 
таким чином, що кожного суботнього 
вечора починають співати наступний 
глас. Чергування гласів Октоїха почи-
нається від Томиної неділі і триває увесь 
рік, за винятком буднів Великого посту і 
великих свят, які частково або повністю 
витісняють піснеспіви Октоїха з ужитку 
на богослужбах. 

Великий Октоїх, що містить усі 
богослужбові гімни неділь та буднів, 
називається також Параклітиком (від 
грецьк. – «благання», «молитва», «за-
ступництво»). Скорочений збірник, 
який обіймає лише недільні служби, 
зветься Воскресним Октоїхом.

мінея (від грецьк. – «місяць») – 
гімнографічна книга, яка містить спі-
вані змінні частини (т. зв. служби) бого-
служінь добового кола для свят і буднів 
нерухомого циклу літургійного року. 
Залежно від дня, служби Мінеї можуть 
містити більше або менше літургійних 
текстів (стихир, тропарів, канонів тощо), 
оскільки великі свята мають обильнішу 
гімнографію порівняно з буднями. Мі-
нея призначена для храмових співців.
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Попередником Мінеї та деяких ін-
ших гімнографічних книг були Тропо-
логіони (від грецьк. – «зворот») – збір-
ки різноманітних поетичних гімнів на 
прославу Господа, Богородиці і святих. 
Згодом ці піснеспіви почали групувати 
за жанрами: з’явились Кондакарі (від 
грецьк. – палиця, на яку намотували 
сувій), Стихирарі (від грецьк. – «рядок»), 
Канонарі (з грецьк. – «правило») тощо. 
Під час відправ співці самі компонували 
служби з таких книг, виконуючи ті чи 
інші елементи у потрібному місці. Вже 
пізніше гімни почали записувати згідно 
з літургійним порядком богослужінь.

Існує кілька різновидів Міней. Два-
надцятитомна Місячна Мінея містить 
богослужби свят і буднів цілого року 
день за днем, маючи в окремій книзі ко-
жен місяць (тобто Мінея на вересень, Мі-
нея на жовтень і т. д.). Святкова Мінея 
є збіркою-витягом великих та найбільш 
шанованих свят із Місячної Мінеї. За-
гальна Мінея доповнює Місячну у ті дні, 
коли остання не матиме служби тому чи 
іншому святому – вона містить загальні 
служби різним ликам святих: апостолам, 
мученикам, святителям тощо. Також За-
гальну Мінею вживають на богослужін-
нях там, де нема Місячної.

тріодь (з грецьк. – «трипіснець») – 
богослужбова книга, яка містить змінні 
частини відправ добового кола бого-
служінь пасхального рухомого річного 
циклу. Назва книги походить від різно-
виду канону на великопосних буденних 
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утренях, який складається переважно 
з трьох пісень, на відміну від повного 
дев’ятипісенного, що його звичайно спі-
вають протягом року.

Тріодь ділиться на дві книги: Посто-
ву і Квітну. Перша починається у Не-
ділю про митаря і фарисея й триває до 
п’ятниці перед Лазаревою суботою. Дру-
га обіймає собою період від Лазаревої 
суботи аж до Неділі всіх святих. Квітну 
Тріодь називають також Пентикостаріо-
ном (від грецьк. – «П’ятдесятниця»), ос-
кільки до неї входить 50-денний період 
від Великодня до Зіслання Святого Духа. 

Головна тема піснеспівів Постової 
Тріоді – роздуми над гріховним упадком 
людства і заклик до покаяння і навер-
нення до Бога. Квітна Тріодь, натомість, 
прославляє насамперед воскреслого 
Христа, який знищив гріх і смерть і від-
крив для вірних Царство Небесне.

типікон (від грецьк. – «зобра-
ження», «вигляд») – нормативна книга, 
яка регулює порядок та чин добового, 
тижневого та річного кола богослужінь, 
містячи вказівки щодо поєднання служб 
Служебника і Часослова з Октоїхом, Мі-
неєю й Тріоддю для правильної відпра-
ви богослужінь.

Назагал Типікон має три великих 
розділи. У першому подано загальні 
схеми звершення богослужінь на різ-
ні випадки. Другий містить устави на 
період нерухомого річного циклу – мі-
сяцеслова. Літургійні особливості пас-
хального рухомого кола – Великого пос-
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ту і П’ятдесятниці – детально описані 
у третьому розділі. Додатково можуть 
вміщуватись також т. зв. «храмові гла-
ви», тобто устави про храмові празники, 
календар, пасхалія та інше.

Древні Типікони умовно можна поді-
лити на монастирські та катедрально-
парафіяльні. Монастирські Типікони 
творились у великих чернечих осеред-
ках і окрім літургійної частини містили 
також устави та приписи, якими мали 
керуватись монахи. Катедрально-пара-
фіяльні Типікони обмежувались пере-
важно до регулювання богослужінь та 
обрядів, що їх звершували насамперед у 
великих соборах, а за їх взірцем – також і 
в менших храмах. Сучасні Типікони не-
суть на собі відбиток обох варіантів дав-
ніх уставних книг.
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ірмологіон (від грецьк. – 
«сув’язь», «зв’язок») – літургійна книга, 
яка містить ноти богослужбових гімнів: 
насамперед ірмосів, також тропарів, сти-
хир та інших богослужбових наспівів. 
Призначена вона передусім для співців, 
а також за нею навчаються церковного 
співу.

Часто з Ірмологіона видають невели-
кі збірники найважливіших наспівів для 
зручності вжитку при богослужіннях: 
Простопініє, Гласопіснець, Обиход та 
інші. Компонування та наповнення їх 
буває різне – залежно від потреб та при-
значення.
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антологіон (з грецьк. – дослів-
но «квітослов») – загальна назва літур-
гійних збірників, які вміщують витяги з 
різноманітних богослужбових книг. Ан-
тологіони виготовляли як для храмів, які 
не мали змоги придбати увесь корпус 
необхідних літургійних книг, так і для 
зручності вжитку під час богослужінь 
духовенством та вірними.

Вміст їхній вельми розмаїтий – до 
Антологіонів можуть входити Літургії, 
богослужби добового кола, частини з 
Требника, Псалтиря, Октоїха, Мінеї та 
Тріоді, різноманітні молитви та інше. 
Антологіони також звуться Пандектами 
(грецьк. Πανδέκτης – ті, що все вміщують), 
Ізборниками або Молитвословами.

акафісник (від грецьк. – «несі-
дальний») – літургійна книга, яка міс-
тить хвалебні гімни на честь Господа 
Бога, Пресвятої Богородиці і святих. Під 
час співу цих гімнів не можна сидіти – 
звідси й походить їхня назва. Акафісти 
співають як під час храмових відправ, 
так і вдома як приватну молитву.

Більшість акафістів, що входять до 
Акафісника, укладені за зразком дав-
нього богородичного акафіста «Радуй-
ся, Невісто Неневісная», укладеного 
близько VI століття на подяку Божій 
Матері, яка чудесно врятувала жителів 
Царгорода від нашестя ворогів.
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