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Тропар Рождества, Глас 4. 

Рождество твоє, Христе Боже наш, возсія 
мірави світ разума, в нем бо звіздам слу
жащії, звіздою учахуся, тебі кланятися 
Солнцу правди, і тебе видіти з висоти Вос
тока, Господи слава Тебі. 

Кондаt< РоЖдества, Глас З. 

Діва днесь Пресущественнаго раждаєт, і 
земля вертеп Неприступному приносить: 
Ангели со пастирми с.rшвословять; волхви 
же со звіздою пустешествують: нас бо ра
ди родися Отроча младо предвічний Бог. 

ЗАМІСТЬ "ДОСТОйНО" 

ПрипІв: Величай, душе моя, во вертепі 
рождшагося Царя Христа. 

Ірмос гл. 1. 

Таїнство странн о є вижу і преславно€: 
небо, вертеп, престол херувімскій, Діву, 
ясли, вмістилище, в нихже возлеже не
вмістимий Хрістос Бог, Єгоже воспіва
юще величаєм . 

.... -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·~! 
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І 

І 
І 
! 

... 

1. А ВСКЛИКНУЛИ АНГЕЛИ 

А веклинули Ангели на небесіх согласно: 
Ви людіє на земли співайте пісню прекрас· 

(ну! 

Царіє, вдарте во струни 
І заграйте, князі, во труби: 
Христос раждається, славіте, 
Язици, разумійте, 
Яко з нами Бог, 2. 

Слава во вишних на небі Ангели співають, 
Всім людям на земли Рождество звіщають, 

Вступив Ангел із небес 
З високого світу, 
Показує знаменіє, 
Все на многі літа. 
Яко з нами Бог. 2. 

2. АНГЕЛ БОЖИй ІЗ НЕБЕС 

Ангел Божий із небес 
Радість нам звіщає днесь, 
2. Що в ВифJІеємі Бог воплотився, 

Там у вертепі Він появився 
Бідним пастирям. 

-··:-
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Тож спішім у Вифлеєм 
Де у яслах Божий Син 
2. Народився з Діви Марії, 
Непорочної Лелії 
На еласення нам. 

Там віддаймо честь йому 
ЗаС'Піваймо пісню отсю: 
2. Слава во вишних вічному Богу 
Огцю і Сину, Духу святому, 
А на земли мир! 

О Дитятко, Спасе наш! 
Глянь ласкаво днесь на на'С. 
2. Освободи нас з тяжкої неволі, 
Дай дочекати ліпшої долі 

З Рождеством Твоїм. 

3. АНГЕЛ ДНЕСЬ 3 НЕБЕС 

Ангел днесь з небес 
Пастирям звістив 
Чудо із чудес: 
Бог ся народив, 

Народився 
В оплотився 
Во Вифлеємі. 

Прийдім, прийдім до шопи 
Узрім Бога во плоти 
І Матір Єго святу 
Діву 'Марію чисту, 

Которая Сина свого повиває 
В яслах складає. 
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Невмістимий,-
В я·слах місти·в ся, 
З Пречистой Діви, 
Христос родив ся ... 

О глубино 
Для розума 
Неізслідима! ... 

Витай Господи, Царю, 
Витай наш Спасителю 
Витай Христе nреблагий; 
Витай скарбе дорогий; 

О радосте, о еладасте низпослана 
Нам днесь із небес! ... 

Всемогущій Бог 
Нині ся смирив 
В вертепі драхлом 
Світу ·ся явив 

Між бидляти, 
При Нім Мати 

І йосиф святий ... 
Пастиріє Му служать, 
А віл і осел дрожать, 
Пізнали Бога в плоти, 
-Хотяй німії скоти-

На коліна припадаЮть, Творцу своєму 
Хвалу віддають! ... 

Зі всходу царі 
За звіздов ідуть, 
І дари з собов 
Богаті несуть: 

Золото, миро 
І кадило 
Для Царя цар ей! ... 

~·- _a_o_u~u.-.o .... o~o~...-~~- о-••.• 



В Єрусалим прибули, 
До Ірода вступили І 
І nитають о Царя, 
-0 котрім вістить зоря-

А книжники їм сказали: во Вефлеєм і 
Він ся народив ... 

Прегордий Ірод 
Тим ся засмутив, 
Царей-Звіздарей 
Умильно просив: 

Поклонітесь 
І вернітесь 
Знову в Єрусалим ... 

Царі-Звіздарі пішли 
Христа в ясдах віднайшли, 
Поклон Єму віддали, 
Дари пред Ним поклали, 

Но к Іроду, що Христа хтів погубити 
Не вернулися. 

Розлютився цар, 
Що Волхвів нема 
UUлe войска своє 
До Вефлеєма, 

Щоб убивало, 
Кров nраливало 

Всіх дітей малих 
Десять тисячь чотири 
Дітей малих убили, 
Не убили лиш Христа 
Бо Го Діва Пречиста 

Враз із Иосифом во Єгипті схоронили 
Пред лютим царем ... 
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Тяжко ся завів, 
Лукавий Ірод: 
--Не погиб Христос, 
Що прійшов весь род, 

Із бавити, 
Помирити 
С Богом Всесвятим ... 

Тому днесь ся веселім, 
Христа піснями славім, 
Єго волю сповняймо 
І усердно благаймо: 

Щоб дав в щастю вік прожити а по 
До неба піти!. . . (смерти 

4. АНГЕЛИ ВІСТЯТЬ 

Після мельодії: "Небо і земля нині торжествують" 

Ангели вістять з неба благодать: 
Слава Богу! Слава! 

Слава на небі а на висоті 
Царство і держава! 
2. Людям з понад звізд 
Несесь блага вість 
Пісень в світі много: 
Родилося Слово! 
Мир землі спасенє 
Всім благословен€. 

І 
Слава в вишних Богу! 

Якеж то світло нині заблисло 
Попід небесами. 

І Небо світ заляв, що го Бог ліслав 
/ З небесної брами. . 

•:~~o.-.u-.n.-.o~J.-.o.-.o.-.o-.o.-.u.-.c~.-.c~-.r-а- а -••:• 
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І 2. Людям з понад звізд І 
ЗійШJІа блага вість, 

1 Пісень в світі много: j 
~ РодИJlОСЯ Слово! 1 

Мешканцям вертела і 

І 
І 
І 
І 

І 

І 

Явним стало з неба: с 
Слава в вишних Богу! ! 

Про чудовий вид з Богом говорить 
Вся твар, вся вселенна. 

Всіх один плінить Вифлеєма вид-
Ясла Вифлеєма. 
2. Міріяди звізд 
Чують благу вість, 
Пісень в світі много: 
Родилося Слово! 
Час від Бога даний 
Давно ожаданий: 
Слава в вишних Богу! 

Мов у пеленку, Божу дитину 
Небо вповиває. 

А земля мати повна благодати 
ri пригортає. 
2. А з посеред звізд 

· Чути благу вість, 
Пісень в світі много: 
Родилося Слово! 
І при звуках нісней 
Видно вид чудесний: 
Слава в вишних Богу! 

І 

і 

І 
І 
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і і 
і Ангел пастирям мовив: і 
і Христос ся нам народив, І 

І 2. В Вифлеємі місточку убогім 
І в роді Давидовім 

І З Пречистой Марії. 

І 
І 

О дивное Рождество, 
Великое торжество; 

2. Почала Діва Сина 
Породила в радості, 
Із Дівства СВОЕГО. 

в чистоті, 

Пастирі€ ввірили 
До Него поспішили, 

2. З охотов мило Єму 
Дитя в яслах витали, 
Марію з йосифом. 

Уже ся то сповнило, 
UЦо у пророка було: 

співали, 

2. Галузка Аранова зацвила, 
Цвіток з себе пустила 
І овоч зродила! 

Слухайте Бога Отця, 
Неба і землі творця: 

2. "Се Син мій наймиліший, коханий 
Світу з неба післаний, 
Єго ви слухайте!" 

Богу будь честь і хвала, 
На вік віків і слава, 

2. Як Отцю, так і Єго Синови, 
І святому Духови, 
В Тройці єдиному. 

• . ..-а-а_а_а_а-~~---·---·---·---~--•·----~~ 
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12 КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

б. БОГ ПРЕДВІЧНИй 

Бог предвічний народився 
2. Прийшов днесь із небес 
Щоб спасти люд свій ве·сь 
І утішився. 

В Вифлеємі народився: 
2. Месія, Христос наш 

І Пан наш, для всіх нас 
Нам народився. 

Об вістив це Ангел Божий: 
2. Наперед пастирям 
А потім звіздарям 
І ·земним звірям. 

Діва Сина як породида, 
2. Звізда ста, де Христа 

Невіста Пречиста, 
1Сина зродила. 

Тр і є царі йдуть со дари: 
2. До Вифлеєм міста, 
Де Діва Пречиста 
Сина nовила. 

3візда їм ся об явила: 
2. В дорозі о Бозі, 
При волі, при ослі 
rм ознаймила. 

Тріє царі, де ідете? 
2. Ми їдем в Вифлеєм 
З желанням, спокоєм 
І повернемся. 

І 
і 
І 
і 
І 
І 
і 

І 
~ о~.-.о~~.-.о~.-.о~о-о_а_о- І _..._О_ІІ- •t 
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І НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

Іншим пугем повернули, 
2. Злобного, поганця, 

Ірода лукавця, 
Зовсім минули. 

йосифові Анге.11 мовить: 
2. Малую Дитину 

І Матір невинну 
Нехай хоронить. 

"Слава Богу!" заспіваймо: 
2. Честь Сину Божому 

І пану нашому 
Поклін віддаймо. 

7. БОГ ПРИРОДУ 

Бог природу 2. хотяй ізбавити, посадити І 
Во Сіоні на троні 
Сам емирився приобщився 
Нам во всем і по сем і 
Прибиваєт Бог. І 

2. Тайна многа! · -невидима дивная, 
Діва Сина 1\t\арія, 
Понивай і питай 

1

1 

Сосци своїми. 

Слава наша 2. лежить днесь на сіні во яски-
Отець,-Мати з бидляти, (ні 
Торжествуймо і ли куймо: 
Бог Агнець і Юнець 
Всім пожаданий! 

2. Радість многа !---Во всі труби вострубим, 

І 
І в кимвали ударим 
Малому, вічному 
Рожденну Царю. 

·~,-.cJ- -D-~~-0-0- _D_II_D 

і 
І 
І 
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Нині сили 2. дають славу Богу по премногу 
Явно, славно віщають, 
Всі стихії надземнії 
Глашають, слушають 
Творця своєго. 

2. Поють пісни-торжественно прекрасно, 
еладко і всегласно 
Возносять глас пресвят 
"Слава во вишних." 

Страшаються 2. слишащи язици і вси лици 
Яко тако прилично. 
Царя віков человіков, 
Младенца, Первенца 
І Содітеля: 

2. Прославляймо-з тимпанами і гуслами, 
Органами, псальтирами 

' Свій привіт знаменит 
Є му під ноги! 

І 

Най чудяться 2. що за сила многа в плоти 
Сі<удно, трудно ізречи: (Бога? 
Хто возможе і поможе 
Ко чести принести 
Емануїлу: 

2. Дарr, щирі з пастирями бідними, 
І со царми богатими 
Так Т~бі єсть требі 
Богу в вертепі. 

Єму служать: 2. сонце, луна, зорі 
Ясно крас\{о сінюп., 
Сотворені, 'УТВержденні 
На хвалу немалу 
Творцю сво<.~му . 

в вишній 
(горі. 

і 
і 
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2. Веселяться-голубиці невинні, 

І 
Інші птиці предивні, 
Радість їм і мир всім 

І На многа літа! 

І 

І 
Всі соборні 2. славять: царів трони і корони 

Цілі сили земнії 
ГІожаданне і ізбранне 
Торжество Рождество 
Небеси царя! 

2. У даряймо-----'ВО кимвали громогла'СНО 
І в бряцали велегласно 
На ввесь світ, висше літ: 
Слава Рожденну! 

8. БОГ СЯ РАЖДАЄ 

Бог ся раждає, хто ж Го може знати! 
Ісус Му ім я, Мар'ія Му Мати! 

2. Тут Ангели чудяться, 
Ражденного бояться, 
А віл стоїть трясеться, 
Осел смутно пасеться. 
Пастиріє клячуть, 
В плоти Бога бачуть, 
Тут-же, тут-же, тут-же, тут-же, тут! 

Марія Му Мати прекрасно співає, 
І хор Ангельський Уй допомагає! 

Tyr Ангели чудяться, і т.д. 

І 

І 
J:-'1осиф старенький кОJlИШе Дитятко; і 
Люл~.й же, люляй, мале Отрочатко! І 

І Тут Ангели чудяться, і т.д. .. 

••"._., . ._ .. ._., . .._.u.-.ct.-.c•-u._o.-.c•-o-u-••.-a-~._._u~O 
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Тр і є царіє к вертелу прийдоша, 
Ливан і смирну, злата принесоша; 

Тут Ангели чудяться, і т.д. 

А пастиріє к Нему прибігають, 
І яко царя своєго витають; 

Тут Ангели чудяться, і т.д. 

І ми днесь вірно к Нему прибіrаймо, 
Ражденну Богу, хвалу, честь віддаймо! 

Тут Ангели чудяться, і т.д. 

9. БОЖИІіІ СИН ДНЕСЬ НАРОДИВСЯ 

Божий Син днесь народився 
З неба Він до нас знизив·ся 
2. З Діви Пречистої, 

Непорочної 
Воплотився. 

Породила Бога Слово 
З покоління Давидова, 
2. Марія Пречиста 
Божая невіста 

В Вифлеємі, 

Там ся Ангели з'явили, 
Прихід Спаса прославили, 
2. Як Єго рождества 

Із чоловічества 
Вже прийшов час. 

Взяв на себе наше тіло 
й людським сином звався сміло 

і 
і 
І 

І 

І 
І 
і 

І 
і 

І 

І 
І u_u_a_- -о~-а-••:• 
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2. Як тоє вже да:вно 
І Пророки нам явно 
І Предсказали. 

І 
і 
ж 

І 
І 

і 
І 
І 
і 
і 
і 
І 
і 
і 
і 

І злучив Він невідділІУио 
Дві природи обі спільно 
2. І в одній особі 

А двійній природі 
Нам яrвився. 

Вже вертеп ся украшає, 
Небо З'ірку посилає, 
2. Щоб вказала місто, 

Де Бога Пречиста 
Леnі яла. 

В полях пастирі зраділи, 
Як лиш Ангелів узріли, 
2. Що славили Первенця 

Ісуса Молодця 
У вертепі. 

Три царі прийшли зі ·сходу 
І Царю всего роду, 
2. Злото, ливан, миро 

Принесли все щиро, 
Жертвували. 

Спас зшшов мір просвітити, 
І всіх грішних відкупити, 
2. й з лютої вражої 

Неволі вічної 
Піддвигнути. 

~~~~~~--·---·---·--------------------~ 
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І Тож ми Спаса величаймо, 
1 І всі разом прос.1авляймо, 

І 
2. Каждая людина 

Перед ним коліна 
Най приклонить. 

10. В ВИФЛЕЄМІ ДИВНЕ ДИВО 

В Вифлеємі дивне диво: 
Світло ніч у день змінило 
2. Це Син Божий народився, 
Щоб рід людський звеселився 

Народився нам Спаситель 
Всього світу Відкупитель. 
2. Він новий завіт приносить 

І спасення всім голосить. 

Станьмо нині всі довкола 
І схилімо низько чола 
2. В тілі Бога пізнаваймо 

Свого Спаса привитаймо. 

О Ісусе, Божий Сину, 
Глянь JІаскаво на Вкраїну 
2. Кинь із неба промінь долі 

Дай діждатись свята волі! 
І 

І 
Люлі, лю.аі, Дитя Боже 1 
Мов цвіт рожі миле, гоже І 
2. Ми Тя будем забавляти І 

Колядками засипляти. 

1--·--·-·-·--__j 
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11. В ВИФЛЕЄМІ ДНЕСЬ МАРІЯ 

В Вифлеємі днесь Марія Пречиста 
Породила у вертепі нам Христа. 
2. Слава во вишних Богу, 

Слава во вишних Богу, 
І мир всім на землі. 

Ангел з неба пастирям ся являє, 
І веселу сю новину звіщає ... 

2. Слава во вишних і т.д. 

Прибігають до вертепу пастирі, 
І з собою несуть дари в офірі ... 

2. Слава во вишних і т.д. 

І Дитятку кланяються в оборі, 
До його ніг припадають в покорі ... 

2. Слава во вишних і т.д. 

А з востока за звіздою йдуть царі, 
Три пресJІавні, прерозумні звіздарі, 

2. Слава во вишних і т.д . 

1 До Ірода по дорозі вступають, 

І 
"Де Месія народився?"- питають ... 

2. Слава во вишних і т.д. 

І 
Книжники їм і учені сказали, 
Щоб Месію н Вифлеємі шукаJІи ... 

2. (.пава ВО ВИШ'НИХ і Т.Д. 

І йдуть царі, Христа знаходять в яскині 
Між бидJІЯТИ, 'В бідних яслах на сіні ... 

І 2. Слава во вишних і т.д. 
1~~-~~-·-~~-··-11-ІІ_U_І>_І,_ІІ_ІІ_ІІ_U ___ С-l 
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Там в смиренню свій Му поклін віддали 
Пред Ним злото, ливан миро поклали. 

2. Слава во вишних і т.д. 

Ми також Христу поклін свій віддаймо 
І разом з небесним хором співаймо ... 

2. Слава во вишних і т.д. 

12. В ВИФЛЕ€МІ ДНЕСЬ ПРЕДИВНА 

В Виф.1еємі днесь предивна 
Стала·ся новина: 
Там Пречиста Діва Мати 
Породила Сина. 
2. Хори ангельські витають, 

Слава во вишних співають 
І мир Jrюдям на землі. 

Дивне чу до АнгеJr з неба 
Пастирям голосить, 
І з поклоном до Ісуса 
Паспішити просить. 
2. йдуть Пастирі, поспішають 
До вертепу прибігають, 
Щоб віддати Богу честь! 

А за зірков три владики 
йдуть з далеких східних стран 
І з собою несуть в дарі 

Злата, миро і ладан... І 
2. Тай до Ірода вступають 

І його про те питають, 

... ~~:~::~:~---



Ірод дуже на.1якався 
І му дрців о те питав ... 
Ті сказали: "В Вифлеєм'і, 
Бо пророк так предсказав, 
2. Що Месія там ся родить 

І рід людський освободить 
Від недолі і рабства!" 

Як почув ее Ірод злобний 
: В своїм серцю задумав: 
Се Дитятко Боже в6ити, 
Тож царям так відказав: 
2. "йдіть Месію 'Відшукайте, 

Че~ть, поклін йому віддайте 
І до мене поверніть!" 

йдуть владики знов за зірков 
І приходять там: де Цар 
Всего світа, де предвічний 
Спочиває Володар, 
2. На коліна припадають, 

Дари перед Ним складають 
І вертаються в свій край. 

І ми нині з Пастирями 
До вертепу поспішім, 
Там враз з ними і з царями 
В дар Ісусу принесім: 
2. Серця наші чисті, щирі, 

Душ'і непохитні в вірі 
І в надії і в лю'бві! ... 

·:·f~.-.a~-D-D-O.-.o~-D-D- _r_a_a_[J_D_ .... 



В Вифлеємі новина, 
Діва Сцна породила, 
2. Породила в благодати 
Непорочна Діва Мати 

Марія. 

Положила на сіні 
В Вифлеємській яскині, 
2. йосиф Діву потішає, 
Понивати помагає 

Марії. 

Слава Божа і хвала 
У вертепі настала: 
2. З неба Ангели злітають, 
З Сином Божим прославляють 

Марію! 

Серед темної ночі 
Дивне світло бє в очі-
2. Ясна зоря засвітила, 
Де Дитятко породила 

Марія. 

Недалеко пастирі 
Пасли стадо в долині; 
2. До вертепу прибігають, 
І з Дитятком тут витають 

Марію. 

На коліна падають, 
Подарунки складають: 

•••-tІ.-.o.-o._,......o~.-.a~._.cJ~.-.o-a-a-~ -а-а-



г-нлРіЗДВсJХРИёТQіjГ- .. -·-2зі 

' -' і 
2. Що убогий дати може, 
Жертвуємо, Сину Божий, 

Марії." 

Ще приходять тр.и цаJ?і 
Аж ЗІ всходу звІздарІ 
2. Для Ісуса став.лять щиро 
Ладан, зо~1ото і миро 

Марії. 

І МИ ТОЖе ЛОСПІШІМ 
Богу дари принесім 
2. У покорі прибігаймо 
З Сином Божим все благаймо 

Марію. 

14. В ВИФЛЕ€МІ НОВИНА 

(Слона в части інакші) 

В Вифлеємі новина, 
Діва Сина зродила 
2. Породила в б.rшгодати 

Непорочна Діва Мати 
Марія. 

Спи, Ісусе, спи, очка зажмури 
Не питай що колись буде, 
2. Що зготовлять Ти хрест люди, 

Люлі, серденько, люлі. 

Положила на сіні 

І 
В Вифлеемській яскині, 
2. йосиф Діву потішає, 

·~~~ ...... ._.o._.u._.o._o~~o~~...,o.-.a~o~u._.u_a_~•) 



Павивати помагає 
Марії. 

Спи, Лелійко спи, головку склони, 
Ту на рученьки Марії,, 
2. Бач Вона Тебе ~1еліє: 

Люлі, серденько, люлі! 

Слава Божа і хвала 
У вертепі наста.1а, 
2. З неба Ангели злітають 
З Сином Божим прославляють 

Марію! 

Спи, Ісусе, спи, а Серце вт·вори, 
Най при Ньому спочиваю 
2. Тут на земли і там в раЮ 

Люлі, серденько, люл'і! 

15. В ВИФЛЕ€МІ ТАйНА 

В Вифлеєм'і тайна ста.lІась превели·ка, 
Бо там народився предвічний Владика 

2. Хвалу Богу даймо, 
Весело співаймо: 
"Слава во вишних Богу!" 

Марія Пречиста Царя нам повиJrа 
В вертепі на сіні, в яслах положила, 

2. Там пастирі грають, 
Ангели співають 
"Слава во вишних Богу!" 
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Всі небесні Сили Христа nрославили 
І ·пастирям в полі радість сю звістили, 

2. Тому всі утішно 
Грають Спасу пісню: 
"Слава во вишних Богу!" 

Дари зі собою всі поприносили 
Вишньому Цареви в яслах положили 

2. Втішно споглядають 
І разом співають: 
"Слава во вишних Богу!" 

Три царі з дарами зі сходу прибули 
Весело, смиренно Христа привитали. 

2. Дари му приносять, 
Піснь нову голосять: 
"Слава во вишних Богу!" 

Се прийшла нам нині, весела новина: 
Пречиста Діва породила Сина! 

2. Віл й осел Го знають, 
Честь Є му віддають: 
"Слава во вишних Богу!" 

І ми разом нині Царя привитаймо: 
Предвічного Бога о ласку благаймо: 

2. В мирі прожити 
На віки співати: 
"Слава во вишних Богу!" 

16. В ГЛИБОКІИ ДОЛИНІ 
(Народня) 

і в б . u • • ' 

і гли оюи долию зв1зда ся з явила, І 
І 2. Де Пречиста Діва Мати Сина nородила. 

•.·~~--.о--.о_а_о_ -с-а~-а-а_а_а а- •r- ~· 
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І Як Го породила, і так Му співала: і 
1 2. "Люляй, люляй! мій Синочку! а я буду і 
1 спала". і 

і "Не спи, Мамцю, не спи! хоч одну годину! Іс 
2. А Я піду та й до раю; принесу перину!" 

"Сину ж, Ти мій, Сину! Де ж Ти того годен? 
2. І ще нема дві години, як їз ся народив!" 

"Годен же Я, Мамцю! Годен же Я, годен! ... 
2. ~сотворив Я небо, землю,-щем ся не на

родив". 

А там за горою, там за високою ... 
2. Пасуть, пасуть пастушата вівці чередою. 

Зі·йшов Ангел з неба, спустив бочку вина; 
2. Всіх пастушків почастував, і ще бочка 

повна. 

17. ВЕСЕЛАЯ СВІТУ НОВИНА 

Весела світу новина, 
Бо Діва повила Сина, 
З неба ангеJІьськії гласи 
Славлять Бога по всі часи: 
нсвят, свят, свят, Господь" взи

вають, 

Творця св·іта величають. 
2. Пастиріє . убогії 

і 

І 

Славлять Бога,--а німії 1 
Бидлята ниць на коліна 

.--... --~:.~:ь' .. ~:._-



І йосиф ся днесь радує, 
На руках Бога пістує, 

І Діва ся утішає, 
Сіном ХрИста nокрИ'ває, 
Віл і осел огрівають, 
Поклін Єму свій віддають. 
2. Сіно красше як лелія, 
Бо на нім Бога Марія 
Всему світу породила, 
Світ з неволі свободила. 

Везуть дари монархове; 
Питають: Де чудо нове? 
Де Дитина спочива€? 
Звіз ду Є го ко жди й знає! 
Звізда тая вже від сходу 
Веде царів ко Господу ... 
2. О чудесне Бога діло! 
Прийми миро і кадило 
В ручки, Христе, прийми 
А нас бJ1агос,7ІОВИ за то. 

Ірод лютий тоє чує, 
З асу д дає, декретує: 
Най Дитина чоловіча 
Згине від острого меча, 
Бо ся має народити, 
Що без к'інця буде жити, 

зла то, 

2. Від гру ди й діти стинає, 
Жадному не пробачає, 
Матери гірко ридають, 
На смерть дітий поглядають. 
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Вифлеєме, Ти негодний, 
Ото Син єдинородний 
До Єгипта утікає, 
Мати к собі притуJІЯЄ, 
Старець осла підганяє, 
Анге.'І перестерігає. 
2. О Ір·оде, JlЮтий пане, 
По твоєму ся не стане, 
Ьо Христос, Цар всего світа, 
Буде жити по всі літа! 

Славім Бога безсмерrnого, 
Що родився нам убого, 

І Матір Єго святую, 
Марію, Діву чистую, 
Що на сніт Царя видала, 
Най буде їй честь і хвала! 
2. Тобі приносим піснь щиру: 
Благослови всему міру, 
І нам грішним, що співаєм, 
Най Тя в віки величаєм. 

18. ВЕСЕЛАЯ СВІТУ НОВИНА НИНІ 

.Весела світу новина нині, 
Христос родився в яслах на сіні, 
2. Він Цар небесний, Бог необнятий, 

І 
Спочив на сіні поміж бидляти. 

До Него-світ весь вкривавен тьмою, 

І 
Він світла радість приніс з собою, 
2. До Него-цар був пан над рабами, 

"._в~_::.::_~~=-~:: ____ ~ 
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За світлом зорі до сті·п Дитяти, 
с~піші:v~ і ми днесь пок.'Іін віддати. 
2. У жертві серця несім невинні 

І мольби щирі отсій дитині: 

"Милий Ісусе, о Божий Сину! 
Глянь оком ласки на Україну; 
2. Здійми з нас грішних врзжди окови 

А серця жаром загрій любови!" 

19. ВИДІВ БОГ 

Видів Бог, видів Сотворитель, що весь св·іт 
nогибає, 

Архангела Гавриїла в Назарет посилає, 
2. Rозвістити тайну є му: 

Бог приходить к Виф.1еєму! 
О, красний град Вифлеєма, 
Сей отверзе нам Єдема. 

Незаходиме Сонце ма"1о нам засияти 
Від Діви і тьму невірства розігнати 
2. Зtвізда тоє возвістила, 
Царям чужим путь явила: 
Від Персиди тріє цари 
Приносять Христу дари. 

(сять 
Ливан, смирну, злата дари Ісусови прино
І принесли у стаєнку, приняти Го nросять. 
2. Ірод ·ве"1ьми засмутився, 

ІЦо Христо·с Цар народився: 
Слуги свої nосилає, 
На смерть Єго шукає. 
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І 

Чотирнайцять тисяч дітий ма.тих убити 
Повелів, навіть 'Свого сина не пощадити! 
2. г.Іемовлята убиває, 

Но сам вельми ся ругає, 
Праведнії як фініки, 

Процвітають на віки. 

І 
І 
І 

(дати! 

1

1 
Рахиле, твоїх дітей вбитих перестань ри
"Ах, як маю персстати я нещасна мати? 
2. Ірод діти убиває. . . І 

В мені серце оl\шіває. . . • 
Серце болить а я мати 
Як не маю ридати?" ... 

Не п~1ач, не плач, о Рахи.~Іс і не ридай нині, 
Не розноси сумних г.1асів по г.1убокій пу-
2. Сини твої з Христом жиют1), ( стині, 

В небі вічно веселіють. 
Хто ся на Бога над:є, 
Рід єго не змарніє. 

і 
і 
І 
І 

Ірод бо і JІюципер з собою ся біснують, І 
А три царі, що знайшли Христа, з Ним в 'і 

(в небі царствують, ~· 
2. Немовлята повбивані, 

Вінцем слави увінчані 
Ми всі з того всселі.мся, 
Христови поклонімся. 

1--·-·-.. -·--.. -·-.. -·-·-·-·--·-·--... 



20. ВИТ Ай ІСУСЕ 

Витай, Ісусе, з Пречистой Діви 
Зроджений, .· 

2. Витай нам, Боже, у людськім тілі 
З'явлений. 

Ти добротою над всіми кращий • 
Синами, 

2. І милосердя границь не має 
Над нами. 

Ти в славі рівний Отцю і Духу 
Святому, 

2. Чомуж зійшов Ти до нас в укриттю 
Такому? 

Днесь Твоєй слави ніхто не видить 
в яскини, 

2. А Твоя сила сухой не зломить 
БИ.1JИНИ. 

А ти на нужду і на терпіння 
й не глянеш, 

2. Но чим убожчий тим нам дорожчий 
Ся станеш. 

Ти сам смиренєм з нас грішних здій-
Окови, (меш 

2. А в наших серцях заложиш царство 
Любови. 

О Агнче Божий, ми Тя о тоє 
Днесl> просим, 

І 
І 
і 

І 
І 
і 

•.• .. ._...,._,,,._..,~•--.c•.-.••._...c,._.r,._.c,._.c•-.••._••-.r•-.n~o~_....- - ••!• 



·•л---КОnМНАЕОііЇСНіо_о __ о_"_,,_о•ї• 

2. І' наші серця Тобі на жертву 
Приносим. 

Не опусти їх з Своєй святої 
Опіки, 

2. Царствуй в них радо з Отцем і 
На віки. (Духом 

21. ВІСТКУ ГОЛОСИТЬ 

Вістку голосить світу зірниця:· 
Зродила ·Сина Чи·ста Дівиця. 

2. В стайні зродила, 
В яслах сповила, 
Сіном прикрила, 
Гру дев кормила 
Божого Сина Марія. 

Ангел пастирям ее возвіщає, 
До Вифлеєма їх завзиває, 

2. Щоб поспішали, 
До ніг припали, 
Поклін віддали 
І поrвитали 
Бога живого в вертепі. 

Бідні пастирі, вчувши про тоє, 
Біжать витати Дитя малоє, 

2. Біжать всі радо 
·ЦіJІОВ громадов, 
Лишивши стадо, 
В серці з відрадов 
І несуть дари з собою. 

І 
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І Тай і три волхви царського роду 
І Ідуть з далека, десь аж зі сходу, 
1 2. Ідуть в покорі 
1 За блиском зорі, 

Там де в оборі 
В світлости морі 
Цар спочиває вселенної. 

Гей і ми ріннож, браття, сестриці, 
Із українськой, спішім, землиці, 

2. Щоб честь в'іддати 
Христу-Дитяти 
Ласк-б.1огодати 
І ублагати: 
Лучшої долі, гаразду! 

22. В НІЧНІИ ТИШИНІ 

В нічній тишині голос явився, 
Встаньте, пастирі, Бог народився, 
2. До Виф.1еєм поспішайте, 

Христа Бога привитайте. 
В яслах на 'Сіні. 2. 

Прийшли пастирі, до Вифлеєма, 
Знайшли Дитятко в яслах на сіні! 
2. На ко.тіна повклякали, 

Христа в ясдах привитали, 
Царя вселенной. 2. 

Витай Ісусе! давно жаданий, 
Чотири тисяч літ Тя чекали; 
2. Чекали Тя всі Пророки 

(2) 1 u_a_u_a_a_o~~o.-o~-•-a- -~~- -•) 



А Ти нам вже сеї ночи, 
З Діви народивсь 2. 

І ми вірнїі засьпіваймо, 
Під видом хлі'ба, Христа витаймо; 
2. Щоб нам дав тут прожити 

А по смерти в небі бути, 
Із Ним на віки. 2. 

23. ВО ВИФЛЕ€МІ НИНІ НОВИНА 

Во Вифлеємі нині новина, 
Пречиста Діва зродила Сина. 
2. В яслах ·сповитий поміж бидляти 

Спочив на сіні Бог необнятий. 

Вже Херувими славу співають, 
Ангельські хори Пана витають, 
2. Пастир убогий несе, що може, 
Щоб обдарити Дитятко Боже. 

А нена зоря світу голосить; 
Мес·і·я радість, щастя приносить! 
2. До Виф.JІеЕма спіш'іть всі нині, 

Бога витайте в бідній дитині! 

За світлом зірки, десь аж зі сходу, 
йдуть три владики княжого роду, 
2. Золото дари, кадило, миро, 

Враз з серцем щирим несуть в офіру. 

Марія Мати Сина леліє, І 

".-~.:.~-=~-==~:::~~:._._._,_1 
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НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

2. А Цар всесвіта в зимні і болю 
Благословить нас на .т1іпшу долю. 

Ісусе милий. ми не богаті, 
Золота дарів не можем дати, 
2. Но дар цінніший несем від мира, 

Се віра серця, ее JІюбов щира. 

Глянь оком щирим, о Божий Сину, 
На нашу землю, на Україну, 
2. Зішли їй з неба дар превеликий, 
Щоб Тя славила на вічні віки. 

24. ВО ВИФЛЕЄМІ СТАЛАСЯ НОВИНА 

35 

І 
І 

Після мет,одії: "Новая радісТh світу ся з'явила~' і 
і 

Во Вифлеємі, стала ся новина, 
2. Пречиста Діва, породила Сина. 

Як породила, в- пеле ни впови.:1а, 
2. На зелене сіно, в яс:Іах по:южила. 

і 
І 
І 
І 

А віл і осел, Єго огрівають, і 
2. Пастир'і прийшJш, поклін Му нід.:rають і 

За блеском зорі, десь аж зі нсходу, і 
2. йдуть три владики із царського роду. І 

йдуть до вертепу, Дитятко витають, І 
2. Пок.тін приносять, дари Му складають 1 

Злото, і миро, н дар принесли Єму, 
2. Иншов дорогов, вертають до дому. 

І 
і 
j 
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Зб КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

Ірод лукавий, розлютився дуже, 
2. Хотів убити, ее Дитятко Боже. 

йосифу Анг~л, у сні ся являє, 
2. Втікати в Єгипет, так му повідає. 

Втікає йосиф, на малім осляти, 
2. Сидить з Дитятком, та Божая Мати. 

Серед Єгипта, довший час там були, 
2. Трудились пильно і Бога хвадили. 

І знов раз Ангел, у нічній годині, 
2. Явився, каже: "Вертайтесь нині. 

До Назарету, бо Ірод не може, 
2. Більше гонити, за Дитятком Божим, 

Ірода кара, постигла із не'ба, 
2. Вмер і боятись, єго вже не треба!" 

йосиф, Диппко, і Діва Пречиста, 
2. До Назарета, ·вернулися міста. 

І ми днесь вірні, Єго величаймо. 
2. :\' честь 'і хва.пу, пісні Му співаймо. 

І просім Єго, і Пречисту Мати, 
2. Щоб нам зво.'ІИВ, в небі царствувати. 

25. ВОЗВЕСЕЛІМСЯ ВСІ КУПНО НИНІ 

Возвеселім ся неі куп но нині: 
Христос родився в бідній яскині! І 
2. Пос.1ідним віком став чоловіком, 

Всі утішайтесь на земли . 

._,o._.n._.n.-.n~.-.c..-..-..._.o.-.ct.-.o.-..o~._.a._.._.._.~.:. 



Всі утішайтесь на земли гойно, 
Хвалу віддайте Єму достойно, 
2. Пожаданому, з неба даному 

Каторий весь світ відкупив. 

Котарий весь світ спасе від ада, 
Чрез Него вічна всім нам відрада, 
2. За тоє Єму, Пану нашему, 

Пісні співаймо согласно. 

Пісні спі•ваймо согласно, мило, 
'І торжествуймо всі купно щиро; 
2. "Слава во вишних, а мир для нижних" 

Весело світу гласім о. 

Світу гласімо Господа явно, 
О которім вже пророки давно 
2. Пророкували, проповідали, 
Що ся народить Цар віків. 

Що ся народить Цар віків, слави, 
Зітре на земли зміїні глави, 
2. Перскії Царі прийшли со дари, 

Поклін віддали смиренно. 

Поклін віддали смиренно нині, 
Христу рожденну, малій Дитині: 
2. Ливан і злато і смирно на то 

Яко кадило, зі страхом. 

пастирЇ'є 'СО страхом бігли, 
Там де віл, осел Дитину гріли; 
2. Ангели в небі, к Єго потребі 

Умильно пісні співають. 

9о--.а_а_а_а а-а-а _а_а_а_а_а_а_а_- - (. 
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Пісні співають Нарожденому, 
Во яслах нині положеному; 
2. І ми співаймо і вихваляймо, 

Его на віки славімо. 

Щоби нам дав тут довго прожити, 
Царствія Его всім доступити: 
2. Врагам коритись і їм стидитись, 

А нам во мирі прожити. 

Прожити мирно в долгоденствії, 
Служаще Ему в єдиненїі, 
2. Чистая Панно, Тя непрестанно 

Хвалим со сином на віки. 

26. ВОЗСІЯВИІїІ НАД СОНЦЕ 

Воз·сіявий над сонце во вертепі нині 
Ісус Бог возлежить во яслах на сіні: 

2. І зимно терпить Сотворитель, дрожить 
Котарий світ весь в руках держить. 

Сонце, місяць і звізди ясно присвічають; 
Гори, холми і моря радісно іграють, 

2. Поля, дубрави, чтугь Царя слави, 
Бо всі Его держави. 

всі человіци днесь од радости скачуть, 
Самі злі духове жалісно плачуть, 

2. Що Бог, Володар, всего світа Цар 
Сей нам од небес подав дар! 

Радуйся Ароне, Божий человіче, 
Від твоє го жезла цвіт прозяб владичий І 
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2. Нам тепер прилично би лиш жити, 
Бога у плоти всім славити. 

Ти Єсею, ко Богу од сердца воздухнув 
І от суха корене жезл твой не усохнув 

2. Бог і Месія ісполни сія, 
Од чресл бо твоїх nросія. 

В гусли весело бряцай, Пророче Давиде, 
Од плода твоєго Цар на світ проізиде, 

2. В нем ся водворить, враги покорить, 
На вічний nрестол ускорить. 

Пречиста Маріє, радости nричина, 
Упроси нам благодать у Твоє го Сина: 

2. Мирно прожити і в небі бити, 
І Тебе з Богом Х1валити. 

27. ВСЕЛЕННАЯ ВЕСЕЛИСЯ 

Вселеннан веселися, 
Бо'Г од Діви днесь родився 
2. Во вертепі між бидляти, 

Которому ся кланяти 
Царіє, царіє приходять. 

Ливан, миро, злато в дарі 
Там принесли аж три царі 
2. Новорожденому Цареви, 

Вселенної Господеви 
Віддають-віддають в покорі. 

А пастирі прибігають, 
З сопілками поклін дають; 
2. Бо пізнали що Ражденний 

і 

І 
І 
І 
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КОЛЯДИ АБО ПІСНІ і 

Бог з Марії воплощенний 
Чистої-чистої Дівиці. 

Ти йосифе, не смутися, 
Се Спаситель днесь родився! 
2. Тобі радість Він приносить 

Нам еласення нсім голосить, 
Від нині, від нині ·до віка. 

Ангели ся покланяють, 
"Слава во вишних" співають, 
2. Народженому Дитяти 

Поспішають поклін дати 
Богові, Богові у яслах. 

Пастирям уподобімся, 
Ражденому поклоні-мен, 
2. Щоби зволив мир нам дати, 

Смуток в радість заміняти 
Вірующим--вірующим у Него. 

28. вси язици 

Вси язици, купно лици, 
Ангельскії, нині к Младенцу говійни, 
Днесь грядите і узрите, 
Він во плоти межи скоти, 
Возлежить повитий, -хотяй ізбавити 
Человіка, всіх Владика, 

2. Узи rpixa, смерти во вік будуть стерти 
Рождеством жаданим, пред тим не слиша

(ним: 
Од нідра Дівици, нескверной Агници, 
Прошедшеє Слово возвести готово 

Погибшу природу. 

І 
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і НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ 41 

і 

І Вся начала внушіть сіє: 
Ангели го.JJосять, в мір славу розносять, 
Возвіщають і взивають: 
Приступіте і прийміте 
Свіжій вінець слави от Божих сов'ітов, 
Од Дівици человіци! 
. 2. Нині во сіє время человіче племя 
Отродилось в славі, чрез істочник здравий 
Текущ во храмині Марії ниН'і 
Дождем параклита, тайна єсть одкрита, 

Живущим на світі. 

І три цари дальше ідуть самі славні, 
Ражденна витати: Богу Отрачати 
Ливан на то, смирно, злато 
Дарува.'Іи і упали 
Пред Ним на коліна) признають єдина, 
Бога бити, rцоб емирити 

2. Всі в.1асти, держави, 'скиптри і булави. 
Адам умертвлений, Вторим отраждений 

Явилея на світі, в чудеснім цвіті; І 
А смерти держава сотреся, і глава 

Адска сокрушися. 

пастрі векарі в глубокой покорі І 
Чуда услишали, і в серця пріяли ~ 
Поспішили і узрі.пи 
Бога в плоти; із охоти 
Пред вертелом стали, і Богу подали 
Бідні дари Творцю твари, і 

2. І предображали що Бог сили І 
На крест вознесеться весь мір роспнеться. 

Несім дари Богу, •да нам жизнь nремногу І' 
Даруєть нетлінну, во вік непремінну 

... _,_ .. ~:.~~:~==-----·-ч 



Після мельодії: "Днесь всі возиграйте'' 

Всі нині радшмо, у долоні биймо, 
Най грає музика, радість нам велика: 

2. Се бо Творець всего св'іта, 
У послідні прийшов літа, 
Зволив людське тіло взяти, 
Межи нами проживати 

На земли. 

Зачули в тр'івозі пастирі о Бозі, 
Пі·знеf!ької доби збіглися до шопи; 

2. Дитя в яслах відшукали 
І покірно привитали, 
Загремїли орІани, 
Задудні.1и тимпани 

Щасливі. 

Берла відложили, далеко ходили 
З востока побожні три царі велможні 

2. В Вифлеємі дали щиро 
Христу ладан, злото, миро, 
Серця чи·сті, сокрушені 
Любовію запалені 

На жертву. 

І 
і 

І 
І ми радо нині зібрані в святині І 
Христу по клонім ся, щиро помолімен: 1 

2. Від Марії народжений і 
Христе, в яслах положений, і 

До Своєї прийми слави, .. 
Заведи нас до держави І 

Святої. І 
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30. В ЯСЛАХ ЛЕЖИТЬ 

І В яслах лежить, хто ж поспішить І 
І епівати Маленькому: ' 

' 

Ісус Христу Богу істу 
Новонарожденному. 

! 2. Пастиріє, прибігайте, 
Єму мило пригравайте, 
Яко Пану нашому. 

Святий йосиф в руках носить 
Пелени Маленькому, 
"Люляй люляй" 'Приспівує 
НО'Вонарожденному; 

2. Віл і осел приклякають, 
Паров Єго огрівають 
Створителя своєго. 

Зібралися, кланялися 
Дитятку маленькому 
І три цари несуть дари 
Новонарожденному; 

2. А звізда їх проводжає, 
Над вертепом просвічає, 
Де Дитя в яслах лежить. 

Ангели, Архангели 
Вдячно всі приспівають, 
Голосами і трубами 
В небі всі пригравають: 

2. Над вертепом в Вифлеемі, 
В Давидовім тихім домі, 
Яко Пану нашому. 

•:~o._., . ._.u._.t..-.o.-.t»-.t•._.u.-.ІІ~І.-.~o-a_a_a, ___ _.,_ • . 
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І Люди і Патріярхи--- --·--···---------~ 
І Всі ся днесь утішають, 
і І отрока со пророки 
1 Согласно воспівають; 
І 2. Сонце, місяць со звіздами, 
, І ти, Ево, со Адамом, 

Нині возвеселіться. 

І ви гори і ви холми, 
Всі ся днесь возіграйте! 
І ви птиці, ви пірнат'і, 
Радісно возлітайте, 

2. Бог ізволив народити·сь, 
З Пречистої воплотитись 
Присно Діви Марії. 

І ми нині вс'і вірнії, 
Всі ся днесь утішаймо, 
Ражденному безсмертному 
Низько ся покланяймо, 

2. Которому честь і хвала, 
І на віки ~віків слава, 

Яко Пану нашому. 

31. ГЕН НА НЕБІЗІРКА ЗАСВІТИЛА 

Після мельодії: "Щедрий вечер всім нам" 

Ген на небі зірка засвітила ясно 
І хор Херувимів заспівав прекрасно: 

Слава Богу нині, 
Що в малій дитині 
Всім на щастя народивсь! 
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І 

' ' і 
і 
ї 

І 

І 
' 

Народився Син Божий із Діви Марії, 
Ulo у Неї серце краще від .11елії; 

Славу Богу даймо, 
Діву звеличаймо, 
Ulo зродила нам Христа. 

При Марії йосиф тішиться душею, 
lЦо вже примирилось небо із землею; 

Гей, радійте люди, 
Вже всім краще буде: 
Бог нам рай свій відчинив! 

Браття Українці, впадьмо на коліна 
І благаймо uщро в Спаса, Бога-Сина: 

Україні волі, 
І всім .аюдям долі, 
І спокою на землі. 

Непорочна Діво по Бозі єдина, 
Ветаась за нами, Мати у свойого Сина, 

Щоб Тобі на славу 
Вкраїнську Державу 
Преласкаво відновив! 

32. ГЕН НА НЕБІ ЗІРКА 

rён на небі зірка засвітила ясно, 
І хор Херувимів заспівав прекрасно 

ІЦо в бідній яскині, 
У малій Дитині, 

Цар і наш Спаситель нам нарqдився. 

І Народився Син Божий із Діви Марії, І 
І [Цо у неї серце краще від леJrії; 

! .. __ U_OI_"_.,_"_"_"_"_I_OI_U_D_U ___ O_D_•) 
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і · 'Славу Богу даймо, І 

І Діву звеличаймо, 
Що нам на спасения зродила Христа. 

Браття-Українці, впадьмо на коліна 
І благаймо щиро у БоЖого Сина: 

Україні волі, 
А всім-щастя, дол'і 

На цей Святий Вечір, на многі літа! 

33. ГОСПОДЬ БОГ ПРЕДВІЧНИИ 

Господь Бог предвічний 
Нині нам явився, 
З Непорочной Діви 
В яслах народився. 
2. Хори ангельські співають, 

Нарожденного витають: 
Слава, З. во вишних Богу! 

Пастирям у полі 
Ангел ся являє, 
Там їх до вертепу 
Мило запрашає; 
2. Щоб Дитятку честь віддали 

І весело заспівали: 
Слава, З. во вишних Богу! 

Із небесним хором 
Всі днесь веселімен 
І Христу Дитятку 
Низько покJюнімся! 
2. В Н'ім надію покладаймо 

І весело заспіваймо: 
Слава, З. во вишних Богу! 

о-----------------·---·---·---·---··--------~~---а------~ 
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І 
34. ДАР НИНІ ПРЕБОГАТИА 

1
1 Дар нині пребогатий із небес прийшов, 

2. Яко капля каплющая на землю зійшов. 
і 
і Во утробу Дівичу Слово вселися, 
і 2. Із Нея же Невидимий світу явися. 

І Бог од Діви плотію днесь ся раждає 
І ~. Темность щезла, ясность світла всюда 
І ~іяє 
і 
і Яко небо второє, :Вертеп явися, 
1 2. Коли в яслах убогих Бог положився. 

І Ангелськії всі хори там ся зближають, 
2. На облаках веселії аісні співають. 

І 
І "Слава во вишних Богу" ізволившему 
І 2. Дарувати, і послати мир міру всему. 
І 
1 Пастиріє на сопілках ·пісні голосять, І 

І 
2. Троє царів, троє дарів Богу приносять. 

Ливан, смирну і злато в дарі складають, І 
2. Рожденному, безсмертному в руки по-

дають. 

Тому же всі ми вірно дар принесімо: 
2. Чистим серцем Отця з Сином слезно 

молімо. 

І !Доби нам низпосла.'Іи Духа святого, 
2. У видінню голубинім нисходящого! 

•:e.o~o--.u~~~u--.u.-.u.-.o.-.u--.-о- а -а- - u-о- а- • 
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Тройцю, спасающую нас христіян, І 
2. 1Цоб ми могли вихваляти на Йордани. І 

1

1 Зволь, Христе добротвилий, ее нам дарити, і 
• 2. І з То-бою в царстві Тrвоїм на віки жити. І 

ІІІ 35. ДИВНАЯ НОВИНА ДНЕСЬ ся являє І 
Дивнан новина днесь ся являє, 

І 
Причистая Діва Сина раждає, 
2. Во яслах сповила маленьке Дитя, 

Радується небо, радуєсь земJІЯ. 

І 
Небеса голосять ангедьські слова, 
Пастирі звіщають Рождество Христа, 
2. В міrсті Вифлеємі зійшов із небе·с 

Цар не·ба і землі спасти нарід весь. 

Три царі витають маленьке Дитя, 
Бо в нім уже чують полекшу життя, 
2. Вже туга й смуток всьо ся закінчило, 

Настало сонце, що весь світ спроміни
ло. 

І йосиф старенький в радости ся чує, 
Взяв Дитя за руки поважно цілує, 
2. В Нім Бога і Творця Спасителя видить 

В любові, покорі як може так служить 

Марія Пречиста його сповиває, 
Миленько, тихенько що·сь Му nромовляє 
2. "Спи Сину маленький для нас доро-

генький, 
Для світа цілого, для своєї Неньки." 
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І Всі сили небесні на то ся дивили, 
І В нім Бога свого гарно прославили, 
і 2. Най світ ся лишає кого він має, 
і З неволі, з недолі всіх нас увільняє. 

І 
і 

І ми днесь весело, і радо 1Поспішім, 
Малому Дитятку ІІесть-поклін зложім, 
2. І щиро з любовю ловитаймо враз, 

Бо Він наше щастє-Господь наш і 
Спас. 

36. ДИВНАЯ НОВИНА 

Дивна я новина: нині Діва Сина 
2. Породила в Вифлеє~мі Марія єдина! 

Не в царсьюи палаті, но межи бидляти, 
2. Во пустини, во яскини, а треба всім 

знати. 

Що то Бога іста Марія Пречиста 
2. І раждає і питає Єго як невіста. 

На руках тримає і Єму співає, 
2. Всемогучим Створителем своїм називає. 

Мовить: Люляй Сину, будь со мною вину, 
2. Коли Ти мя Собі взяв єсь за Матір єдину 

О необимений, О недастижений! 
2. Спи-ж Ти дов·го, рости скоро Младенче 

блаженний. 

Я в То·бі надію, Любимий, імію: 
2. Де сам будеш, мене во·зьмеш Ти мій 

Добродію! 
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І 

Скажи, Правосуде, де хто з вірних буде? 
2. Най зі мною пред Тобою стануть всії 

люди! 

'
І Тобі ся молити і Тебе просити. 

2. Щобись дав наrу~ в Твоїм царстві во вік 
і віків жити. 

І 
І 

37. ДНЕСЬ ВСІ ВОЗИГРАйТЕ 

Днесь всі возиграйте, 
В длани возллещайтс, 
В сей день пренеJшкій, 
Радости толикій: 
2. Се бо Творець всего світа 

Прийшов в посліднії Літа, 
Ізвшшвий плоть пріяти 
І со нами вребивати 

На земли. 

Радість превелию1: 
Прийшов к нам Владика, 
Земних посітити, 
Радість заявити, 
2. Той, що с.1авом всьо створяє, 

Всюди завше лробуває, 
Від Отця пред вік роджений, 
Днесь від Діви воплощений-

Марії. 

О блаженне время, 
О Адамле племя, 
О блаженна .Мати, 
Котрого приняти 

І 
І 

І 
І 
І 



2. Опадобилась і раждаєш, 
З грудей молоком питаєш, 
І мати-ж таки нет.пінна, 
Дівством ці.па, непремінна, 

В Рождестві. 

Лелія преславна, 
З всіх родів вибрана, 
Дівице і Мати, 
Родиш колос зла ти й: 
2. Вона в яслах має Сина, 

Діва зістає нетлінна: 
І на сіні покладає, 
Пеленами пониває---

Ісуса. 

Два звірята бу.,'ІИ: 
Христу послужили, 
При яслах стоячи, 
Приліжно на нь зрячи: 
2. Накланили свої глави, ' 

Єму Цаrю нічной СJІави, 
Гласом своїм прилівали, 
І коліна прик,:юнили-

Владиці. 

О як же прекрасна 
Пісня всюди гласна, 
Від Ангелів піта, 
Повная привіта: 
2. Слава буди в небі Богу, 

І на земли по премногу, 
~воливШОl\1У плоть приняти, 
Між людьми перебувати-

На земли. 
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В тім блаженнім разі: 
Були всі у страсі: 
Що пасали стада, 
Бі'rали до града: 
2. Дитя в яслах витали, 

На коліна пада.пи, 
З музикійскими органи, 
Голосячими тимпани--

Глас дали! 

Скиптри оставили 
І в путь ся пустили 
З востока три царі 
До Христа со дари; 
2. У Вифлеєм злото, миро 

Приносили і кадило, 
Серця чисті сокрушені 
Любовію запа.пені 

У жертву. 

І ми ідім нині 
К тій красній яскині, 
Христу поклонім ся 
І розвеселімен! 
2. Від Марії нарождений, 

В яслах нині положений, 
Найже прийме нас всіх в 
І в небесную державу-

На віки. 

славу, 

І 
і 
і 
і 
і 
і 
І 
І 
і 
і 
І 
І 
і 
І 
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І 
і 38. ДНЕСЬ НАМ СТАЛА РАДІСТЬ ВСІМ 
І 
І 
і 

І 
І 
І 
І 
І 
І 

І 

І 
і 
і 
і 

І 

Днесь нам стаJнl радість всім 
Славу Богу приносім, 
Господь Бот 9еликий, 
Купно человікий, 
Во Я'слах на сіні, 
Радженому нині, 

Від Діви. 

Ангел пастирям обявив, 
Що ся Христос народив, 
Би Го ішли витати, 
Царем називати, 
Сотворителя своєго, 
В тїлі оглядати, 

Народженого. 

Которого сьмо чекали, 
Із давна пожадали, 
Днесь нам народився, 
В нс~1ах положився, 
Від Пречистой Панни 
Марії ·званой 

Від Діви. 

Звізда ясна услугує, 
І путь Єму всказує, 
Три цар·і прийшли 
Поклін віддали, 
Дали Христу дари, 
В яслах ·привитали, 

Народженого. 

І ···9~-~.--o.-.o.-.o.-.0.-11~0--fi._,O, ___ D ___ D ___ D __ D ___ , ___ D __ ~II:· 
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Ти йосифе старенький, 
Плаче Ісус малень~ий, 
Начни колисати, 
Діві помагати, 
Утоли плач Дитині, 
Народженій нині, 

Від Діви. 

Ти Іроде безумний, 
Чого ти такий думний? 
Во що ти дуфаєш? 
Сумління не маєш, 
Що маленькії діти, 
Хочеш ти убити, 

Всіх на земли. 

Ти Іроде неситий, 
Волчим бісом підшитий, 
За Христом гонив єсь . 

. Ласку утратив єсь, 
Меч свій виправлял єсь 
Але не діждав єсь· 

Христа убити. 

А ми з того веселім ся, 
Радженому поклонімся, 
Би нам велів дати, 
В небі царствувати, 
Со всіми Святими, 
Пробувати з ними, 



ГНл"РіЗДїіО"ХРИёТОіJЕ"_"_'_"55~ 

І 

' І 
39. ДНЕСЬ ПОЮЩЕ КУПНО ІГРАйМО 

Днесь поюще кугшо iгpaii:'wto 
Царя ражденного всі вихва"1аймо, 
2. Поюще і чтущс, 

Слава во виІшІих Богу ГJІаголюще. 

А йосиф і Марія Діва 
Почули від Ангела живаго: 
2. "Возьм:и Дитину і Матір Єго, 

Біжи в Єгипет від прок.пятого," 

Цар на осляти в Єгипет ступає, 
Ірод військо своє розси.1ає. 
2. Бувби убитий Цар нарожденний, 

Від Марії днесь воплощенний. 

Приступіть нині до М.JІаденца Того, 
І послухайте науки Єго---
2. У руках квіп<и, на глсtвах вінки 

Будете мати на всі віки! 

40. ДНЕСЬ ПРИйДІТЕ, УВИДІТЕ 

Після мельодії: "В яслах лежить" 

Днесь прийдіте, увидіте 
В яслах Бога нашого, 
Величайте, прославляйте 
ІІ\1Я Сина Божого. 
2. Яко Бога ражденного 

І В ПЄЛСНИ ПОБИТОГО, 
І Се бо радуєсь весь світ! 
... ,.~._,U._,I)._.II._,C.._ІI._fi._IJ._,O._.(I ..... U~CI._U .... tl~t,..-нt....U,_.~.:· 
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І бидлята, немовлята, 
Свого Пана пізнали; 
Загрівали, пригортали 
Своєв паров як могли. 
2. Звізда ясна світить красно, 

Бо єсть Богу слуга власна 
Яко Пану своєму. 

А княгиня--монархиня 
Не можесь утішити, 
ri діти як ті квіти 
Казав Ірод убити. 
2. Цілу землю сплюндрували, 

Діти тяли, кров цю л яли: 
Всьо на розказ Ірода. 

Лютий Ірод гірший звіра, 
Мучить вічність цілу, 
Нас храни же, Христе Боже 
Від пекального огню. 
2. Веселімся не смутімся, 

Радуймося і любімся 
Во Рождестві Христовім. 

41. ДНЕСЬ ЩАСЛИВІ ЧАСИ 

Днесь щасливі часи віків 
Для нас всіх настали, 
Бо з Марії народився 
Син Божий, Цар слави, 
2. Ісус Христос, 

Котрого всі ждали. 



і 

І 

Анге.1 в полі о півночи 
Пастирям звіщає, 
lЦо Месія в Вифлеємі 
В яслах спочиває 
2. Ід:іть, глядіть, 

Він усіх 'приймає! 

Позбира.тrися пастирі, 
Скоро поспішають; 
У стаєнці Христа Спаса 
Покірно витають; 
2. Дають йому 

В дари В'Се, що мають. 

Честь і СJІава Тобі Христе, 
lЦо Ти так знизився 
І для щастя всього світ\· 
В пе.~1ени ловився; · 
2. Наш Бог, Наш Спас 

В тілі обявився! 

Доки сонце в небі сяє, 
Доки ми живемо, 
Доти все похвальні ·пісні 
Співати бvдемо; 
2. Тебе Христе, 

Все любити мемо! 

І 42. ДОБРИй ВЕЧІР І 
і Добрий вечір, lЦедрий вечір 

І 
А мир людям на світі! 

В Вифлеємськім повіті? 
lЦо там чути, що чувати [ 

·'----·---------------------+ 
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2. В Вифлсємі мир чувати, 
По Господній благодати 
Народився Цар світа. 

Пише цісар розказ з Риму 
На В'СЮ свою державу: 
Най ся сходять всі народи, 
І 'Відкриють царства славу! 
2. Най ся с . ...-:одять всі народи, 

Кождий 'В місто свого роду 
По царському розказу! 

А чеснійша Херувимів, 
Благодатна, Святая, 
Ісполнити розказ з Риму, 
~· Вифлеєм поступає, 
2. А там тіснота в народі, 

Ні нічлігі'В, ні господи, 
І ночують у ·стайни ... 

А в тій стайни, во вертепі, 
Во яслах на сіні: 
Там родила Пресвятая 
Пресвято го нам Сина! 
2. В яслах Єго положила, 

Віл і осел Го огріли: 
Нашу Радість єдину! 

А блаженні Божі духи, 
З Ангелами святими, 
Возвіщають по воздуху, 
По всем у Вифлеєму: 
2. "Мир вам, браття, благо людям, 
Мир на земли, мир по всюди 
І щаслива година!" 

•.~ . ._., . ._,,._,,._..,._.o.-.u.-.••._,,,._.o._, . ._., . ._. .. ._.,,._. .. ._.. . .-.o._,o 
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І ми Бога просла'вімо 
З Ангелами святими, 
Як Єго Преблаженні · 
В Вифлеємі славили! 
2. Мир вам браття, мир вам тричі! 
Добрий вечер, щедрий вечер 
І щаслива година! ... 

43. ЗАБЛИСЛИ ЗІРНИЦІ 

Заблисли зірниці у горі 
В небесних вижинах, 2. 

Заснули убогі пастирі 
У тихих долинах 2. 
За'снули, не чують, 
Що людям віщують 

Ці зорі в небесних вижинах. 

З'явились небесні лісланці 
І линуть горою, 2. 

Витають простори світові 
Піснею дивною. 2. 
Вселенна радіє, 
Про щастя-рай мріє, 

АнгеJІи-ж співають горою. 

Цар неба в покорі ось лежить 
ІЗ вертепі, на сіні. 2. 

Диви ся, вселенна, як дріжить 
Твій Творець в яскині! 2. 
Дай жертву любови 
Богови-Христови, 

Нагрій, у студеній яскині! 



60 КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

44. ЗЕМЛЮ ЮДЕйСЬКУ 

Землю Юдейську нічка вкрива, 
Сном благодати світ спочива, 
2. Лиш убогі пастухи, пастухи, 
Стада свого стерепш, стерегли, 
їм то а~1гел ся являє 
І таку ьість возвіщає: 
Спас прийшов, Спас прийшов. 
Він з Діви народився 
І в яс.1ах положився 
Там в місті Вифлеєм,2. 

В шопі знаходять БО'же Дитя, 
Бідне, покірне, мов би ягня. 
2. І 'В Нім Бога пізнають, пізнають, 
Божу честь Му віддають, віддають, 

"0, Владико, Христе Боже, 
.1\'\и приносим, що хто може, 
В дар Тобі, в дар Тобі." 
"Зволь дари всі приняти, 
Ми ж мем Тя прослявляти 
Tyr і там в небесах." 2. 

45. ЗІІіІШЛА ВЖЕ ЗОРЯ 

Зійшла вже зоря на неба зводі, 
Проміння ясне на землю шле. 

2. Мудрців зі сходу, царів богатих 
До Вифлеєму вона веде. 

Підім за світлом ясної зорі, 
Де Боже миле лежить Дитя, 

2. В вертепі біднім, в яслах на сіні, 
Де спочив Спас наш, Давець життя. 



Вже Херувими співають пісню: 
"Богови сла'Ва, спокій людям, 

2. U~o добру волю для Бога мають, 
І добре серце носять в грудях". 

Земля юдейська--наша Вкраїна, 
Вертеп убогий-наші серця. 

2. Мир їм приносять і щастє неба 
Дитятко Боже й Мати свята. 

В покорі духа, в ·серця обнові 
Спішім зложити й дари свої, 

2. Дитятко Боже прийми їх, молим, 
Прийми Ісусе, в любові Твоїй. 

46. КРАІ ВСЕГО СВІТ А 
Після мельодії: "Страни всего світа" 

Краї всего світа слухайте, 
Rci дюди \'Важайте: 
Як великі тайна, 
2. Нам ся показала н сім літі, 

В Виф.1есмськім повіті, 
Як повила Сина. 

Марія, Діва всепречиста, 
Нам Бога родить Христа, 
Сіном покриває. 
2. Не крий, Діво, Сина в яскині, 

Будь матерю дитині, 
Того не стидайся! 
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І Ангели во вишних: 
2. Слава Богу днесь рожденному, 

1 В яслах nоложеному, 

І 
Мир на земли людям. 

~ Коли пастирі ся дізнали, 
І ІЦо Ангели співали 
І Ражденному Богу, 

2. Скоро до вертспа приспіли 
І Дитятко узріли, 
Лежаче у яслах. 

Дай нам Тноєго оглядати 
Сина, Діво і Мати, 
На Вітця престолі! 
2. ІЦоб ми, там видячи до віка 

Бога і человіка, 
Єго прослав:Іяли. 

47. ЛИКУЮЩЕ ВОЗІГРАйМО ДНЕСЬ 

Ликующе возіграймо днесь! 
Яви.пась нам благодать з небес. 

2. Христос народинея з ,Марії, 
Непорочной чистой Ле.1ії, 
Во мирі д.1я нас, 2. 

йосифе, з нами торжествуй! 
Ти, Давиде, купно празвикуй 

2. Се бо ДJlЯ нас Гі'сть пожаданий, 
Емануїл ·з неба післаний, 
По пророчеству.-2 

Від востока поспішаючи 
Во Вифлеєм припадаючи. 
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І 
І 
І 

' 

2. Злато, лwван і смирну-дари, 
Персидскії приносять цари 
Ражденну Царю.----2 

У вертепі є положений, 
Младенець Бог, з Діви роджений, 

2. А пастирі, поклін віддають 
На соп'і.аках пісні співають 
йому умильно. 

ми йому віддаймо, 
Ражденному піснь заспіваймо, 

2. Щоби зволив нам дарувати: 
Со Ангели сапрославляти 
його на віки.--2 

48. ЛЮДИ РАДУйТЕСЯ 

Люди! Радуйтеся Рождеством 
І по всім світі, ген, кругом 
Славу принесіте 

Сина, Сина Божого нині 
В Вифлеємській яскині 
Марія nовила. 

В стайні, в яслах Божу Дитину, 
В пізну, зимну годину, 
Сінцем прикриває. 
Бога в стайні трудно укрити, 
Бо Ангели з висоти 
Пісню заспівали. 

Пісню Божих, ясних Ангелів 
Вчули ніччю пастирі, 
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Що стере·гли стадо ... 
І Скоро за зірницею пішли 
1 В яслах на сіні найшли 
1 Маленьку Дитину ... 

і 
.s Дай нам, Діво, ласку видіти 

Відкупителя світа, 
lЦо з Тебе родився. 
Щоби ми шляхом життя йдучи 
Завжди, навіть падучи, 
його прославляли. 

49. МАРІЯ ДІВА ДНЕСЬ ПОРОДИЛА 

Марія Діва днесь породила. 
2. Цвіт пахучий, цвіт роз·кішний, 
Его здавна світ весь грішний 
Здавна пожадав. 2. 

У Вифлеємі зацнив красою, 
2. Цвіт той райський, Божий, ясний, 
І рознісся запах красний, 
По всій землиці. 2. 

Заблисла зоря, несесь по світі 
2. Вість весела, вістка мила, 
Що 'Всіх в·богих звеселила: 
"Христос приходить." 2. 

А за зорею, та за красною 
2. Вже йдуть люди, йдуть веселі, 
В Вифлеємськії оселі 
Несуть поклони. 2. 
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Несуть поклони з всіх кінців світа; 
2. Несуть в дарі хто що може, 
Ісус цвітка дитя Боже 
Благословить всім. 2. 

50. МИЛА РАДІСТЬ 

Після мельодії: "Що за радість'' 

Мила радість д.ля нас всіх настала, 
Яка досі в сіті не бувала, 

2. Христос народився, 
Світу обявився, 
На землі. 

Ангел вість сю пастирям голосить, 
До Ісуса на поклін їх просить. 

2. Христос народився, 
Світу обявився, 
На земли. 

Вже й три царі прийшли аж зі сходу. 
І витають Творця всего народу 

2. Христос народився і т.д. 

Ірод того не може збагнути, 
Всіх питає; чи це може бути. 

2. Христос народився і т.д. 

Казав діти дволітні стинати, 
Щоб враз з ними й Христу життя 

взяти 

2. Христос народився і т.д. 



•±~o.-,.....n.-.rJ.-.u.-o~n.-.o.-~o-n.-...І.-o-в.-.o.-п-
166 КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

Не пошкодить Христу злобне діло, 
До Єгипту Він ся скриє ціла. 

2. Хри·стос народився і т.д. 

Прийде скоро Іроду заглада, 
А нам в Бозі втіха і відрада. 

2. Христос народився і т.д. 

Дай нам, Спасе, вік прожити, 
UUирим серцем все Тебе хвалити: 

2. Христос народився і т.д. 

51. НАД ВМФЛЕЄМОМ ЗАБЛИСЛА ЗОРЯ 

Над Вмфлеємом заблисла 'ЗОря 
І ясне світло сипле дугою, 
2. Світам віщує вже конець горя 
А прихід цар·ства мира--спокою. 

йде за звіздою пастир убогий, 
Дрожуче серце в него питае: 
2. Де народився Господь могучий 
UUo йому сдаву Ангел співа·е1 

vfдe аж зі сходу цар за звіздою 
Минає ріки, минає моря; 
2. А серце б ється 'Ї'з неспокою: 
Кому це світить та ясна зоря. 

І 
А зоря світить, бє блеск чудовий, 
Горить у світлі стайня убога, 
2. Як знак великий тайна любови, 

·--~.=~~::~::.:_:: _______ . 
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І На небі зірка ясна засяла 

І 
І любим снітлом ·сіяє; 
Хвиля спасення нам завитала, 
Бог в ВифлІ?ємі раждаєсь. 
2. Щоб землю з небом в одно злучити І 
Христос родився: Славіте! 2. 

В біднім вертепі, в яслах на сіні 
Спочив 8.11адика, Цар світа, і 
Отож до Него спішім всі нині і 
Нашого жде Він привіта. і 
2. Спішім, любови тхом Го огріти і 
Христос родився: Славіте! 2. і 

Благослови нас, Дитятко Боже, 
Дари нас нині любовю, 
Най ціла сила пекла не зможе 
Нас розділити з Тобою. 
2. Б~1агослови нас, ми Твої діти, 
Христос родиrкя: Славіте! 2. 

Gлагослони нас, ·ізба в нас, Христе, 
Визволь нас Боже, з нево.ТJі 
Засій в серцях нам бажання чисте, 
Дай нам діждати дня волі! 

І 
І 

2. ІНо б Україна моr.'Іа радіти: 1 
Христос родинся: Славіте! 2. ! 

53. НАРОДИВСЯ І. ХР. БУдьмо ВЕСЕЛІ І' 
Народився Ісус Христос, будьмо весе.ті, І 
Хвалу Єму всі співають в небі Ангели: І 
"Слава, Слава во вишних Богу. 2. і 
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Скоро спів Ангелський, пастирі учули, 
Зараз до вертепа всі разом прибули, 
"Слава, слава во вишних Богу!" 2. 

З тої радости весело співали, 
lЦо в яслах на сіні Бога пізнали, 
''Слава, слзва во вишних Богу!" 2. 

Пізнали Бога) цілой вселенной, 
З'явив ся нині з Діви рожденний, 
"Слава, слава во вишних Богу!" 2. 

і 
А три царі несуть в дарі, десь аж зі сходу, і 
Золото, миро, і кадило від всього народу, Іс 
"Слава, слава во вишних Богу!" 2. І 

І ми тоже нині, ·всі разЬм співаймо, 
І рождество Єго всі днесь ви.хваляймо, 
"Слава, слава во вишних Богу!" 2. 

І 
і 
і 
І 

ІЦоби нам ізво.шш, щасливий вік дати, і 
А по смерти із Ним, в небі царствувати, І" 
"Слава, слава во вишних Богу!" 2. і 

54. НАРОДИВСЯ І. ХР. У ВИФЛЕЄМІ 

Народився Ісус Христос у Вифлеємі, 
Обвістила звізда ясна то всій вселенній. 

Проте ми радуймося, 
Разом веселімося. 
О спасенню нашім. 

і 
і 
і 
! 
І 
і 

І 
Він у яслах лежить красний як невинятко, і 
Ісус Христо·с, Спаситель наш Мале Дитятко І 

• • ..-a.-...~ ...... ._.o~)~J~t ..... tJ._...Іt._.o~o.-.••.-.••._..•~._.a~•=• 
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І 
Ангели Му співають, 
Пастирі дари дають, 
Ягнятко і козлятко. І 

І 1 Jv\и маленькі, що Ти дамо, Новорождений, 

І 
Від пастирів і від царів Одарований? 

О ми дарів не маєм, 
Тільки Ти заспів~єм: 
"Слава во вишних Богу!" 

55. НА РОЖДЕСТВО ХРИСТА 

На рождество Христа всі ми веселі, 
Воспівають хвалу в небі Ангели. 
2. Радість велія нам ависа, 

Спас бо міра народився 
Із Духа Святаго, з Пречистой Діви 

В Вифлеємі в місті, в убогій -стайні 
Дитя ражденне лежить на сіні; 
2. йосиф старець Го голубить, 
А Марія до Себе тулить, 
Віл з ослом хухають і огрівають! 

Небеса обняли ясністю землю, 
Пастирі з .. 1якались поміж собою, 
2. Чудуються: що ся діє? 

Чи свитає. чи не дніє? 
Явленія сего не розуміли! 

Як тільки Ангельські хори почули, 
Зараз до Вифлеєу просто прибули; 
2. В яслах Христа привитали 
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На коліна повклякали, 
І віддали дари-Цареви Слави! 

Зі всходу три цар'Ї до Него прийшли 
Злото, ливан, смирну Христу принесли 
2. І при Ньому поскладали, 

Царя світа величали, 
~~слава в вишних Богу,'слава на віки 

ми совокупно враз заспіваймо, 
Радженому Царю дари складаймо; 
2. Душ і, серця, совість ЧИ'сту,-

8 жертву Спасу, Богу істу, 
І молім усердно Діву Марію: 

Щоб Месія наші гріхи нам простив, 
Гіркі слези нині нам осолодив, 
2. Благо мирно тут прожити! 

Зо святими потім бути 
В горнім Сіоні--на віки амінь. 

56. НАШ СПАСИТЕЛЬ НАРОДИВСЯ 

Наш Спаситель народився, 
Завитав з небес, 
2. Бог днесь стався чоловіком, 
Чудо ее чудес. 

2. Нею грішне людське племя 

Тую вkтку Ангел Божий :J 
Пастирям звістив, 

L-~·=::::_____ . 
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В шопі пастирі знаходять 
Бідное Дитя: 
2. В Нім пізнали свого Бога, 
Світа короля. 

Із далекої країни, 
Три царі ідуть, 
2. Зі со6ою для Дитятка 
Дар вони несуть. 

Лива~н, золото і миро 
Віддають йому 
2. Яко свому Богу, Спасу 
Пану і Царю. 

Ми Тобі, Дитятко Боже, 
Дар несем .7Jюбви, 
2. І Тебе смиренно nросим: 
Жертву сю прийми! 

57. НЕБО І ЗЕМЛЯ, ВЕЛИЧАЮТЬ НИНІ 
Після мельодії: "Небо і земля нині ликовствує'' 

Небо і земля величають нині 
Нарадженое Дитя в Вифлеемі: 
2. Се Христос Спаситель, світа Від

купитель 

Котрого бажало, довго ожидало 
Адамове племя. 

нслава во вишних" Ангели співають, 
Людям на земли мир проповідають; 
2. Христос народився, Ірод засмутився 
Бо на земли царство і ціле моцарства 

його упадає. 
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І 
І Пастирі мило грають і співають, 

Чудо преславне радо величають; 
2. Спасителя в ті.пі як лише узріли, 
На коліна впали, його привитали 

Покірно і щиро. 

·І ми достаймо Царя привитаймо, 
Народженого Господа благаймо: 
2. Ласка Твоя, Боже, нехай нам поможе 
Добре нік прожити, а потому зріти 

Твою в небі славу. 

:б:Е~:е~::м::і н:и:~::::~СТВУ€1 І 
Пророческій лик купно торжествує 
2. Христос народився 1 
В пелени павився • 

Здавна пожаданий І 
Із Пречистой Панни І 
В яслах положився. і 

Вифлеєм мі·сто весело іграєт, 
Пророческую надію витаєт; 
2. Ясли поміщають, 
Царіє витають, 
Пастиріє грають, 
Піснь красну співають 
Ангели з неба. 

І 
і 
j 
і 
~ 

І 
·І 

"Слава во вишних"! Ангели сnівають ·1 
Спокій на земли нам днесь повідають, І 
2. Ірод засмутився, 
Що цар народився, 

. -~~-----~~-·--~~--·--·-·-·-·1 
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і 
І 
І 
І 
і 

' і 
І 
І 
І 
І 

Земске єго царство 
Єго во.11одарство 
Мnрно упадає. 

На небі звізда прекрасно сіяє, 
Во Вифлеєм путь правий просвічає, 
2. Персидскії цари 
Спішаться со дари, 
Смиретrо віддають, 
Перед Ним падають, 
Яко Царем своїм. 

І Пастиріє там весело іграють 
І Прес.1авноє всім чудо повідають; 
1 IJ!o Христос во п.lІоти 

1

1 

1.. Лежить межи скоти, 

- В пелени повитий; і 
Ї Хоче ізбавити і 
j Вірующих в Него. І 
І 
І Родився Т'ворець всеї твари нині, 

1 
І Цар над всіх царей в убогій яскині: 

1 . 2. Знають добре тоє, І 
і Бидлята німії, 

І~ Коліна скланяють, 
Честь Єму віддають, 

І Як своєму Творцю. 1 
ІІе Чи:стая Діва на руках тримає, І 

Яко младенца грудями питає: 

1
1 2. О прекрасний Цвіте, іі 

Очий моїх Світе, 
і Сине невсіяний 

.І Но 'З неба п'ісланий І 
_ Чрез Духа святого 

•.••~o~•.-.c..-.cJ.-.o.-.o~~a-.o_a_a -~-а-о аіь 
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Иосиф старець услуги сповняє 
1 Яко дитятку п ісоньки співає: і 

1

1 2. "Люляй же малоє, І 
Дитя предрагоє, 
На потіху всему, 
Міру погубшему 
З не б есе да но є." 

І ми весело пісні заспіваймо, 
Нарожденного Царя павитаймо: 
2. Щоби ми во вірі 
Во глубокім мирі 
На земли прожили 
А в небі узріли 

·Світ Божес'Гва Єго! І 
і 
і 

59. НЕБО І ЗЕМЛЯ нині ТОРЖЕСТВУЮТЬ і 
І 

Небо і земля, 2. нині торжествують, 
Ангели, люди, 2. весело празнують: 
2. Христос родився, Бог воплотився, 
Ангели сп'івають, Царіє витають, 

Поклін віддають, 
Пастиріє грають, 
"Чудо, чудо!" пов'ідають! 

Во Вифлеємі 2. весела новина: 
Чистая Діва 2. породила Сина! 
2. Христос родився, ітд. 

Слово Отчеє 2. взяло на ся тіло: 
В темиостях земних 2. сонце засвітило. 
2. ХрИ'стос родився, ітд. 

І 
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Ангели служать 2. своєму Королю 
J І во вертепі 2. творять Єго волю. 
1 2. Христос родився, ітд. 

і 
І 
І 
І 
І 
І 

і 
І 
і 
і 
І 
І 
І 
і 
і 
і 
і 
і 
І 

Славні три царі 2. зі сходу приходять 
Ливан і смирну 2. золото приносять. 
2. ХрИ'Стос родився, ітд. 

І ми ражденну 2. Богу поклін даймо: 
"Слава во 'Вишних" 2. Єму заспіваймо. 
2. Христос родився, ітд. 

60. НЕ ПЛАЧ РАХИЛЕ 

Не 'Плач, Рахиле, зря чада ціли: 
Не Умирають, но пре'бивають, 2. 
Святія сини в новій святини, 
Ко ·Богу Сину суть за причину, 2. 
2. За Ірода злобу, видя яко воду 

Кров розливаєму, плоть убиваєму, 
Тілом хоч умріли, душами же ціли, 
За живота страту приймили заплату, 2. 

Пощо, горлице, слезами лице 
Все обли,ваєш, тяжко вздихаєш? 2. 
Ловець неситий разпростер сіти, 
В руки не прія птенци юния 2. 
2. Твої же периаті суть до неба взяті 

Пугь прошедше тісний, лобідиня пісни 
Поють Царю 'слави, іже їх ізбави 
От сітей ловящих, прелести губящих 2. 

Пойду на ниву, не бившу жниву, 
Пожати класи, вижду пред часи, 2. І 



1
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Селния цвіти, nрежде світ зріти, І 
Утро смертною січет косою 2. 

1 2. Но травиця мертва, буди Богу жертва І 
І І в ложатім сіні благо'вонні кріни, 

Ділатель небесний і во время весни І 
І Пріял во житницу незрілу пшеницу 2. 

Позор страшливий! Ірод злосливий 
Христа шукаєт, не обрітаєт, 2. 
Мої же діти іщет убити, 
Меч обнажаєт і убиваєт! 2. 
2. Убо твоя чада пребудуть внутр града, 

Тім бо в небі платять, іже жит€ тратять 
За Христа і Бога: заплата премнога 
Малим отрочатам, закланним овчатам! 2. 

Престань же, мати, го рко ридати! 
Ах! як престати, а не плакати? 2. 
Кровей талики лиються р'іки, 
Наnовняють море, люте мні горе! 2. 
2. Перестань же, мати, чад своїх ридати, 

Во Адамі биша і вси согрішиша, 
В кровааій купіли, треба би ся змили 
А то во рай святий путь бил би запятий 

Тако ж бо зріти, як многі діти 
По всем повіту, од двою літу, 2. 
Моєї утроби, отсла во гроби 
Злий кровопийця, Ірод убийця! 2. 
2. Аще же і чреди младенцен повреди, 

Лучше Христу жити, онім же умрети, 
Сей бо прийде спасти нсіх во время 

стра сти, 

Міра Відкупитель от ада Спаситель 2. 
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І 

І 
І 
І 

І 
! 
І 
І 
і 
і 
І 
і 
І 
І 
І 

І 

Бідна ж я мати, толикой я страти 
Як не поплачу, як чад не бачу 2. 
Перли драгія згубилам тія, 
Світ з надеждею згасе моєю. 2. 
2. Отверзи зіници, в:Ижд твої денници 

Світяшії нині во висшей твердині, 
Бисери драгія но вінці царствія 
Присна прибивають, во віки сіяють! 2. 

61. НИНІ АДАМЕ ~ОЗВЕСЕЛИСЯ 

Нині Адаме возвеселися! 
Ево прамати, от сліз отрися! 
Той которого ви ожидали, 
І з тугою так виглядали, 
2. Нині з Діви предізбранной 
В Вифлеємі малім домі, 
Родився, явився! 
Єму цари несуть дари, 
Злата щиро, аиван, миро, 
Од во'Сток, рек пророк! 

Всі Патриярси і всі . Пророци, 
Лик Бог-Отець, з ними отроци, 
Торжествуйте--купно весь світе! 
Ти уступай, старий Заві те! 
2. Новий з неба, Єго треба 
Було давно, нині явно 

Як з Емпіру в радість міру 
Отец Сина нам єдина 

І 
і 
і 

І 

Настає, Бог дає, J 
~--.::2~:::.~~~:: ___ ·-·-·-
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'Слава во вишних!" Духи спіІ:Jають, І 
Що Бог родиВ'ся, нам повідають, 
Которого Новоражденна 
І во яслах положенна 
2. Зві-ада ясна і прекрасна 
Озараєт, научает: 
Що то пан з неба дан! 
А у ясел віл і осел, 
Як стояли, так пізнали 

Всіх родов Господа! 

"Витай малое, ви тай Дитятко! 
Златоруиное з неба Ягнятко!" 
Пастирі€ так повідали, 
Як со дари Єго витали; 
2. Кладуть булку і гомулку, 
А до того мас.1а много, 
І ягня перед Дитя! 
Потім грали во кимвали, 
Во свиріли і сопіли, 
Співали, плясали. 

Ликуймо і ми, ликуймо ціло, 
Що Бог на себе взяв людське тіло, 
Щоб до неба нас запровадив; 
І при троні Ової'М посадив. 
2. За то Богу 'Славу многу ІІ 
Со Ангели, Архангели, 
Співаймо, віддаймо. 

• За т'і дари од всей твари j 
І Щоби хвала не устала І 

L:o~=:~:=~~----·-·---1 
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1 62. НИНІ ДЕНЬ СВЯТИй 

І 
і 
І 

Нині день святий, Спаса Рождество, 
То ж у пі'снях величаймо і еланім його. 

Нині Божий Син в яслах спочива, 
Як маленьке і убоге людське немовля. 

А у яс.11ах тих Він уже терпить, 
Що усім нам нещасливим небо відчинить 

О Ісусе наш! нам благосдови, 
І рідненьку нашу землю від ярма звільни 

Ми будемо славить все Тво€ імя 
Та·к у тім життю дочаснім, як в не'бесах. 

63. НОВАЯ РАДІСТЬ СВІТУ СЯ З'ЯВИЛА 

Новая радість світу ся з'явила: 
2. Пречиста Діва Сина породила. 

Во Вифлеємі місті дуже рано, 
2. Витати Пана ~пастирям сказано. 

Звізда услугу тую відправля.па! 
2. Цар'ів персидских к Нему провождала. 

Принес.пи Єму ~1иван, миро, злата, 
2. Взяли заплату небесную за то. 

Ірод злоелиний з того засмутився, 
2. Що Цар предвічний на світ народився. 

Казав воїнам повсюди шукати 
2. В пень отрочата дволітні стинати ... 
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'І йосиф старець М3.рію піймає 
2. І во Єгипет з Христом утікає. 

Нехай же Ірод вічно погибає 
2. Наш Цар ражденний всіх нас потішає. 

Ми нині о Нім гойно веселімся, 
2. Рождеству Єго низько поклонімся. 

Щоби нам зволив щасливий вік дати 
2. А по смерти з Ним в небі царствувати. 

64. НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 

Нова радість стала, яка не бувала: 
2. Над вертепом звізда ясна світJюм за-

(сіяла 

Де Христос родився, з Діви воплотився, 
2. Як чоловік пеленами убого ловився. 

А!Нгели сnівають, "славу, честь звіщають. 
2. На не6еси і на земли мир проповідають 

Давид., виграває, в гусли у даря є, 
2. Мельодійно і предивно Бога вихваляє. 

І ми теж співаймо, Христа прославляймо, 

1 
2. Із Марії Ражденного смиренно благаймо 

(Слідуючі стрічки не співається в церкві) 

Просимо Тя Царю, небесний Владарю, 
2. Даруй літа щасливії сему господарю . 

і 
І 

І 
•• .-~.-.u._...._,,,._,,._.o.-.cJ.-.tJ.-.cJ.-.f)._,,,._,,._o..-.a.-.u--.o--.u._.~•) 
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І В мирі проводити, Тобі угодити, 
1

1 2. Із Тобою в царстві Твоїм на вік віків 
жити. 

І 

' і 
65. НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 

Слова з Великої України 

і 
1° Нова радість стала, що на небі хвала: І 2. Звізда ясна над вертепом увесь мір осі
і (яла. 

і Пастухи з ягнятком перед тим Дитятком 
і 2. Навколінця припадають, Царя Бога ви-
і хваляють. 
1
0

° 
Просим Тебе, Царю, просимо всі нині: 

1

1 2. Даруй волю, верни славу нашій Нень
ці Україні. 

І 

І (СлІдуючу стрічку не спІвається в ЦерквІ) 

Ой, Ти Христе-Царю, небесний Владарю! 
2. Даруй літа щасливії цоьго дому гос

подарю. 

66. НУТЕ, НУТЕ, БРАТТЯ, СУСІДИ 

Нуте, нуте, браття сус'іди, 
Час вже забути про всякі біди, 
Час панехати смутки, печали, 
Вже бо до сита ми їх зазнали, 
2. Нині, нині най нам витає 
Радість, що вічний Бог ся раждає! 



! 
І 
І 

І 

Во Вифлеємі ди:во над диви, 
Там народився з чистої Діви, 
Мира Спаситель, Бог необнятий, 
В шоп'і на сіні поміж бидляти ... 
2. Теє, теє зоря з-віщає, 
Світу го.lІосить: Бо'г ся раждає. 

Зі всіх пастирі найперші були, 
UЦо то такий спів ангельський чули: 
"Слава во вишних Богу най буде, 
А на ·земли мир, добрії люди, 
2. Днесь вам, днесь вам доля свитає, 
Там бо в вертепі Бог ся раждає!" 

Учувши тоє бідні па!стирі, 
Кождий спішить там з даром офіри 
І припа~ають всі на ко~1іна, 
UЦиро витають Божого Сина, 
2. Кожний, кожний з них бо то знає, 
Що це предвічний Бог ся раждає. 

А за звіздою ідуть три царі 
Десь аж з востока і несуть в дар·і: 
Золото, миро, ливан пахучий: . 
Серцем почули, що Всемогучий 
2. Господь, Господь з небес зступає 
І в людськім тілі Бог ся раждає! 

І ми, браття, всі поспішаймо, 
Честь, славу, ПОКJІін Богу віддаймо, 
І подарім Му нашую віру, 
Чистоє серце і душу щиру, 
2. Також, також най днесь лунає, 
Піснь, громогласна: Бог ся раждає! 
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І 67. НУТЕ, НУТЕ, БРАТТЯ, СУСІДИ І 
Інші слова і 

Нуте, нуте браття сусіди, 
Покиньмо клопіт, забудьмо біди; 
Най ся помножить наша потіха, 
Клоп'іт і нужда згине до лиха. 
2. _Треба, треба милії браття 

Нарожденному поклін віддати. 

У·се те винна нещасна Ева, 
Що ·з'їла овоч з райського древа, 
Ввела в неволю всі свої діти, 
Прийшов Спа·ситель, хоче збавити. 
2. Тре·ба, тре'ба, і т.д. 

Во Вифлеємі диво над диви 
Христос родився з ПречИ'стой Діви, 
Бог наш предвічний Цар всего світа, 
Лежить во яслах як бідне дитя. 
2. Треба, треба, і т.д. 

Найперше чу;rи в полю пастирі, 
Як на повітрю Ангели п'іли 
Слава 'ВО вишних най Богу буде 
А мир на зем.1и вам, добрі люди. 
2. Тре'ба, треба, і т.д. 

Ливан, і миро, зоJюті дари 
Принесли Христу зі Сходу царі, 
Віддають з серцем смиренним нині 
Витають Бога в бідній Дитині. і 
2. Треба, треба, і т.д. І 
Треба, треба і тоє знати, 
Які то дари нести Дитяти; 

l--0-I_II_II_)_O_O_II_O_U ___ D __ U ___ {. 



•~•~o.-.c.._.n~o.-.o.-o.-.n~••~u~o~u~r•.-.••._.o.-.o.-.tJ.-.ІJ.!4 

84 КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

Вкінці віддаймо Ісусу Христу 
Душу і тіло і совість чисту. 
2. Прийми, прийми, Всесильний Пане, 

То Ти даємо, на що в нас стане! 

ЗамІтка: На Лемнівщині так співають: 

Теє, теє треба всім знати, 
Які то дари нести Дитяти 
Ми єсьмо лем біднії хлопи 
Що маєм в хижі, несім до шопи! 
2. Прийми, прийми і т. д. 

68. ОІїІ, ВИДИТЬ БОГ 

Ой, видить Бог, видить Творець, 
lЦо світ погибає 
Архангела Гавриїла 
В Назарет посилає 
Сповістити в Назарсті: 
Стала с.1ава у вертепі, 
Тріє царі, тріє царі 
Несуть Христу дари. 

Ладан, злото і кадило 
йому в дар подали, 
А ввійшовши у храмину 
На коліна пrипали. 
Ірод вельми засмутився, 
ІЦо Христос-Цар народився. 
Пішов Ірод аж до аду 
К люциперу на пораду. 

І 
І 
і 

І 
І 
і 
І 

А від аду повертає J 
~~::_ ______ ,_,__ . 
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Ірод плаче і ридає, 
Свої слуги розсилає, 
Свої слуги розсилає, 
Христа убити шукає. 
Наказ слуги виповняють, 
Малих дітей убивають. 

Десять тисяч і чотири 
Малих дітей погубили. 
Плаче мати і ридає, 
Ірод діти убиває. 
"Не плач мати не ридай, 
Сліз своїх не проливай!" 
"Як же мені не тужити, 
Побив Ірод мої діти." 

Ірод діти убиває 
І об камінь розбиває; 
Гострим мечем розсікає, 
Кров невинну розливає. 
Кров невинну розливає, 
Він Христа убити шукає. 
А ми цьому не смутімен 
Різдву його поклонімся. 

69. ОИ, ЛЕЛІЯ, ЛЕЛІЯ 

Ой, Лелія, Лелія 
2. Породила в Вифлеємі Діва Марія 
Ой, Лелія, Лелія 
2. У шапочці в жолубочку, зродила Сина. 

Ой, Лелія, Лелія 
2. Тай не мала де скупати, Діва Марія. 
Ой, Лелія, Лелія 

0488>0-~---o--o•-·---·---a--u--o--o--a--a--a--•--•,•• 
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1
2. На йордані вода зимна, там скупала 

Мати Сина, Ді'Ва Марія. 

·Ой, Лелія, Лелія 
Тай не. мала пеленочок Діва Марія. 
Ой, Лелія, Лелія 
2. У Церковці фіраночки будуть гарні пе

леночки Божого Сина. 

Ой, Лелія, Лелія 
2. Тай не мала коJшсочки Діва Марія. 
Ой, Лелія, Лелія 
2. У Церковці ліхтарочки, бу дуть гар1-І'і 

колисочки Божого Сина. 

Ой, Лелія, Лелія 
2. Скоро Ірод довідуєсь о Божого Сина 
Ой, Лелія, Лелія 
Дітей Ірод убиває, Сина втечею спасає 

Діва Марія 

Ой, Лелія, Лелія 
2. Ц·ілу нічку утікала Діва Марія 
Ой, Лелія, Лелія 
В темнім лісі ночувала Діва Марія. 

Ой, Лелія, Лелія 
Не мала чим засвітити Діва Марія. 
Ой, Лелія, Лелія 
2. З снігу свічку викачала Діва Мар'ія. 

Ой, Лелія, Лелія 
З леду вогню викресала Ді·ва Марія. 
Ой, Лелія, Лелія 
2. На всю землю засвітила, в·сіх людей 

звеселила, Діва Марія. 

і 

І 
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' j 70. О nРЕДВІЧНИй БОЖЕ ~ 

' J О предвічний Боже! Хто ж ізрещи може 
устами 

2. Твоє знисхождсніє і Твоє рожденіє між 
нами? 

Ти Непостижимий і Неодержимий явився, 
2. Родився від Жени, в убогі пелени повив

ся. 

Ти сидиш в небеси, Ти життя нам єси і 
Творець; 

2. Пречистої Дівиці, нескверної Агниці 
Младенець. 

Тобі всі Ангели і всі Архангели співають, 
2. Тебе три царіє, Тебе і пастиріє витають. 

Злата, ливан, смирну, як Царю всеміру від
дають; 

2. Пастиріє "ягнятко прийми від нас, Ди
тятко", взивають. 

Тя від Єсея видїла Юдея во вtpl: 
2. Ми Тя видим явленного і в тілі ражден

ного для міра. 

Заспіваймо піснь нову, Тобі Богу-Слову 
СОГЛЗ'СНО: 

2. Будь нам прославленноЕ во віки Імя 
Твоє прекрасно. 
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І 71. ПІСНЬ ПРАЗНИЧНУ і 
І Після мельодії: "Ликующе возіграймо'' І 
І о 

І 
Піснь празничну заспіваймо днесь! 
Нам подана благодать з небес. 

Христос народився з лелії, 
Пречистої Діви Марії, 

І є близько нас. 

111осифе, в празник сей радій! 
Гру, Давиде, на привіт устрій! 

Бо прибув це Гість пожаданий, 
·Емануїл з неба ·rrісланий, 

Для блага людей. 
Від во'стока поспішаючи, 
У Вифлеєм прибуваючи, 

В ·подарунку три царі щиро 
1Ставляють злото, ладан і миро 
Народженому. 

І ми нині веселімен враз, 
Бо Спаситель загостив до нас; 

Щирим серцем його витаймо, 
Щоб приняв, покірно благаймо, 
До свого царства. 

І 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 

72. по ВСЬОМУ СВІТУ СТАЛА НОВИНА І 
і 

По всьому світу сталась новина: 
Діва Марія зродила Сина, 
2. Сіном притрусила, 

В яслах положила 
Господнього Син~1. 

І 
і 
І 
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і Діва Марія Бога просила: і 
і "В що ж би я Сина свого повила? 1 
і 2. Ти, небесни~ Царю, і 
і Пришли сво1 дари = 
і Цьому Володарю!" 

і Зійшли Ангели з неба до землі, 
І Принесли дари Діві Марії: 
і 2. Три свічки воскові, 
і Ще й ризи шовкові 
і Ісусові Христові. 

Прийшли три царі з східньої землі, 
Принесли дари Діві Марії: 
2. Покірно ·складають 

І поюІін віддають 
Ісусові Христові. 

Засіяла звізда з неба до землі, 
Прийшли Ангели к' Діві Марії, 
2. Співають їй 1Пісні. 

Господній Невісті, 
Радощі приносять. 

73. ПОНАД ВИФЛЕ€МОМ 

і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і Понад Вифлеємом зірка засвітила, 
о Радуйся ... 
1

1

0 Там Пречиста Діва Сина породила, 
Радуйся ... 

і В яслах положила 

1
° На шовковім сіН'і, 

Ніженьки накрила 

і Богові Дитині, 
І Радуйся ... 

·il~.-.o.-.v...,o.-.n.-.o-.o....u.-.~~~---u-а-о-u- :а 
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Над вертепом чути Ангельськії співи, 
Радуйся ... 

Біжать до Ісуса пастушки щасливі, 
Радуйся ... 

Радісно витають 
йосифа -Марію, 
Смирно поглядають 
На Дитя-----Лелію, 
Радуйся ... 

Три царі зі Сходу йдуть Христа витати, 
Радуйся ... 

Несуть до вертепу дарунки багаті, 
Радуйся ... 

Дарунки покла.1и 
Богові-Цареві 

' 
~~ 

.11 І поклін віддали 
Світу Господеві, 
Радуйся ... ~ 

't~ 1 ·~.:.~ 
Спить Ісус-Дитятко на щовковім сіні, . J 

РаДуйся ... 
Ангели співають пісні благовійні, 

Радуйся ... 
А ц'ілій світ тоне 
В радости без краю: 
Отворились брами, 
UЦо ведуть до раю, 

Радуйся... І 
74. ПОСЛУХАй НИНІ 

Послухай нині о пи новині, _j 
2. Що Ангели приносять, 

Над вертепом голосять. 

~._..,._.••~~~~~о--.о.-.о._.І,.-.о.-.о._.u__.а '" 
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І 

І 
І 
• і 
6 

І 
і 
! 
І 
І 
І 
І 

І 
І 
і 
і 
І 
І 

Се мила радість, вірним у сл адість: 
2. Христа Спаса РождеСТ'Во, 

Всему міру торжество. 

Дивна новина, що Діва Сина 
2. У вертепі зродила, 

На сіні Го зложила. 

Без жадной змази-гріховной скази 
2. Честнійшая Херувим, 
. Славнійшая 'Серафим. 

Діва Марія, чудна Лелія, 
2. Пригортає до серця 

Маленького Первенця. 

"О мій маленький, Сину любенький! 
2. Великий небес Творче, 

Всьої природи Отче!" 

Аж незабаром царі со даром 
2. Із востока приходять 

Тай Дитятку приносять. 

"Царю ражденний! прийми дар земний 
2. Ливан, миро і злата. 

Нас благослови за то!" 

А Мати чиста мовить до Христа: 
2. "О мій Сину єдиний, 

Прийми дар Тобі даний. 

З яселок своїх благослови їх 
2. І дай прийти до неба, .. 

Більше нич їм не треба!" 
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І 
І 

І 
І 

Старенький йосиф на руках носить 
2. Маленькоє пахоля, 

Небесного Короля. 

Тай вс·і співали і .1юбо грали 
2. На еопінках прекрасно 

І в голоси согласно. 

І ми співаймо, поклін віддаймо 
2. Христу Богу в яселках, 

Повитому в пеленках. 

75. ПО ЦІЛІМ СВІТІ 

По ціJtім св'іті 2. сталася новина 
Пречиста Діва 2. породила Сина. 

Як породила 2. в пелени повила, 
В зелене сіно 2. в яслах положи.1а. 

Як ся жидова 2. о тім довідала, 
В пень отрочата 2. дволітні стинали. 

Як ся Пречиста 2. о тім довідала. 
Аж до Єгипту 2. з Христом утікала. 

Тікали-ж Вони 2. через чисте поле, 
А там го·сподар 2. на пшеничку оре. 

Помагай бі rаздо 2. та в поли орати! 
Нині виореш, нині пасіеш, завтра бу-

деш жати." 

Як ся жидова 2. о тім довідала, 
За Матков Бажов, за Ісусом Христом у 

nогоню гнала. 

! 
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І Помагай бі rаздо 2. пшеничину жати! 1

1 І Чи не йшла сюди 2. та Божая Мати?" 
і і 
і_ "Ой ішла-ж вона 2. буйний вітер віяв, і 
Ї Як я ось тую 2. пшениченьку сіяв. 

1 Стала жидова 2. в поли як билина, 
і . Ой чуд їй ся став 2. від Божого Сина. 

ї 
ї 
і 
ї 

Ой чуд їй ся став 2. від Божого Сина, 
Як • зійшла на них Божая сила тай всіх 

їх затьмила. 

І 76. ПРЕДВІЧНИИ РОДИВСЯ ПРЕД ЛІТИ 
І 
І 
І 
І 
І 
ї 
ї 
і 
і 
і 
і 
І 
І 

І 
І 
І 

І 

Предвічний родився пред Jlіти, 
Хотнще зем.1ю просвітити: 

2. lll,oб нас із тьми ізвести 
І до світла привести, 
Заб.лудших. 

Нове Він літо начинає, 
Новий Цар царя побіджає. 

2. Убого ся народив, 
Богатого засмутив 

Ірода! 

Як Сина породила Панна, 
Падає в Єфезі Діяна. 

2. Пізнай Бога, храмино, 
Веселися, дружино, 

Христова. 

Привикай, Діво повивати, 
Не престань, Старче пильнувати 

•:•r~~.-.fJ._.o__.n._.cІ.-.o...-.n._.n~o.-.cJ.....n.-.a....-a.-.o--.o....-.o- а- а -••:• 



2. Сотворителя свого.
Знають Царя нашого 

БидJІята. 

Небеса луна освітила 
Як Діва Сина породи.аа. 

2. Цілую ніч світити, 
Волю Его повнити 

Мусіла. 

А звізди послухали царі 
Спішили, в вертеп несли дари; 

2. Витали Го пастирі 
По тім прийшли і царі 
До Царя всіх. 

Ірода з.1обного минуJ1И 
Та іншим шляхом повернули; 

2. Радуют~; ся всі разО:\1, 
Що ходи.аи недаром 
В дорогу. 

А Ірод з того засмутився, 
Що Христос Господь народився, 

2. Казав його шукати. 
По всій землі литати 
Для зради. 

Іродіяни всі смутяться, 
В Єгипті боввани крушатьсн. 

2. Ангел во сні сказує, 
Що ся Ірод готує 
На Христа. 

А йосиф в Єгипет сховався 

І 
І 
і 
і 
І. 

І 

І Христос в руки не дістався _j 
· 2. Тим ворогам завзятим 

o-u- а- _a....,a....,a,...o~,....o._.~u..-.o~~ · 
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І 
І 
І 
ї 
і 
~ 

І 
І 
І 

і 
І 

Іродійцям проклятим 
З Єгипта. 

Іроду не уподібнімся 
Вірнії, Христу поклонімся, 

2. Щоб від гріхів заховав, 
Своє царство дарував 
На віки. 

77. ПРЕЧИСТА ДІВА СИНА ЗРОДИЛА 

Пречиста Діва Сина зродила, 
В стайні повила сіном накрила: 
Се Марія, чиста Діва, 
Родить Сина, в тілі Бога 
Предвічно го. 

Радується Діва, йосиф старенький. 
Що Дитя смієть,ся, Ісус маленький; 

Віл і осел коло ясел, 
Зві'зда ясна світить красно 

Над вертепом. 

Прийшли пастирі, взріли то Дитя, 
Пречисту Діву, йосифа старця, 
Дари свої Му віддали 
І прекрасно заспівали; 

'"СJІава Богу!" 

І Прийшли три царі, поклін віддали, 
І Ливан, миро, злото Мо му дали; 
1 Прийми, Боже, нід нас дари, 
о Щобисьмо Тя огляда.11и 
І В царствії Твоїм. 
І 
•,•(•.._,..._,...-,c,~.-.u.-.u._,.;J~._.u._.u.-.~u.-.u.-.~.._..._..._,._) 



Лукавий цар Ірод, Христа ся злякав, 
Вифлеємські діти всі на смерть рубав; 
Бог Ангела посилає, 
Сина Свого закриває 
Народженого. 

ми Радженому поклін віддаймо, 
Серцем, душею всі вихваляймо: 

Благослови, Христе Боже, 
Кріпость Твоя нам ~поможе 
На віки. Амінь. 

7~. ПРЕЧИСТАЯ ДІВА СИНА ПОРОДИЛА 

Пречистая Діва Сина породила 
Так рано, 

2. Так рано раненько, радуйся земленько 
Бо Христос ся народив. 

Ангели співають, пастирям звіщають: 
Слава! 

2. Сла'Ва на не'бі, а споюи на землі, 
Всім людям спасения. 

І Пастирі спішно, біжать утішно, 
Щоб Христа, 

2. Щоб Христа витати і поклін віддати 
В вертепі на сіні. 

А за блеском зорі ідуть в покорі 
Три царі, 

2. Три царі, звіздарі, і приносять дари 
Христові в офіру. 



г·----нлРіЗДііО'ХРИСТОв~' 

І 

І 
І ми також нині Ісусу Дитині 
Поклін всі, 

2. Поклін всі віддаймо і прославляймо 
ІЦирим, чистим серцем. 

79. nРИІіІДІМ ВСІ ДО ШОnИ 

Після мельодії: "Согласно співаймо" 

Прийдім всі до шопи, припадім до стопи 
2. kyca малого днесь народженого. 

Він єсть Бог істинний зад.1я нас зроджений 
2. На ·сей світ приходить, із Діви ся родить 

Небо опускає до нас ся зближає, 
2. Син Божий у плоти лежитз межи скоти. 

Не в царскій палаті, в убогій комнаті, 
2. Цар світа ся склонив, щоби нас відкупи~в 

Ангели співають із неба злітають, 
2. Пастирям звіщають, в Вифлеєм справ

ляють. 

Пастирів громада, дуже тому рада, 
2. В Вифлеєм приходять, Ісуса знаходять. 

Весело витає, честь йому віддає, 
2. На лице падає, в Нім Бога пізнає. 

На небеснім зводі, де сонце на сході, 
2. 3візда ся являє, Царей проводжає. 

І Восточні владарі, несуть свої дари, 
і 2. Злата, ливан, смирну в жертву Є(му 
і ВІрну. 

! (4) 
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і 

І= Золото цареви, ливан Господеви, 
2. Смирно тіло значить, в нім світ Бога 

1 бачить. 

І І ми прибігаймо, Марію витаймо, 
І 2. Чеснійшу Херувим, славнійшу Серафим 
.\ 

І Витай ним, МаріЕ, пречудна Леліє, 
І 2. З Ісусом дитятем, Божим отрочатем. 

І Пречиста, Едина, проси свого Сина, 
І 2. Щоб гріхи нам простив і 6ув нам ми
І лостив. 

І ·І ручку п'іднеси, нею всіх благослови, 
і 2. Щоб мали що треба, з високого неба. 

1 І в мирі жи.аи, та Бога славили, 
і 2. Вірно му служили, неба доступили. 

і Боже дай уроди, сахрани від шкоди, 
І 2. Гаразд проживати, в Твоїй блаrодати. 

І 
І 
І 

І 
І 

І 
І 
І 
j 

І 
І 
І 

І 

80. ПРИЛЕТІЛИ СЕРЕД НОЧІ АНГЕЛИ 

Приаетіли серед ночі 
Анге.1и із неба 
І спі·ваJІИ неі Дитятку 
Несе.1о як треба: 

2. Люлі, люлі, о Ісусе! 
.JІю.:Іі, :полі! слава! 
T(l будили там пастирів 
Всю нічку- до раня. 

Голосили, що на світі 
Сталася новина 

•:.-o-.-.c~.-o-~--.n._.n.-.n.-.._.o~._...-.--.o.-.o.-.o~4181811·---9 



Діва в яслах, днесь на СІнt 
Породила Сина. 

2. Це Дитятко, всіх В.1адику, 
Пастирі витайте, 
І з поклоном до вертелу 
Скоро п~спішайте! 

·Слава Богу нехай бу де 
Від роду до роду 
'І мир Божий запанує 
Для всього народу, 

2. Бог для .1JюдсІ~кого снасення 
В ті.1і народився, 
Творець сsіта, Давець скарбів 
В ЯСЛаХ ПО.lО.іКИВСЯ. 

Поспішім ми до нсртспу, 
Поклін Богу даЙ:\Ю 
І весело: Лю.ті, .lю.їі! 
йому заспіваЙ:\10 ... 

2. Люлі, лю.1і, о Ісусе, 
Люді, лю.пі! С:1ава! 
За щасливу тую ні 1 Іl{У 
Вічна Тобі хІ~:1ла! 

81. ПРИЛЕТІЛИ АНГЕЛЯТ А 
Після мельодії: ''Прн.:Іеті.:ш ~..:сред ночі" 

При.петі.тн Ангс.1ята, 
Як пташата з неба, 
І співа.1и всі ДитяТК\' 
Весело як треба: · 
2. Гей же, гей же! о Ісусе! 

Гей }Ке, гей же! С.іtава! 
Та будили там пастирів 
Всю нічку-- -до ра ня. 
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Голосили, що на світі 
Сталася новина: 
Діва в яслах, днесь на сіні 
Породила Сина, 
2. Боже Дитя, всіх Владику, 

Пастирі вставайте, 
Біжіть скоро до вертепу, 
його nовитайте! 

Слава! слава! голосили, 
В час Твого при~оду 
І мир людям, як вІдкрив Бог 
на·м свою природу, 
2. А для людського снасення 

В тілі народився, 
Творець світа, Давець скарбів 
В яслах nоложився. 

Поспішім ми до всртепу 
Поклін Му віддаймо 
І весе.,lо: Гей же, гей же! 
йому заспіваймо. 
2 Гей же, гей же! о Ісусе! 

Гей же, гей же! слава! 
За щас.пиву тую нічку 
Вічна Тобі хвала! 

82. РАДІСТЬ ВЕЛИКА 

Радість велика нині нам настала, 
Від початку світа ще не буваJІа: 

2. Відкупитель обіцяний, 
Нині з Діви народився, 
Людським родом о жиданий; 



Цілий сей світ звеселився 
З його рождества. 

Над Вифлеємом Ангели літають, 
Слава на висоті людям співають, 

2. Хвала Тобі народженому, 
В яслах нині положеному, 
Бо з Марії, як з Лелії. 
Народжений в людськім тілі, 
Слово Предвічне. 

А над вертепом звізда сіяла. 
Де Діва Марія Христа повила: 

2. Віл і осел, огрівають, 
А пастирі дари дають; 
Прійми Христе! сії дари, 
Що складаєм Ти в покорі 
Щирії серця. 

Зі всходу три царі до Него прійшли, 
Аж троякі дари йому принесли: 

2. Злото, миро, і кадило, 
Зложили Му на офіру; 
І Христу ся поклонили 
До дому ся повернули, 
А Ірода минули. 

Чим ми його нині всі звеличаєм? 
Які йому дари всі днесь поскладаєм? 

2. Даймо йому на офіру, 
Чисті ·серця, нашу віру 
Прийми Христе що Ти даєм 
Бо иншого нич не маєм 
Тутки на земли. 
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83. РАДІСТЬ НАМ СЯ ЯВЛЯЄ 

Радість нам ся яв,:Іяє: Діва Сина раждає! 
Небеса, небеса, небеса поють, поють! 2. 
Ангели ся удивляють, 
Пастиріє поклін дають 

Н3рожденlfому. 

йосифе старенький, плаче Ісус маленький! 
Помагай, по~1агай, помагай Єго, Єго 2. 
Чистій Діві колисати' 
І піснь Єму заспі,вати: 

ЛюляЙ, Пане наш! 

Убого ся народив, богатого засмутив: 
Ірода, Ірода, Ірода злого, злого. 2. 

Він бо діти убиває, 
Христа убити жеJІає 

Нарожденного. 

О Іроде безумний, чомусь так нерозумний? 
Не знаєш, не знаєш, не знаєш того того, 2. 
Що Христос наш вічно жиє, 
Нам Благодать свою дає, 

Ти вічно згинеш. 

Тріє цари со дари, Христу поклін віддали: 
Рожденну, рожденну, ражденну Богу, 
На цілий світ славу дали, (Богу 2. 
Христа в яслах повитали, 

В біднім вертепі. 

1 
І ми Єго витаймо, враз Єму заспіваймо: 

~::~.:~==~=~==й (На~~н~: 



Дай нам в мирі всім прожити, 
Во вік віков Тя хвалити 

Нарожденного." 

84. РАДУйТЕСЯ ВСІ ЛЮДІ€ 

Радуйтеся всі людіє, 
Радість нам з небес спадає; 

2. Весела я нам новина: 
- Породила Діва Сина, 
Марі'я! Марія! Марія! 

Зступив до нас з високости, 
Щоби міг нас всіх тут спасти; 

2. Веселая нам новш-ш і т. д. 

Прийшли к Нему тріє цари 
Поклін дають, кладуть дари; 

2. Веселая ню..-r новина і т. д. 

Ливан миро, також злата, 
З ріжних країв в дар принято; 

2. Веселая нам новина і т. д. 

І пастирі дають хвалу,
Прийми від нас Христе Царю! 

2. Веселая нам новина і т. д. 

Єму даймо ми сумлінє, 
Дасть нам гріхів відпущенє; 

2. Весела я нам новина і т. д. 

і 
і 
і 
і 

І 
і 
і 

Святу Тройцю прослаВJІяймо, 1

1 Богу честь, хвалу віддаймо; 

_ __:_::::.::::=-~--1 
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Аллилуя, заспіваймо, 
Діву чисту вихваляймо; 

2. Веселая нам новина і т. д. 

Аллилуя, Аллилуя! 
Радуйся, Діва Марія! 

2. Веселая нам новина, т. д. 

85. РАЗОМ НИНІ ПРОСЛАВІМ 

Разо~м нині проелавім чудну новину, 
І віддаймо честь, поклін Божому Сину, 
2. Що тайно 'З Діви днесь народився, 

В виді дитини нам об'явився, 
Явився. 

В Вифлеємі, Вічний Бог, в бідній яскині 
Пеленами повитий лежить на сіні; 
2. Марія, йосиф його витають, 

Німі звірята у стіп клякають, 
Честь дають. 

Над вертеnом вже зоря сіяє кругом 
І Ангели співають небесний псалом: 
2. "Слава ·во вишних Богу Святому, 

А мир і ласка світу цілому, 
Цілому!" 

Вже й пастирі з вірою поклін віддають, 
Свої дари ·з любвою Христу складають; 
2. Марія Діва щиро витає, 

За свого Сина дяку складає, 
Складає. І 

і 
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І 

І 
І 

І 
І 
J 

! 

Радується днесь Єсей з сином Давидом, 
llto засяла нже зоря над його домом; 
2. Ці.пий ад втішно ністку приймає, 

Свому Месії пісні співає, 
Співає. 

І ми нині до Христа з любвою приид1м, 
Душі й серця в дар йому щиро ·всі зложім, 
2. Бо Він Син Божий, райська Лелія, 

Все наше щастє, ціла надія, 
На віки! 

86. СВЯТ А НІЧ 

Свята 1-Ііч, тиха ніч! 
Ясність бє від з'ірниць, 
2. Дитинонька Пресвята, 
Така ясна мов зоря 
Спочи.ває в тихім сні. 

Свята ніч, тиха ніч! 
Гей, утри сльози з віч: 
2. Бо 'Син Божий йде до нас, 
Цілий світ любовю спас, 
Витай нам святе Дитя! 

Свята ніч настає, 

І 
Ясний блиск з неба бє, 
2. В людськім тілі Божий Син 
Прийшов нині в Вифлеєм, 

1 
Щоб спасти цілий світ. І 
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87. СИН БОЖИй ВІД ОТЦЯ 

Син Божий нід Отци з неба приходить, 
Ото ся з Марії Христос днесь родить! 

2. Ласку приносить, 
Хто о ню просить, 
Грішникам прощає 
І очищає. 
О Боже неізсJІідимий, 
За все славимий! 

О прсславноє чудо! що-ж то ся стало? 
Христос на Себе приняв людське тіло! 

2. Діва носила, 
Діва зродила, 
його повиває 
І укладає 
В нслах на сіні 
В темній яскині. 

Ангели співають "Во вишних Богу," 
І во вертепі творять його волю, 

2. Пастиріє грають, 
Христа витають, 
А віл боїться 
Осел трясеться, 
Волхви Царя витали 
Як Го пізнали. 

А Ірод лютий з того смутився, 
Що Цар предвічний на світ родився: 

2. Діти стинає! 
Кров проливає! 
Матери ридають 
На смерть взирають. 

і 
і 
І 
І 
і 
і 

І 
І 
і 
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f На Христа зраду криє, і 

І
сІІ І меч готує. І 

йосиф старець Марію пшмає 
І до Єгипта з Христом уступає. 

2. Мар'ію тулить, 
і Дитя голубить; 

Ангел пильнує 
Дорогу всказує. 
А Ірод іде на віки, 
В пекальні муки! 

Іроде безумний вічно nогибай! 
Ти Царю роджений всіх нас потішай! 

2. Ти наш учитель, 
Всіх нас Спаситель, 
Ти наша радость 
І всяка сладость! 
Благословення Своєго 
Дай нам nремного! 

Разом до вертела всі поспішаймо! 
Народженому враз заспіваймо, 

2. Со nастирями, 
В гусли ударяймо, 
І возвесел ім ся! 
йому поклонімся! 
ІЦоби нам дав прожити 
І з Ним в небі бути. 

І 
І 
І 

88. СКИНІЯ ЗЛАТАЯ і 

~~;=~е 3~~:~~· :~~;~::'~а 3~~~~· повита, І 
2. Радуйся Маріє, Радуйся Присна Діво, І 
Во рождестві Сина Твоєго! 

·~~J.-.o--.o._.c•._.o~.-.o~--.u.-.u.-.o....,~- а-а- а -·•·• 
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Па~стирям со Ангели тайна явися, 
В Вифлеємі во вертепі Христос родися. 

Радуй ся Маріє, і т. д. 

Віл і осел ту суще Бога Пі'знають, 
Ражденному днесь ·Младенцу хвалу воз

дають. 

Радуй ся Маріє, і т. д. 

Звізда ясна с'іяєт Єму служаще, 
Тріє цари приходять дари носяще. 

Радуй ся Маріє, і т. д. 

О Маріє Богомати! молися за нас, 
Да возможем Тя хвалити ми на всякий час. 

Радуй ся Маріє, і т. д. 

89. СЛАВА БУДИ ВО ВИШНИХ БОГУ 

Слава ·буди во вишних Богу, 
Дающему радість премногу, 
2. Рожденну, явленну, 

Во яслах безсловесних положену. 

Віл і осел Пана пізнають, 
Пастиріє його витають; 
2. А царі, 'Звіздарі 

З Персиди поклін віддають, кладуть 
(дари. 

Ти, вертепе розвеселися, 
Це бо в тобі світ нам явився; 
2. Співаймо, іграймо, 

Люди, Ражденного вихваляймо. 



ІЦоб щасливі дарував літа, 
Живучим нам во скорбех світа, 
2. Во мирі, во вірі 

Славити Ражденного при офірі. 

Даруй тоє, преблагий Боже, 
Милі·йше нам бути не може, 
2. А в небі, як треба 

З Ангелами співати піснь Тобі. 

90. СЛАВА ВО ВИШНИХ БОГУ 

Слава во вишних, во вишних Богу, 
Побідну пісню Ангел співає, 
2. І лине з неба n ·стайню убогу, 
Ве.'Іику тайну людям звіщає. 

Слава во вишних Тому, що нині 
Приняв на Себе діло спасения 

1 2. І воплотився в бідній яскині, 
Щоб приспішити день воскресення. 

Слава во вишних, слава во вишних 
Горять огнями неба основи, 
2. Не сходить в славі із палат пишних, 
Але з вертепу Сонце любови. 

Слава во вишних, во вишних слава, 
І тим, що муки терплять і болі, 
2. ІДо на них впала рука лукава, 
Мир всім людям доброї волі. 

Слава во вишних, •во вишних Богу, 
Мир землі, людям доброї волі 
2. Лине з сердець наших в стайню убогу 
Радісна пісня і пісня бол·ів. 
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91. СОГЛАСНО СПІВАйТЕ 

Согласно співайте, Ісуса витайте, 
2. Се бо Бог істинний нас ради рожденний. 

Весело поскачте і більше не nлачте, 
2. Най Ісус молодець піде з нами в танець. 

Від небес післаний, із Пречистой Панни, 
2. Син Божий во плоти плаче межи скоти. 

І спішно прийдіте, в около станіте, 
2. І в труби заграйте, з Ангелами співайте. 

Радуйся Маріє! Зі сходу царіє 
2. Со звіздою приходять, дари йому при-

носять. 

Злато, ливан, смирну Молодцю нескверну, 
2. Яко Царю віку, Богу-чоловіку. 

Тепер вже безпечно, най іде конечно 
2. Громада, пастушок у Вмфлеєм Юдов. 

Най поють прекрасно, весело, согласно-~ 
2. Стефан бас тримає, І'ван же заграє. 

Михаїл "дисканта" а Грицько за "альта", 
2. Макарій "тенора"-най ідуть до д'Вора! І 

і 
Прийшовши заграйте, коляду віддайте, 
2. Малоє Дитятко чей прийме ягнятко. 

Побачив Гарасим, що то є Божий Син, І 
2. І скочив по струні, сівши на два коні. І 

Поклич ще Никити; най возьме тримбіти, 

1 
2. "Зачинай труб іти, буде Бог платити.'' 

•.~~o~._..o_.u~n~~~...,.. -о- ....,а_ -
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f Марія Пречиста зродила нам Христа, І 
І 2. Пустила до шопи ц·ілувати стопи. 

'
-~~~ Христос ся розповив, до себе притулив, 

1

1 
_ 2. Царство нам дарує, де і сам царствує. 

. І 

! і 
І 92. СПАС НАШ НАРОДИВСЯ І 
І Після мельодії: "Господь Бог предвічний" j 
, Спас наш народився, в тілі Бог явився, 
І Хоть Він ненмістимий в яслах помістився: 

і~ 2. Хори Ангельскі співають, 
_ Народженого витають: 

І Ту~л:::~ь с::в: о::а::с::р::ш::лхос:::~! 
І Всіх людей убогих до вертелу просять, 

2. Щоб Ісусу честь віддали 
І І весело заспівали: 
І Слава, слава, слава во вишних Богу! 

І 
Спішіть до вертелу, де Дитятко Боже 
На сіні зложене, мов на якім ~1ожи: і 
2. йому Божий поклін дайте, 

1
1 

І Щирим серцем вихваляйте: 
··слава, слава, слава во вишних Богу! і 

І На Ангельський приказ стада полишили, І 

І 
І до Вифлеєму скоро поспішили, І 
2. І там дійсно оглядали, і 

І 
Про що Ангели звіщали: І 
Слава, слава, слава во вишних Богу! 

•:•••.-.c•---••-••--••---••-.o-••~•.-.••-u..-.u--.u~•~~~~~---~•=• 
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Знайшли у вертепі Христа Спаса свого, 
Бога і Владику сотваріння всього, 
2. Що ХОТіВ1СЯ ПОНИЖИТИ, 
Щоби світ весь відкупити: 
Слава, слава, слава во вишних Богу! 

Яко Богу свому пок.11ін Му віддали, 
А потім весело до стад повертали; 
2. Бо узріли Спаса свого, 
Що ізбавить їх від злого: 
Слава, слава, слава во вишних Богу! 

93. сnи, ІСУСЕ, сnи 

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, 
2. Я Тебе му колисати, 
Пісоньками присипляти: 

Люлі, серденько, .7Іюлі! 

rпи, Лелійко, спи, головку склони. 
2. Ту на ручень·ки Марії, 
Бач, Вона Тебе леліє, 

Люл·і, серденько, люлі. 

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи! 
2. йосифа ·що не видати, 
Несе хлібця Тобі дати: 

Люлі, серденько, .~1юлі. 

Спи, Терпінє, спи, очка зажмури! 
2. Не литай, що колись буде, 

І 
Що зготовлять Ти хрест люди ... 

Люлі, серденько, люлі. 

····І)~І.-.ІІ..-.tІ._,()._,.J._,ІІ.-,tІ._,ІІ~ІІ._,U.-.сJ.-.о.-.сJ.-.tІ.-.сІ..-.D 
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І . 
І ~-п~~;~~н~~кгі ~п':;и~=и~рб;::,о сни! І 

На землі мир, добро людям! 1 
Люл·і, серденько, люлі. 1

1 Спи, Надіє, спи, Серце відчини, 
2. Щоб при Ньому відпочили j 
Люди вбогі, нещасливі, 

Люлі, серденько, люлі. 

Спи, Ісусе, спи, Серце відчини. 
2. Най при Ньому спочиваю 
Ту на земли і там rв раю, 

Люлі, серденько, люлі. 

94. СПІВАйТЕ ДНЕСЬ СОГЛАСНО 

Співайте днесь согласно, 
Разом, спільно, прекрасно 
Спішіть к Воплощенному 
Богу всиновленому; І 
2. Царі і князі вихваляйте, 
Христа Спасителя величайте І 

Нарожденного. 

Нинішнеє бо время 
Славить людей все племя: І 

І 
Син Божий народив ся, 

Слово-Бог воплотив ся, І 
2. Нині всі люди торжествуйте, 

Радісний сей святий день празнуйте 

1 1----~=~------v 
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Небо, земля співають 
І Честь премногу складають 

І 
Богу, тут павитому 
І в яслах укритому 
2. Во Вифлеємі пеленами,-

Іде 6о Предвічний жити з нами: 
Всіх спасти хоче. 

Волхви днесь від востока 
І їх віра глубока, 
Ражденного же явно 
Величають преславино; 
2. Царі дитятку дар приносять, 

Ангели во вишних ·піснь голосять 
Воллощенному. 

Сіоне веселися, 
Бог у плоти явився; 
Народився Він нині 
В убогій яскині. 
2. Всі ·ви Христа вірно любяч'і, 

Разом торжествуйте всі ходячі 
В путех Господних. 

Днесь бо тягар бременний, 
Через нас провинений, 
Гріхів всіх разрішися, 
Жало зла притупися, 
2. Змій вселукавий вже здоптаний, 

Дар сей еласення всім нам даний 
Христом і Богом. 

"Чом себе 'засмучаєш, 
Чому і упокоряєш, 

1---~-~=~~::~~~-~--J 
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Во яслах без вигоди? 
1 2. Чого в вертепі так бідуєш? 

І 
Чого зі скотам-и там царствуєш, 
Вседержителю?" 

І 

"Любов моя премнога, 
І Не хоче бо грішного 

Видіти благ лишеним, 
Від мене відкиненим. 

І 
І 
І 
І 
і 
І 
І 
І 
І 
і 
і 
і 
і 
І 

2. Прийшов я на землю, приняв тіло 
Щоби спасения святе дmо 

На всіх сповнилось". 

З Ангелами воспоймо 
Благодарно, достойно: 
Христу нарожденному, 
Міру днесь явленному 
2. Даймо знак нашої щирої віри, 

Несімо серця днесь в дар милий, 
Христу віддаймо! 

Грішнії веселімся, 
І Христу поклонімся, 
Хоче Він нас спасти 
І до неба приняти, 
2. Різдвом нетлінним своїм 

Веде нас к Собі путем 
Полюбив людий. 

чесним 

отвертим. 

95. СПІЛЬНО НИНІ nРОСЛАВІМ 
Після мельодії: ''Разом нині прославім'' 

І Спільно нині проелавім чудну новину: 
І Що Ангели співають Божому Сину, 

•=•..:•__..._,,~n~......,,J._...І,._.ІJ~J...,.u-.r•.-.c•~._.n<818fl~~~•.• 
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Співають йому nісню новую, 
Що дав нам радість для всіх такую; 

Преблагую. 

З чистой Дівиці Тіло приходить, 
Від многих літ на землю нині ся родить; 

Що ·за чу до ся являєть? 
Землю в небо переміняєть! 

Нас потішаєть! 

В Вефлеєм.скій шопі, в убогій хатині, 
У,бого Христос повитий, лежить на сіні, 

Где віл, осел, спочивають, 
Честь і поклін Му віддають 

І огрівають! 

Радується Єсей і гусли граєть, 
Що від кореня єго жезл прозябаєть: 

Від небесної Цариці 
І пресвітлай Денниці, 

Чистой Дівиці. 

Заграй же Му, Давиде , в гусли весело, 
kаєво ·пророчество нині сн сповнило: 

Діва Раждаєть Сина, 
З Юдова коліна, 

Мати єдина! 

Чому плачеш РахиJІе, гірко ридаєш? 
ІЦо Ірод кров невинних дітей проливаєть! 

Не плач печальна мати, 
Твої діти до неба взяті, 

Як пернати! 

Проклят бу ди, Іроде, за тії діти; 
Нам дай, Новорожденний, Тобі співати, 

•.•••-•-o_o __ ,,_,,_,_.,_,,_o_n_,,_o_o_o __ ~ 
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А там з Ангельськими хори, 
Где Пресвітлі і Собори, 

С Тобою жити. 

96. СПІШІМ ДНЕСЬ БРАТТЯ 

Спішім днесь, браття, до Вифлеєма, 
Де у вертепі сталася новина. 

2. Там ненмістимий в яслах змістився, 
Бог необнятий в тілі явився. 

На вязці сіна Вічний спочиває, 
Віл із ослятком перед Ним клякає: 

2. Парою своєю хоче Го огріти, 
Щоб Творцю свому холод зменшити. 

"Слава во вишних" Ангели співають, 
Та до вертепа всіх нас запрошають: 

2. Щоби ми Ісусу поклін віддали, 
Та собі в Нього ласки ублагали. 

Ісусе милий, Пане преблагий! 
Умилосердися, дай нам мир святий, 

2. Ратуй нас, Спасе, ми бо загибаєм, 
Услиши грішних, просим Тя, благаєм! 

97. СТАЛАСЯ НАМ НОВИНА 

Після мельодій: "Радуйтеся всі люді є'' 

або "В Вифлеємі новина'' 

Сталася нам новина 
Породила Діва Сина 
2. Діва Сина повиває 

•;,u - ..-.~.-.u.-..o.-.(..-.o~.-....-.o.-.u- о- а -о-а- а-•••• 
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І пісню йому співає; 
Люлі, Сину, мій! 

Ангел Божий обвістив то 
Пастирям в поли о6яснив то 
2. І во сні їм повідає 

Діва Сина повиває 
У Вифлеємі. 

Ходімо спішно Царя витати 
Принесім йому в дари ягняти 
2. На коліна упадають 

Христа Царя упрашають, 
На свої дари. 

Скоро Ірод тоє услишав, 
Свойому війську остро наказав 
2. Десять тисяч і чотири 

Малих дітей на смерть вбили 
Христа не знайшли 

Ой, Іроде, ти злесь учинив . 
Нащось так много дітей вигубив 
2. Волівбисся не вродити 

Ніж так Бога образити 
Нарожденного. 

Малі младенци в небі сіяють 
Із Богом ся утішають 
2. А злий Ірод погибає 

Вічні муки дознавае 
В пеклі на віки. 

Ходімо спішно Царя витати 
Ходімо йому поклін віддати 
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І 2. Дасть нам в небі царствувати і 
І 1мя його вихваляти і 
1 На віки. Амінь. і 

і і 
І 98. СТАНЬ ДАВИДЕ з ГУСЛАМИ І 

Стань Давиде з гусJІами, 

І 

Заграй пісни враз з нами! 
2. Христу ражденному і'граймо 

1 весело спіоаймо, 
Іграймо, співаймо, 
Співаймо, іграймо, 
Днесь во Рождестві Єго, 
Яко Творця нашого 
Вихваляймо! 

Ангель'скії всі Лики, 
Вся твар і чоловіки: 

2. Христу_. ражденному 

Сонце, місяць і зорі, ·-. 
Овіт з неба про·сторів! 

т. д. 

2. Христу ражденному т. д. 

Води повисше небес 
Шумлять ·днесь вмісто словес: 

2. Христу ражденному і т. д. 

Оrнь, град і бурні духи, 
Голо·сять всім во слухи: 

2. Христу ражденному і т . .:.. 

Гори, земля і холми, 
Скачучи з долинами: 

2. Христу ражденному т. д. 

І 

І 

І 
n- ...,u_ в aru-a-~- ,... . п..-a...wn_a_r_(6 
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Князі і люди славні, 
Скоти, гади дубравні: 

2. Христу ражденному т. д. 

Молодці і старці літні, 
Дівиці гарно-цвітні: 

2. Христу ражденному т. д. 

Нехай всяке диханнє, 
Начне всоє співаннє: 

2. Христу ражденному т. д. 

99. СТРАНИ ВСЕГО СВІТ А . .. 

Страни всего світа слишите, 
Всі люді є внемлите: 
Як велика тайна 
2. Днесь ся показала под літи, 

В Вифлеємскім повіті, 
Як повила Сина. 

Як ее пастирі учули, 
Що Ангели співали 
Ражденному Богу; 
2. Скоро ко вертелу приспіли, 

І младенца узрі.пи, 
Лежаща во яслах. 

Дай Твоєго нам оглядати 
Сина, Діво й Мати! 
На е>тчем престолі. 
2. Щоб ми тако зрячи во віки 

Мило·сть, со человіки 
його прославляли. 

~~-Q- -•- n-o-t(• 
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Марія дівства невредивши, 
Нам Бога порадивши, 
Сіном покриваєть; 

2. Не крий Діво, Сина в яскині, 
Будь Матерію Дитині. 

Того не стидайся. 

Тру дно Бога в ста й ни таїти, 
Як ~зачали піснь піти 
Ангели во вишних: 

2. "Слава днесь Богу рожденному, 
Во яслах положеному, 
Мир на земли людям!" 

100. ТАМ ЗА ВИФЛЕ€МОМ 

Там за Виф.1еємом у по.1і 
Стаєнка убога стоїть, 
У ній то Марія Пречиста 
Над Божим Дитятком клячить. 

Спи---люляй! Ісусе маленький! 
Мій скарбе, солодке Дитя! 
2. Спи-Люляй! преяснеє Сонце, 
Колише Тя мати Твоя. 

Клячить і Дитятко колише, 
Співаючи пісню до сну, 
2. А пісню ту тиху співає 
Марія на ноту сумну: 

Спи-Люляй! Моя Ти, надіє, 

І 
І очка-зірнички примкни, 
2. Нехай над Тобою літають 
Ангелики сну---тишини. 

!·---·-·-·-·- - -·-·-·-·-·-· •• 
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Колись то у іншу колиску 
Положать, ах, Тіло Твоє! 
2. На Дерево хресне, Ісусе, 
Мій Скарбе, життя Ти моє! 

Спи--Лю.1яй, Дитиночко люба, 
Забудь о житейській борбі. 
2. Сnи-Люляй, хотяй уже стелесь 
Терниста дорога Тобі. 

Так тихо Марія співає, 
А в серці і болізнь і жаль, 
2. З очей на Ісуса сп.1иває 
Марії с .. 1ьоза, мов хрусталь. 

Спи-Люляй Ісусе маJІrнький, 
Мій Скарбе, со.1одке Дитя. 
2. Спи Люляй, преяснеє сонце, 
Колише Тя Іv\ати Твоя. 

101. ТЕМНЕНЬКАЯ НІЧКА 

Темненькан нічка тьмою світ закрила, 2. 
2. На небеснім полі зорі запалила. 

Одна лиш зіронька понад все сіяє 2. 
2. Та над Вифлеємом проміні зливає. 

А во Вифлеємі нині мир явився, 2. 
2. Люди, веселіться, сам Бог народився. 

Народився нині з Марії Дівиці 2. 
2. З Пречистої славної тай Богородиці. 

Вчули вівчароньки голос той із неба, 2 
2. Зібрались на раду, куди їм йти треба. 
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Пішли вони шляхом тою дорогою, 2. 
2. Ку ди ясність сталась, за тою звіздою. 

І ми підім з ними, поклін Єму даймо, 2. 
2. Та радісну пісню всі враз заспіваймо. 

102. ,ТРІ€ ЦАРІ 

Тріє Царі, де ідете? 
Глядати LtИтятка? 
Царя Спаса всего світа, 
Божого Ягнятка? 

2. Воно в шопі, ні престола, 
Ні скиптра не має, 
А вже в світі його с.пава 
Вам його звіщає. 

Хоть убого народився, 
Нікому незнаним 

А вже з неба вість несеться, 
Що Він буде славним: 

2. Тая зоря пречудесна 
Різдво нам гоJюсить 
І з nоклоном нас до Него 
Із востока ~просить. 

Поспішіть же, тріє царі, 
В вертеп за звіздою; 

Там знайдете Бога, Сина 
Що став всіх слугою! 

2. Поспішіть же до Ltитятка 
Та дайте Му дари 

ЗJІожіть Му, звіздарі! І 
А від нас поклін низенький 

..... _ .. _.. -·-~~-~~-.-..-----·-·-·-·-··1. 



А з поклоном, ще вас просим, 

І 
Зложіть Му в офіру 

Наші серця в любов повні, 
Богаті у віру. 

І 2. Най за тую малу жертву 
Він нас проевічає 

І Тут на землі і там в небі, 
Де престол Свій має. 

103. У ВИФЛЕ€МІ, В МАЛІИ МІСТИНІ 

У Вифлеємі, в малій містині 
Родила Діва Сина в яскині 
2. І на сіні положила, 

ПеJrенами запавнла 
Боже Дитя. 

Святі Ангели вістку звістили, 
Пастирям в полі те обявили; 
2. В Вифлеєм всі поспішайте, 

Бога Сина прославляйте, 
Спасите.1я! 

А ясна зірка в небі засяла, 
Царів зі Сходу в Вифлеєм вела, 
2. Прийшли царі повклякали 

Ладан, миро, злото дали 
Царю ~світа. 

І ми Вкраїнці, пісню співаймо, 
Дитя-Ісуса всі прославляймо, 
2. Щоб нам зволив долю дати 

І від злого вратувати, 
Слава Богу! 
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104. У ВИФЛЕЄМІ ДНЕСЬ НЕСЕТЬСЯ 

У Вифлеємі днесь несеться вість, 
Що появився там із неба Гі·сть. 

2. На котрого всі чеІ(али, 
його тужно виг.1ядали 
Сотні сотні літ. 

Хоч Він явився як маJ1е Дитя, 
Та у яскини в яслах спочива, 

2. Але віра нам говорить, 
Що Він Господь, Бог і Творець 
Неба і землі. 

О, як бажали Патріярхи всі 
його побачить хо\Іби лиш у сні! 

2. Як вони би раді були 
Хоч одно сдівце учути 

З ,уст його святих! 

Тож днесь віддаймо тут йому поклін, 
І всі молімся, всі Єго просім, 

2. Щоб познолив нам прожити 
І коJІись 1/fого с.1авити 

Вічно в небесах. 

105. ХЕРУВИМИ СВЯТ 
Херувими: "свят!" 
АрхангеJІи зрят! 
Чуд невидимий нині с.1авимий, 
Ах, ах, Ті.1о! ве:rьми зідо удивишася! 

2. Прийдім, прийдім до шопи, 
Узрим Бога во плоти, 
І матір Єго святу, 
Діву Марію чисту, 
Которая Сина свого повиває, 
В яслах складає. 
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І 
Неумістимий 
Весь тут змістився! 

1 З утроби Діви Христос родився! 
1 О глубина всіх розума недовідома! 

2. Витай Пане і Царю, 
І Витай наш, Спасителю, 
І Витай скарбе дорогий, 
1 Ніколи непребранний, 

Бо радость і сладость, явилася 
Всему міру днесь. 

Предвічний Боже, 
Щож Ти учинив, 
lЦо ·в яслах скотских низько ся склонив! 
Ах, ах, Пане, най ся стане no.1Jя Твоя. 

2. Днесь Ангели Му служать 
А віл з осЛО:\1 там дрожатL. 
Пізнали Бога в ЛvlОТИ, 
Хотяй вони суть скоти, 
На коліна упадають, Тr.орцю своєму 
Хвалу віддають. 

І також З'візда 
Іде пред цари, 
Ко торі несуть ве.1икі дари: 
Злато, смирно, JІиван дивно Пану своєму; 

2. Пізнали Найвнешого 
Спаса, Царя своєго, 
І всі веслишася, 
В дом всой возвратишася 
До Ірода врага Божа, уже к тому 
Не явишаси. 
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Глядає Ірод, 
Як написася, 
В каторій страні Христос родився, 
Призиває,-випитує книжники своя. 

2. Они же єму ріша, 
В Вифлеємі родився! 
В той час страшно заричав, 
Власи свої расторгав, 
Убити Христа ражденного скоро ся 

Він наготував! 

Кусив ся цар 
Ірод безума, 
Шле своє війска до Вифлеєма: 
"Ідіть, вбийте, кров пролийте 

2. Десять тисяч чотири 
Діти й малих убили: 
Невинних немовJrяток, 
Ревно плачучих мато~ 
Кров невинну проливають 

Ro Вифлеємі. 

О Вифлеєме, 
Ти днесь не сумуЦ, 
А ти, Рахиле бла~душествуй! 

всіх дітий 
(малих!" 

яко воду 

Не плач, мати, в небо взяті є діти твої, 
2. Царствувати там будуть 

І о смутку забудуть, 
Ублагають вам Христа, 
Щоб від {:его Рождес'Гва 
І ви слези свої ревні утолили 

·---·~~=~~.:=~·-----1 
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1 106. ХОДИТЬ ГОСПОДЬ ПО РАЮ 
Після Мельодії: "Ангел пастирям мовив" 

І 
І 
І 
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І 

Ходить Господь по раю, 
З Адамом розмовляє: 
2. "Адаме! У ее 'В раю є твоє, 
Лиш овочу одного 
Усти збороняю!" 

Змій то все в корчи чує 
І від Еви требує: 
2. "О Ево! коли в раю все твоє, 

Чом з дерева одного 
Рвати не пробуєш ?" 

"Много в раю є плодів, 
Іх Господь не боронить 
2. Зривати: Лиш з одного зборонив, 

Прийде вічний Божий гнів 
І раю утрата". 

"Ей не страхайся, Ево, 
Вкуси овоч з дерева, 
2. Увидиш тайни світа ці~1ого, 

Будеш мудрійша Бога, 
І з мужем Адfіом". 

Овоч Ева вкусила 
І мужа побудила,-
2. О горе! Господь в раю явився, 

Адам пред Богом скрив ся, 
Він нагий і голий ... 

А Бог строгий судія: 
"Закон легкий дав вам Я, 
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І 
2. Адаме. . . Мою святую волю, 

Ти преступив з женою, 
Прийде на вас кара". 

Прародичі із раю 
Пішли,--й їх щасливість вся 
2. Страчена. . . Ангел, з мечем 

Стеріг приступ вигнанИм 
До райскої брами. 

Народинея Божий Син, 
Вибавитель наш єдин 

огнен

(ним, 

2. Від кари. З Богом нас примиряє, 
Двері райскі втворяє 
Новонароджеrщй. 

107. ХРИСТОС ГОСПОДЬ НАРОДИВСЯ 

Після мельодії: "В яслах лежить" 

Хри~тос Господь народився 
У вертепі на сіні, 
І ми йому покловімся 
Народженому нині. 

2. Ви, пастирі прибігайте 
йому мило пригравайте 
Сотворителю свому. 

А ми самі з пісоньками 
СЛідом ваши:\1 підемо 
І на Того маденького, 
Що Він діє, глянемо, 

2. Як убого народжений, 
Плаче в стайні положений. 
Тож Го днесь утішимо. ' 

(5) 
•:•f- _"_о- -~о-·о._.о.-.о~---·---·---а--а---~·:• 



Далі люди, ідім туди, 
Най гремить світ з радости, 
Що піс.1аІ-шіf, дJІЯ нас даний 
Ємануї.1 з низькости; 

2. його щиро привитаймо, 
З Ангелами заспіваймо: 
Слава во вишних Богу! 

Христе Боже! що то може, 
Що розкоші райскїі, 
Оставляєш, а вступаєш 
У клопоти земскїі? 

2. Любов моя Мя знижнла 
Чо.'Іовіка підоймила 
Під небо емпірейске. 

108. ХРИСТОС НАМ ДНЕСЬ НАРОДИВСЯ 

Після мельодії: "Вселенная веселися" 

Христос нa:vr днесь народинея 
З Пречистої воплотив ся, 
2. Всего світа Сотворитель, 

Рода людсr>кого Спаситель, 
В ВифJrеємі 2. К)дейськім. 

Тяжкі слези минулися, 
І всі журби забулися, 
2. Бо стер г.паву Він змієву, 

Христос з дому Давидову, 
Рождеством 2. своїм. 

Серце Ірода сумує 
І на Царя ся готує: 
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2. Каже діти убивати, 
Христа по всюду шукати, 
Трьо:v~ царя:v~ 2. від Восток! 

О, Іроде безч~rвстснний! 
Кровію ненасичений! 
2. Мечем твої:v~ лоІ<.'Інл-єс сн, 

В страшні муки втрутиJІ-єс ся, 
На віки 2. до лскаа. 

Ти РахиJІе, не с:v~утисн 
·Від слез твоїх утолисн! 
2. Діти ТВОЇ В ІІСбі іІ\ИЮТІ>, 

Христу Богу піснь спінають, 
З Анге.пи 2. сзнпв1и. 

ми з Давидо:vr заграЙ:\10, 
Всї в кимвали ударнй:vtо, 
2. Ражденному весі:vт ;1.ари, 

Небесному llapю СJІа;ш: 
Чистїі 2. серця. 

О! Маріє, заступнице, 
Ти небеснан Царице, 
2. Моли всегда Роджсного, 

Твого Сина Преднічного 
О нас слуг 2. Тноїх: 

lЦоб ізволив мир швt дати, 
Волю Єго виповняти, 
2. Много літ всім прожити, 

Во вік віков Го хва:шти, 
Во царстві 2. небеснім. 

131 
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І Бог воnлотився 

І Христос родився, Бог воплотився, 
Во Вифлеємской яскині, 
В стайні убогой, нищеті многой, 
Велія радІсть всім І-Іиr-Іі! 
2. Ангели співають, че'сть Єму віддають 

Богу 'і Творцу своєму. 
Ли куй, чеJ1овіче, з ро ждества того! 
Христос 'бо од ада спасе душ много, 
І од работи вражія. 

Марія чиста, родивши Христа, 
В яслах зложила на сіні, 
Не розуміє, що то ся діє: 
Бог помістився в яскині. 
2. Пелени готує, солодко цілує 

Улюбленого М.паденца. 
"Яким Ти способом во мні змістився? 
В дівств і без болізни, Чадо, родився? 
Радосте моя безмірна!" 

йосиф сіє воплощеніє 
Видя, предивний хранитель: 
В нищем образі на остром мразі, 
Люто страдає Створитель, ' 
2. Від зимна хоронить, бидлята приводить 
Щоб огріваJш дишуще. 
Бидлята же волі Єго слушають, 
Перед Ним коліна свої згинають. 
Творца пізнавши своєго. 

Пастирям вісти тії обвістив 
Ангел стрегучим стад в ночи. 
Проте утішно в Вифлеєм спішно 
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Біжать, як тtльки возмоrчи. 
І 2. Умильно взирають, дарунки оддають 
і Які лиш мали Владиці.-
1 Радуйся, Пастирю, з неба зісланий, 

1

- В убогім вертепі нам показаний, 
Заблудших ради пришедий. 

Странії цари ідуть со дари 
Од восток до Вифлеєму. 
Ливан і злато і смирно нато 
У готовані суть Є му. 
2. Тамо •ся зближають, Ірода питають: 

"Де є рождейся Цар слави? 
Звізда бо нам ясна Того я'Вила, 
Єгоже Пречиста Діва 'повила, 
Пожадавного Месію." 

Скоро предсташа~ дари воздаша 
І честь з поклоном Цареви, 
Богу Вишнему, Всемогущому 
Всея твари Господеви. 
2. Ангел ся показав, у сні їм путь вказав 

Во страну свою одійти. 
Радуються веJrьми з посоJrьсва сего, 
Яко обрітшії Царя своєго, 

Ірода лжива отвергли. 

Ми вірующе і Христа чтуще, 
Согласно пісні співаймо, 
Со веселієм і емиренієм 
Славу і по·клон оддаймо. 
2. Радость всім велія, бо Сина Марія 

Чистая Ді~ва зродила, 
Зродила всякої твари Первенца, 
Істиннаго Бога, 6ивша Младенца, 
Во спасевіє всіх вірних. 

11-•-а-а- •:• 
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110. ХРИСТОС СЯ РАЖДАЄ, 
ТО Ж СЛАВІМ ІіІОГО 

Христос ·ся р(lждає, 
То ж славім, славім, елавім його! 
На ·сей світ вступає, 
То ж славім, слаnім, славі·м його! 
2. Вістку сю перші пастирі почули 

І до вертепу спішно всі прибули, 
Дитятко в ясІах щиро привитали, 
Бо в Нім lv\eciю свойого пізн~1и. 

Пізна.1и, пізнаvlИ----
"Що то Дитя Боже, любеьке та й rоже, 
Що Воно лиш може цілий світ спасти! 
То ж славім, сJrавім, елавім його." 

Христос ся раждає! Тож елавім і т. д. 
В вертеп загощає! Тож і т. д. 
2. А по пастирях три царі з восто·ка 
йдуть за звіздою, не спускають з ока., 

Ввійшли в яскйню, поклін свій вІддали 
І у Дитятка милости б.1агали. 

Б.ІJагали, пізнали: 
Що то Дитя l)оже і т. д. 

Христос ся раждає! Тож елавім і т. д. 
Тай на'с там спрошає! Тож 'і т. д. 
2. То ж і ми н11ні всі там поспішаймо, 
Дитятко Боже усердно благаймо: 
Щоби нам звоvlило в щастю проживати 
І з Ним там в небі вічно царствувати 
Бо так є! Бо так є! 
lЦо то Дитя Боже і т. д. 
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111. ХТО ТАМ ЛО ДОРОЗІ 

Хто там по дорозі 
йде до ВиФлсєму? 
Що це за невіста 
Пречудна при ньому? 
2. То Марія Діва, 

йосиф КО.'ІО Неї, 
Идуть шукати місця 
У рідні своєї. 

Дармо довго ждааи 
В кревних під дверима, 
Цілі вже дрожа.тш 
Від вітру і зимна, 
2. Одні хоч вчинили, 

Другі не приняли, 
Інші перед ними 
Двері зачиняли. 

Не йшли у гостину, 
Бо їх серце чуло, 
Що там для Ісуса 
Вже місця не бvло. 
2. Пішли ген За місто 

У яскиню темну, 
Де Марія Діва 
Клякнула на землю. 

"Се раба Господня
Стала говорити
Хочу Твою во.пю 
Господи, сповнити, 
2. Єсли так бажаєш, 

Нехай так ся стане, 
І 
І 
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І Се раба Господня І 

І Твоїй волі, Пане!" І 

А йосиф старенький 
і Вийшов у ту .хвилю, і ",·· 
fl Щоб дров назбирати І .. (~.~~:.· Огріти яскиню, ~ 
І 2. Огонь розпалити, і ~· 

Іс Щоб теплійше було, 
Щоб Дитятко Боже 

1

1 

Так зимна не чуло. 

Аж тут залунали 
Голоси предивні, 

І Стали відбинатись 

І 
Чудно мельодийні. 
2. Оглннувся йосиф, 

Яскиня вся ясна, 
І Ангели співають, 

Звізда світить кра'сна. 

Біжить йосиф спішно, 
Богу поклонився, 
Що для нас з любови 
В яслах положився. 
2. З ними він співає: 

"Тіштеся всі люди, 
За гріхи покайтесь, 
Він нам все ·забуде!" 

112. ЦВІТ МИСЛЕННИИ 

Цвіт мисленний днесь ся родить! 
Бог од небес к нам приходить, 
2. Которого красна Лелія, 

Пречистая Діва Марія 



1-·-·-·НдРіЗДВіГХРИёТОВЕ----'іЗіі 

іі с 
Нам раждаєт і питаєт 

і Сосци своїми вельми драгими 
І Во пустині, во яскині 
1 Прсславно нині. 

і 
~ 

І 
І 
t 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
і 
і 
І 
І 
! 

Ангельскії небес Сили 
Тайни сія у дивили: 

2. Тому ся покланяють 
І согласно співають: 
"С.1ава Богу, по nремногу, 
Мір просвітившу, благоволившу 
Жити гойно, богобойно, 
Людям спокойна!" 

Пастиріє там прИспіли, 
Бога в плоти як у зріли; 

2. Яко Творця витають, 
Честь ·від серця віддають: 
"Прийми віру за офіру, 
Преблагий Боже, більше не може 
Пастир дати з бідной хати, 
Крамі ягняти." 

Тріє царі тут прямують, 
За звіздою послідують, 

2. Свої дари віддають, 
На коліна ·падають, 
Рожденному, безсмертному, 
Владиці Богу кладуть у ноги 

Свої трони і корони 
Смирнють вони. 

Тож к вертелу всі спішімо, 
З Ангелами прославімо 

2. Явленного, воплощенного, 
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1
1 Від Марії rождеююго І 

Бога в плоти, между скоти, І 

І Як видим нині в яслах на сіні, іі 
Бо від віка чоловіка 

І Любить В.аадика. і 

і 
І 
І 
І 
І 

І 

І 

113. ЧАС РАДОСТИ 

Час радости всеелости 
Світу настав нині, 
Бо Спаситель Відкупите.т1ь 
Народився з Діви. 

2. Прийшов на світ сам Бог, 
Народився убог, 
Не в золотих неба палатах, 

Як міг. 

Як нещасний нарід земський 
По гріху першім був, 
Як жалісно розум людський 
В жалости тужив;-

~. Всі у тьмі ходили. 
І в печа.11и скорбіли, 
Без пастиря і без вожда 

Блудили ... 

Но уже ся обіцяне 
Слово те сповнило, 
Праотцем по гріху дане 
Уже ся воплотило: 

2. Уже СЛОВО плоть есть, 
Месія від небес 
Викупити, вибавити 

Прийшов днесь! 



ГНАРїЗдво.ХРИсrовЕ-- -·-rnll!. 
І Радуйся, Праотче Адаме; о 
І Радуйся, Прамати, І 
і Відкупитель обіцяний 
СІ Вже прийшов вас спасти! 
І 2. Пророки плещіть, 
~ Отці ся веселіть, 
І Христа Бога ражденого 
і Славіть! 

і 
І 

І 
І 
І 
І 

І 
і 
І 

Вже Ангели в Вифлеєм і 
його величають, 
Слава Богу, мир на земли 
Радісно співають: 

2. Народився нам Спас, 
Увеселив всіх нас, 
Він відпустить, освободить, 

Від тьми rвас! 

Звізда давно обіцяна 
Над вертепом стала, 
Зоря яrсна, невидана 
Вифлеєм обняла; 

2. Царі її знають, 
Славно пов'ідають, 
І у звізді Христа Спаса 

Пізнають. 

Пастирі звізду ясну 
На воздухах видять, 
Ангельську nісню прекрасну, 
Дивуючись, чуют-ь, 

2. Таки зі сну встають, 
Спішно прибігають, 
Сотворителя Спасителя 

Витають. 
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Кличмо і ми: Богу слава, 
І Люди на світі, 

1- Вже ся земля небом стала, 

І Спаситель по іст і: 
2. Давно обіцяний 

І І жадібно жданий, 
Відкупитель, Ізбавитель 

бсть даний! 

Поспішаймо, прибігаймо 
У вертеп радісно, 
його славно величаймо 
У яслах набожно: 

2. Бо Він є той Бог сам, 
Що прийшов днесь к' нам,
Закон святий спасительний 

Приніс нам! 

Витаймо його набожно 
На світ прийшовшого, 
Приймім його прилично, 
Як Царя нашого, 

2. Даймо поклін йому 
Як Богу нашому 
Що сотворіню явивси, 

Сво йому. 

114. ЧИ ЧУ ДЕСНИ й ЦВІТ РОЗВИВСЯ? 

Після мельодії: "Цвіт мисленний'' 

Чи чудесний цвіт розвився? 
Ні Христос це народився, 
Котрого Лелія, Пречиста Марія, 
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Яко Мати, доглядати 

І Маленького, елабенького 
У пустині і яскині 

і Вибрана нині. 

і 
І 
і 

' І 
І 

І 

Пастирі там прИ'бігають, 
Бога в тілі оглядають; 
Спасителя витають, честь і поклін 

(віДдають: 
Прийми віру на офіру, 
Преблагий Боже; більше не може 
Пастир дати з своей хати 

Крамі ягняти. 

Три царі подорожують, 
Зріти чудо потребують; 
Перед Христом падають, свої дари 

(віддають 
Рожденному, безсмертному 
Господу Богу честь дають многу: 
свої трони і корони 
Смирнють вони. 

ми радо прибігаймо, 
З Ангелами заспіваймо: 
Явленому най буде честь 

Бо мир дає і бажає 

слава по

(всюди, 

Люд визволити і научити, 
Що від віка. чо.1овіка 
Любить Владика. 

~~~~~~~ ·~ 

~!~ · ~r,rt;~ 
•.t~'' І/~~\ 

~[~~~~~'''- 1 
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Чудесна .з.ірка днесь сіяє, 
До Вифлеєму запрошає, 
2. Де Спаситель народився 

І в вертепі умістився. 

Витай нам зірко, ясна, ми.11а, 
Для всіх щаслива тая хвиля, 
2. У котрій· Христа звіщаєш, 

Нас з неволі вибавляєш. 

Тож веселімен і співаймо, 
Рі'здво Ісуса прославляймо, 
2. Він же дасть нам все, що треба, 

Запровадить нас до неба. 

Христу Дитятку поклонімся, 
До Нього в яслах пригорнімся, 
2. І просім смиренно нині, 

Всі його о мир в родині. 

Бо де в родині мирно, тихо, 
Там ізчезає всяке лихо; 
2. Бо де згода процвита€, 

Там Христос перебуває. 

116. ЧУ ДЕСНА ЗІРКА СІЯЄ ДНЕСЬ 

Чудесна зірка сіяє днесь, 
Спаситель світа прийшов з небес. 
2. То ж веседімся і заспіваймо, 
його ·сердечно всі привітаймо: 

1 Витай нам, Спасе, витай нам днесь! ; 

•• -о-а-a.-.~.-.o.-.o.-.o...,u..-o._.a.-.o~._.a а. 
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Несім у дарі йому любов, 
Себе віддаймо в його покров. 
2. Просім, щоб знолин тут нам прожити, 

1 його по смерти н небі славити: 
і Витай нам, Спасе, витай нам днесь! 

І 

І 
І 
І 

Дитятко Боже! з Різдвом Твоїм 
Зішли на землю мир .пюдям нсім. 
2. Нехай замовкне буря і злоба, 
А запанує миру погода: 
Витай нам, Спасе, витай нам днесь! 

Дитятко Боже! благослови, 
І всіх до Себе нас пригорни: 
2. Щоб ми від Тебе не відступиJш, 
Твою святую волю повнили: 
Витай нам, Спасе, витай нам днесь! 

117. ЧУДО В ДАВИДОВІМ РОДІ 

Чудо у Давидовім роді, 
Вістить Ангел вам, народи; 
У стаєнці простій Бог ся народив, 
2. Щоб ·спасти від смерти всіх своїх 

люди й. 

В Вифлеємі виднім звідси, 
От ее знак вам моє й вістки: 
"В вертепі за містом знайдете Дитя, 
2. На сіні сповите Боже Немовля." 

йдуть пастирі зріти чудо, 
llLo сталося на безлюддю, 
На коліна впали, поклін віддали, 
2. У дитячім тілі Бога славили. 
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прине·сли 1/fому дари, І 
І Що при собі в п•лі мали; 

І 
І тішать Марію й йосифа старця, І 

І 
І 

2. Радуються видом Месії Христа. 

118. ЩАСЛИВА НИНІ 
Після мельодії: "Во Вифлеємі нині новина" 

Щаслива нині світу новина, 
Зродила Діва Божого Сина, 
2. У Вифлеємі в стайні яскині 

Чудне Дитятко зродилось нині. 

Тьма Херувимів пісню співає, 
Якой до нині ніхто не знає, 
2. "Слава во вишних" співають солі 

"Людям на землі мир, доброї волі." 

Ангели Божі вістку го.'ІО'СЯТЬ 
І до стаєнки пастушків просять 
2. ІЦоби Дитятку йшли поклонитись, 

Серцем душею, з Ним nолучитись. 

Звізда зі Сходу веде, не гасне, 
К'Бо,гу Дитяти, як Сонце ясне, 
2. Цар'ів зі Сходу, Поган з народу. 

Віру дістали як нагороду. 

Ми також з ними браття С'пішімо. 
2. Душі і серця наші складаймо; 

Дл~ братів наших ласки благаймо. 

Котрі зблудили, в котрих неволя, 
Щоб завитала нам краща доля, 
·2. Що6 з Богом в згоді, спокійно 

(жили 
В небі на віки його славили ... 
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І І 9. ЩЕДРИй ВЕЧІР 

ІЦедрий вечір всім вам! щаслива година! 
Породила Діва предвічного Сина! 

Лада, Лада, Лада! 
Все на світі радо! 
lЦедрий вечір на землі! 

Не в пишних па.JJатах Бога породила, 
А в біднім вертепі Господа повила. 

Лада, лада, і т. д. 

Не білі перини Господу стелила, 
На вязонці сіна Вічного зложила. 

Лада, лада, і т. д. 

Не межи Царями Господь нам явився, 
А між вівчарями в яслах положився. 

Лада, лада, і т. д. 

А блаженні духи в воздухах співають, 
Пастирів убогих до стайні скликають, 

Лада, лада, і т. д. 

Пастирі убогі до стайні приходять, 
На вязанці сіна Господа знаходять. 

Лада, лада, і т. д. 

А на світлім сході зоря засвітила. 
Трьох царів премудрих дуже звеселила. 

Лада, ладо, і т. д. 

Золото і .ТІадан, миро вони взяли, 
І в Єрусалимі за Христом питали. 

Лада, лада, і т. д. 
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Найшли Христа Ьога не в Єрусалимі, 
А в убогій стайні в місті ВифлеЕмі. 

Лада, лада, і т. д. 

І ~'богим ·вертепом царі не гордили, 

1
1 Христови всі дари і поклін зложили. 

Лада, лада, і т. д. 

І 

І 
І 

І 
І 

l ми Христа Бога всі радо витаймо, 
Разом з пастирями весело співаймо: 

Лада, лада, і т. д. 

120. ЩО ЗА РАДІСТЬ 

Що за радість для на·с всіх 
Яка досі в світі не бувала, 

2. Свят Бог народився, 
Людям об'явивтся, 
На землі. 

настала, 

Ангел вість сю nастирям голосить, 
До Ісуса на поклін їх просить. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Вже й три царі прийшли аж зі сходу 
І витають Творця всего роду. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Ірод того не може збагнути, 
Всіх питаЕ: чи ее може бути? 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Казав діти дволітні стинати, 
ІЦоб враз з ними й Христу життя взяти. 

2. Свят Бог народився і т. д. 
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Не пошкодить Христу злобне діло, 
До Єгиnту Він ся скриє ціло. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Прийде скоро Іроду заглада, 
А. нам в БозІ втіха і відрада. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Дай нам, Спасе, вік прожити, 
Щирим серцем все Тебе хвалити: 

2. Свят Бог народився і т. д. 

121. ЩО ЗА РАДІСТЬ 
Інші слова-та сама мельодія 

Що за радість на світі наста.1а 
Яка перед тим не бувала 

2. Свят Бог народився. 
8 ЦеЙ день, і ПОВИВ'СЯ. 

Во яслах. 

Три царі від восток прийшли, 
Нарожденному дари принесли. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Ти Давиде, бі1й в гус.ли весело, 
ІЦо ся твоє ісповнило слово! 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Херувіми на престолі зряще, 
Серафіми вокресть предстояще 

2. Свят Боr· народився і т. д. 

Ірод з того дуже засмутився, 
Що Христос з Діви на світ народився! 

2. Свят Бог народився і т. д. 



Казаrв діти малїі стинати, 
Ражденного в вертепі шукати. 

2. Свят Бог народився і т. д. 

ІД о, Іроде безумний, ділаєш? 
Що ·за Христом у вертепі шукаєш? 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Нехай-же твоє безумство зчезає, 
Ражденного Імя най сіяє, 

2. Свят Бог народився і т. д. 

Дай нам в мирі життя скінчити, 
Тебе ражденного всегда хвалити: 

2. Свят Бог народився і т. д. 

122. ЩО ТО ЗА ПРЕДМВО 

Що то ·запредиво, 
В світі новина: 
lЦо Діва Марія 
Сина зродила! 
2. Ой, як Вона породи.;rа! 

Тоді його увиді"1а! 
Пречиста Діва. 

А йосиф старенький 
Над яслами стоїть, 
Ісусу Христові 
Аксаміт стелить; 
А Марія Му співає, 
До серденька пригортає .. 
"Люляй, Сину мій." 

і 

І 
І 
і 
і 
І 

І ми ражденному 
Поклін віддали, 

~ о--•-• -·-•-u_,_,_.._.._o_u_o_o ___ .t 
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1 

до Ірода злого І 
Не повертали. 

і Ірод з того засмутився, 

сі tЦо Христос Цар народився,-
І Сказав шукати. 

І 
і 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 

І 
І 

і 
І 

І 

Ой, іш.11и три царі 
З подарунками, 
А за ними звізда 
З оболочками. 
Вийшов Ірод тай питає, 
І до себе запрошає: 
"Куди ви йдете?" 

Та царі минули 
Ірода лихого. 
Хтіли поспішати, 
Бога привитати. 
Царя Бога павитали 
Із дарами поклін дали 
В біднім вертепі. 

123. ЯК ПОНЯТИ МОЖЕМ 

І 
Як паняти можем, Маріє Госпоже 
2. lЦо не втративши Дівства Сина поро

(дила 
1 І убого у стаєнці на сіні зложила? 

Цей всім світом жданий, Емануїл званий 
2. Помістився в утробі твоїй Ненмістимий 
І родився, як хотів Сам, Бог непостижи-

(мий. 

і 

І 
і 
і 
і 
! 

І 
І 

І 



150 КОЛЯДИ АБО ПІСНІ 

Тож днесь веселися· і йому вклонися; 
2. Бо аж з неба сам зійшов, грішнику, для 

(тебе 
Щоб тебе міг посадити 'ПО правій від себе. 

За 'З1Віздою з сходу три царі приходять, 
2. І nрийшовши у вертеп перед Ним вnа-

(дають 
І ще в дарі ливан, миро й золото вручають 

Ангели співають, пастирі же грають; 
2. І ми радо теж спішім Спасу послужити, 
А Він дасть нам в вічні віки з Ним у небі 

(жити. 

124. В ВИФЛЕ€МІ ГРАДІ 

В Вифлеємі граді торжество нині: 
Христос Бог Цар слави родився в яскині. 
Пастирі служаху і Ангели воспіваху: 
Слава в вишних Богу і на землі мир. 

Ликуйте пророки та всі патріярхи, 
Отці і праотці і святі нині: 
Вже ж нам Бог дарує, і царство готує, 
Усім християнам вірующим в Него. 

125. ВЕСЕЛИСЯ ВИФЛЕ€МЕ 

Веселися Вифлеєме, веселися днесь 
ІЦо до тебе наш Спасите.пь загостив 

'З небес. 
2. Слава, СJІава в вишних Богу 
І на землі мир 
В человіціх благоволеніє. 
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Слава, слава Христе Спасе, Твому Рождес- І 
тв у, 

Що принесло днесь спасення і спокій люд
ству. 

2. Слава, с.1ава в вишІІих Богу 
І на землі мир 
В человіціх б.ааговолені€. 

Веселись і ти Давиде, в честь ~L'1ого заграй, 
Та при милих звуках арфи з нами заспівай 

2. С-1ава, саава в вишних Богу 
І на землі мир 
В человіціх благоволеніє. 

126. ІДЕ ЗВІЗДА ЧУ ДНА 

Іде звізда чудна 
З восток на поJІудне; 
2. Над вертепом сіяє, 
Трьом царя;vt путь являє. 

З восток ідуть три царі, 
Несугь Христу дари; 
2. Ірод же їх спиняє: 
"Куди йдете?"-питає. 

Ангел їм звіщає, 
На пугь направляє: 
2. "Іншим шляхом ступайте, 
Ірода виминайте!" 

Ірод тоє почувши, 
Вельми засмутився, 
2. Що в rороді-Вифлеєм 
Христос Цар народився. 



І 

І 
І 
І 
І 
і 

І 
І 

І 
І 

Слава Ражденному 
Дитятку малому; 
2. Що світ і чоловіка 
Він спас на вічні віки. 

І 
і 
і 
і 
І 
І 
І 
І 
і 
і 
і 
і 
і 
і 

І 
і 
і 



ЧАСТЬ 11. 

Народні моnяди 

• • 
І ЩедрІВИМ 



~·нлюдНїі<ОЛЯДИїЩЕдJ>іВКіГ ___ ,. 

"Величай, душе моя, во йордані 

крестившагося Господа''. 

(Припів з 9 пісні Канона 
Богоявлення). 

ТРОПАР БОГОЯВЛЕННЯ, Глас 1. 
\ 

Во йордані крещающуся тебі, Господи, 
Тройческоє явися поклоненіє: Родителев бо 
глас свидітелство•ваше тебі, возлюбленнаго 
тя Сина іменуя, і Дух в виді голубині, ізвіст
воваше словесе утвержден і є: явлейся, Хріс
те Боже, і мір rіросвіщей, слава те-бі. 

КОНДАК БОГОЯВЛЕННЯ, Глас 4. 

Явилея єси днесь вселенній, і світ твой, 
Господи, знаменася на нас, во разумі пою
щих тя: пришел єси і явилея єси світ непри
ступний. 

і 
і 
і 
і 

І 
і 

І 
і 

І 
і 
і 

І 
і 
І 
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І 
І 
І 
І 
І 

І 
І 

127. В ВИФЛЕ€МІ ВО ЮДЕІ 

В Вифлемі во ЮдеЇ1 
Гей, нам, нам; 

Народився, валлотився 
Го·слодь сам. 

На сіночку в жолабочку, 
Гей, нам, нам; 

Дитя гоже--милий Боже
Господь сам. 

Сіно тоє дорогоє, 
Гей, нам, нам; 

На нім лежить без одежі 
Господь сам. 

Одежини для дитини 
Принес ім, 

До той шапки; та під шапку 
По'стелім! 

Фарисеї, Садукеї 
Чи спите? 

У порога Дитя Бога 
Чи зрите? 

О Іроде, грішний жиде, 
Ти пропав; 

Ти вже менший, нам Цар інший 
Днесь настав. 

Ідуть царі, несуть дари 
Із восток; 

І 
Нарожденний, воплощенний 
Бог-Отрок. 

•:•••~.-....-.o.-.o.-o._...,J._.o.-.u.-.u.-ІJ.._..o.-.ІJ_f.._....o- D-а- а -• • 



І ти Федьку бери редькву, 
Яблок кіш; 

Нуж в дорогу! Неси Богу, 
Сам не з'їдж! 

Ти Андрушку неси гуску 
Гриць качку; 

Маленькому, слабенькому 
Робачку. 

Ти Пилипе, встань з під липи, 
Гей, чуй-же! 

Розпустися, розгостися, 
Ликуй-же! 

А ти Юрку, бери курку, 
Яєчко; 

Най тішиться, веселиться 
Сердечко. 

А ти Костик, возь за хвостик 
Петрушки 

Тра Дитяти--соколяти 
До юшки. 

Ти Михалку бери ·палку 
В дорогу! 

Супостати могуть стати 
Ко Богу. 

І 
І 
і 
і 

І 
і 
і 
і 
і 
І 

Як-би які ппсіпаки І 
Явились, і 

Ми-б за того Маленького - 1 
Всі бились. 

''·-·---·-·------1 
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І 
І 

І 
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А що старець за олтарець 
Достане; · 

Беріть скрипки нові злипки 
Краяне! 

І цимбалки перепалки 
Озвуться; 

А з склянички коляднички 
Напються. 

Як нап'ємся, так озвемся: 
Гей нам, нам! 

Народився, вонлотився 
Господь сам! ... 

128. В ГАЛИЦЬКІй ЗЕМЛІ 

В Г3JІИцьюи землі, новая зоря, 
ЗійшJІа зза моря,- ІДасть Боже! 
2. Ясним пром'інням тьму лросвітила, 
Людей збуди.ш1.--Дай Боже! 

Ой, у Галичі красна невіста, 
Мов би Пречиста--Щасть Боже! 
2. На руках носить як соколятко, 
Красне дитятко.--Дай Боже! 

Тота невіста, треба нам знати, 
То вкраїнська мати-Щасть Боже! 
2. А на руках її красна дитина, 
Вкраїнська родина.---Дай Боже! 

І А ти на небі, ясная зоре, 
і Не йди за море-lЦасть Боже! 

1 
2. Но лриязненько світи від нині 

І Вкраїнській дитині-Дай Боже! І 
•:•.._,u-.ct~ct~._.o.-.u._o.-.n.-.c).-.D._...._.~~.-.n...,o.-...::• 



І'і5в-.. -·~дР"одНїїюля·диї'іііЕдРївкі1-.. -··-.. - ... ·. 
І 
І Щоби нам скоро гожа зростала, 

Лиха не знала-Ulасть Боже! 
2. Тай щоби в мирі всім людям мила 
lЦасливо жила.- -Дай Боже! 

129. ВО ВИФЛЕЄМІ РАДІСТЬ nРЕМНОГА 
Після меJІьодії: "Во Вифлеємі нині новина" 

Во Вифлеємі радість премнога: 
Зродила Діва без гріха Бога! 
Зродила Сина, спасеніє істе, 
Дала Му тіло невинне, чисте! 

А йосиф її обручник вірний 
Вистелив в шопі )К.'Іобець покірний 
Вистелив сіном для Марії й Сина! 
Ой стала-ста.1а д.инна новина! 

На небі зорі всі засіяли 
Своєго Пана тай п rивита.1Н! 
А що найперша, що найкрасніша, 
Осія.::rа шопу, найдостойніша! 

Ой, ворушать'ся всі пастиrіє, 
Не ро'Зуміють, що ся то діє--
Шопа палиться, луна широка, 
Спішать спасати масла й молока. 

Дитятко Боже, мале, невинне, 
Наша надіє, ."'І ад о родинне! 
Рости здоровий, благий і велий. 
Даруй нам щастя, і мир веселий. 

y·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·J 
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130. ВСЮ УКРАїНУ ЗОРІ ОСВІТИЛИ 
Після мельодії: "Небо і земля нині" 

Всю Україну 2. зорі освітили, 
Як з Виф.'Іеєму 2. новину звістили: 

2. Христос родшзся, Бог воплотиося, 
Бог Правди й Любови, здійме всі око
Зішле свободу нашому народу, (ви 
Зітре голову Іроду! 

А найясніша 2. зо сходу сіяє, 
Вся Україна 2. но'Вину приймає: 

2. Христос родився ... 

Дніпро збудився 2., забув зиму люту, 
Подав новину 2. до бистрого Пруту: 

2. Христос родився ... 

А Прут бистренький 2. Дністер зазликає, 
Дністер до Буга 2. вістку посиJІає: 

2. Христос родився ... 

І звеселіла 2. вся наша земJшця, 
Що їй звістила 2. небесна зірниця: 

І 
2. Христос родився ... 

І ми, в·сі, браття, 2. зрадіймо новині, 

І 
В добрій надії 2. заспіваймо нині: 

2. Христос родився ... 

І 
~··~~ ... ~/ .~ 
;;;\)~"~ 

~~~v~~~ 
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131. ГЕй, ДОБРИй ВЕЧІР 

Гей, добрий вечір, тисовий столе, 
Тисовий столе, славний соборе. 
Ой, 'пише, nише сам цісар з Риму, 
Склихає народ до Вифлеєму. 
До Вифлеєму люди числити, 
Люди числити, данини садити, 
А в Вифлеємі темная нічка, 
Пречиста Діва туди пішла. 
В Вифлеєм пішла, містом ходила 
У всіх ся жидів на ніч 'Просила. 
Невірні жиди нічліг не дали, 
Пречисту Діву з міста прогнали. 
Прогнали ri в чистоє поле. 
"Гей, Боже, Боже, ніжки мня болять! 
Ніжки мня болять, мороз стинає, 
Ой, повертаю в вівчарську стайню. 
Ой, 'Стайня, стайня, славная стала, 
Славная стала, Христа нам дала. 
У жоло·бочку сіна вязочка, 
Сіна вязочка від морозочка. 
Гей, тани, тани, Білий мо розе: 
У жолобочку Христос, Син Божий! 
А коло Христа кінь з воликом став, 
Кінь з воликом став просити Христа: 
"Ой Христе, Христе, вроди нам сінце, 
Вроди нам сінце, зелене винце! 
Зелене винце, яру пшеницю, 
Яру пшеницю, всяку nашницю. 
Гей, роди сінце волам рогатим, 

І 

Воли рогаті rаздам багатим. l 
А ворон коня вельможним панам, . 
Вельможним панам, цісарським синам. 
Зелене вино людям на закін, 

.. ~u.-.o.-.o.-.o--.o._....-.o~._.n~.-o.-.-.o.-.o--.o--.a.-.o._,.. 
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І 
Яру лшеницю в церкву на престіл" 
Всім господарам щастя, здоровля, 
LЦастя, здоровля, ще й вечір добрий 
З господиночков, всев челядочков! 
А в колядочку хоть меду бочку! 
Всім господарам щастя здоровля, 
ІЦастя здоровая, пробуток добрий! 
Всім господарам, державним панам, 
Державним панам, духовним отцям! 
Аби ся мали, як землн мая, 
Як земля мая, Пречиста в раю, 
Що Христа носить, ще й Бога лросить 
У сем у світу з води і роси. 
Гой, дай Боже! 

132. З НЕБА ЗІРКА ЗАСВІТИЛА 
Після мельодії: "Бог предвічний" 

З неба зірка засвітила, 
2. Вже зійшла золота, 

Про Бога, про Христа 
Всім возвістила. 

На Вкраїну завита.ла, 
2. Над широким степом, 

Над могучим Дніпром, 
Там запалала. 

Над хатами заясніла, 
2. В українські серця 

Про Христа, про Дитя 
Загомоніла: 

"Радуйтеся, добрі люди, І 
2. Бо вродивсь Христос Бог, 

... U_I_U_U_II_O_O_II_.CІ_CI_U_U_I_O_.-o_U_O_( ~ .. !. 



ІЦо з неволі й: трівог 
Спасати буде!" 

"Радуйтеся, людські діти, 
2. Бо вродивсь Божий Син, 
Він не дасть нам Один 

Кривди терпіти." 

І зраді.аи степи й гори, 
2. Звесс.аіJrа зем.1я, 

Україна., ціла 
І Чорне Море! 

Лине пісня попід хмари 
2. Заспівали степи: 

"Вже не бу де жур·би, 
Вражої кари!" 

І ми, браття, станьмо в колі, 
2. Заспіваймо Христу, 
Щоби спас Віт-чину, 
Нашу з недолі! 

133. З'ЯВИЛАСЬ, БРАПЯ, 
ДОБРА НОВИНА 

Після мслhодїі: "Возвеселімся всі купно" 

З'явиш.1сь, браття, добра новина, 
U(o Божа Мати зроди.,'Іа Сина. 
2. Діва І Іречиста зродила Христа, 

Святан Діна Маrія. 

Діва 1\'\аріи, Лелія гожа, 
Вродила Сина, Дитятко Боже, 
2. В стані зродила, в сіні повила, 

Бога, що Правду полюбив. 
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Син Божий Пре1нду і чесність JІюбить, 
За гріх карає і кринду губить, 
2. Бачить недолю і моrе болю, 
-Кару готує на нрагі·в. 

Ісусе Христе, світу Пладико, 
Терпить наш нari .. J. · горе велике, 
2. Змилосердися і заступи·ся, 

Не дай упасти під хрс·стом! 

Терпить наш нарід ВЕ'<їике горе, 
Спли'ває з нього слі3- !(рови :\rope, 
2. Кривда .аютує і бенкетує, 

Неправда сіла на прссті.'І! 

Ісусе Христе, Дитино Gожа, 
Звільни наш ш1рід з І!l'.10.1і ложа, і 
2. Щоб ми розІ~ві:ш, І'ІОО ;\Ш зраділи 

Твоїм неликИ:\1 Рож,1сством. І 
З Твоїм велики~.r Ро~І.::н·ство:vІ, Христе, 
Най нам споннитІ.сн 11ажаrшп чисте: І 
2. Най зло поборе:'.І і наіі заорем 

На ріднім по.'Іі Е.:<!СІІНJЇ лан! j 

134. йОРДАНЕ, УГОТОВИСЯ 

йо~дане, уготовисп, 
ЙОаНе СК0[10 СПЇІІІІІОІ 
2. Маріїна хrсстити СитІ 
Бога Слово, в Троі'щи t' ;о·ша 
Во річних струях. 

і 

І 
і 
і 
І 
і 

Облаю·r г.1ас своіі icri\'CTИTt_·, і 
йоану ее вознісппс · 

1
. 

2. Да предстанет на Пордани, 
Положити свнтия д:rани j 
На главу Христа . 

... --·-·-"-"_"_"_"_"_"_"_"-··-··--·-·-.. - J 
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Арханге.1и і Херувими, 
Приничуще ~о Серафими, 
2. Раболіпно всип редстояху, 
Крещенію творца служаху, 
Со Крестителем. 

Небеса днесь ся отверзають 
Духа свята іспускають: 
2. Во образі білоголубином 
Літающій над Богом Сином 
Во крещенії. 

Вспять йордан ся возвращаше, 
Море в бездни своя біжаше, 
2. Зряше в п.1оти на струях Бога, 
Которому Воівства многа 
Со страхо\1 с.:rужать. 

О како Тя Христе Владико 
За да рствіє почтим толи ко: 
2. Яко нині во водах яві 
Крещснієм нас нічной СJІані· 

Приобрі.п єси. 

Jlастовице краснопіснива, 
Горлкце пустшшолюбива 
2. Во пустини проповідаєш 
В Иордани Бога креrцаєш 
Во плоти суща. 

Свидіте,~1ь б ист Отець с небеси: 
Возлюбленний Син мой Ти єси; 
2. Того убо послушайте, 
Непрестанно воспрос.аавляйте, 

Явиlьшагося днесь. 

І 



Крестителю і предтече, 
О Те б і Спас Владика рече: 
2. Ність больша в ражденних женами, 
Моли убо Єго за нами 
Вірними раби. 

' 

І ми просім всі йоанна, 
Ємуже власть хрестити дана. 
2. Да умо.'шть Спаса нашого 
Обрісти благодать його 
В день суда страшна. 

135. ЯСНА ЗОРЯ 

Ясна зоря з неба gпала, 
Ще й росичков Бажов стала. 
А з росички веселичко·в, 
З веселички ж ще й керничков. 

В ній Пречи!ста Христа купала, 
У лелію вловивала 
У васи.-1ьки положила, 
На барвінку постелила. 

У зірници колисала, 
У Єгипет утікала, 
lЦе й у лісі спочива.та, 
З леду огня викресаJІа, 

З снігу свічку усукала, 
У місяця ночувала. 
Сего жиди дізнали ся, 
До місяця питалися: 

"Ти місяцю, ти королю, 
Продай, продай Христа Бога!" 
О, не продам, проклятущі, 
Ще на всіх вас кару пущу". 
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136. ЛИКУЮЧИ 
Після ме.1t,одії: "Ликующе возі граймо'' 

Ли куючи, питалися раз: 
"Де родився Сп<1ситель для нас?" 
Хоч питааи Ірода злого, 
Не дізналися про дорогу 
Три наші князі! 

"Не в палатІ, 1 не на перині, 
А у шопі, в яслах на сіні 
Ваш Спасите.1ь, там Г'<> шукайте, 
Як знайдете, поклін віддайте 
йому в бідноті ... " 

Мельодійно поють ангели, 
У Вифлеєм князів ~рьох вели ... 
3візда ясна ясно свІтила, 
По догюзі вірно служила 
Трьом Руси кшrзям. 

Прийшли смирні, поклонилися, 
На Дитятко подивилися, 
Один срібло і з"1ато, 
Другий ливан й кадило свято 
А третій миро. 

ПомоJшлись, порозмавляли, 
йосифа дружно пращали 
й цілували руці Марії, 
Небес прегарної Лелії 
й вертали домів ... 
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"Князі добрі, со миром ідіть! 
Іродови про нас не кажіть! 
Бо цей Ірод думає лихо, 
Хоче убити Дитя потихо, 
Тай перед часом! ... 

І 
І 

Іншим путем князі вертали, 
Ірода зла, ой, не вида.;ш! 
Ірод лютий і юродивий І 
Хоче мстити закон правдивий, І 

Господній закон! 

Нам не страшна ні пімста, ні кров, 1
1 Як між нами Істина, Любов! 

Як Бог з нами жиє й страдає, І 
З нами родиться й умирає, І 
З нами й воскресне! і 

і 

І 
І 
І 
І 
і 
і 
і 

137. НИНІ РОЖДЕСТВО t 
БОЖОГО ДИТЯТИ 

Після мельодії: "Бог ся J1<1Ждає'' 

Нині Рождество Божого Дитяти,. 
Браття Вкраїнці йдуть Иого витати: 

1 
2. Тутки Лемки співають, 

6-------...-.a.-o...-.o.-.o....,u~o.-.ІJ....,o.-o.-.o~~+;• 
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Подаляки іграють, і 
Волиняк щось міркує, 
Бойко легко танцює, 
Полтавець плясає; 
Гуцул тримбітає: 

Тра-ра, Тра-ра, Тра-ра, Тра-ра-ра! 

Чути довкола любі жарти й сміхи, 
Ісус маленький в ручки б'є з утіхи 

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

Грають, співають ~'7 І<раїнські cc.Jia, 
Щоб та дитина буJІа все весела; 

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

Щоб те Дитятко щиро нас любило, 
Ми його нині забавимо мило; 

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

Бо ця Дитина то вам Бог правдивий 
Кого полюбить, той буде щасливий-

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

Маленький Христе, бався разом з нами І 
Із Іваськами тай і Михаськами. 

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

Любий Ісусе, мило к'нам всміхнися, 
В кожній потребі за нас застуnися! 

2. Тутки Лемки співають, і т. д. 

І 
І 

·-~~~~~П._.,.І._.tІ.-,.І~І ...... ІІ .... ІІ~._,о._.u._,сІ.-..n.-.~...-..с(4 
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І 

І 1·38. НИНІ ся З'ЯВИЛА ВЕСЕЛА НОВИНА 
Ї Після мельодії: "Дивная новина'' І 
І 

Нині c~l з'явила 
Весела новина; 
2. В Вифлеємі чиста Діва 
Породи.1а Сина. 

В яслах породила, 
R пелени по вила, 

І 
2. Сіном красним, як лелія, 
йому постелила. І 

Сіном постелила 

1 j І сіном вкривала, 
І 2. "Люлі, люлі, любий Сину"! 

йому заспівала. І 
А ми, бідні люди, 
Нічото не знали 
2. На Поділлю, й на Підгірю 
Сном твердим заспали! 

Аж тут опівночі 
Ясність засвітила, 
2. Всіх нас, браття Українці, 
З'і сну пробудила. 

"Приношу вам, люди, 
Радість і надію, 
2. Що найдете в Бифлеємі 

1 ,._,_.~.:~~~~~-------
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А ми всі зраділи, 
Скоро повставали 
2. І бігом до Вифлеєму 
Разом поспішали. 

Разом поспішали, 
Забули фрасунки, 
2. Бігли через Коломию 
Тай несли дарунки. 

Бігли поспішали 
Добрі приятелі, 
2. Аж до·бігли до стаєнки, 
Вбогої оселі. 

Тамки повклякали 
Для Божої че·сти, 
2. І складали тій Дитині, 
Що хто міг принести. 

Ой, було так добре, 
Та було так мило, 
2. Що аж Божоє Дитятко 
К'нам заговорило: 

"Ой, звідки ви люди, 
Ой, звіздки ви милі, 

~ ," 

2. Що так красно, так сердечно 
Мене звеселили?" 

І 

І 
і 

-"Ми є з України, і 
З веселого краю, і 
2. Там так красно сонце сяє, і 

--~__::~.~~-_j 
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"Там хороші люди, 
Гарна сторононька, 
2. Та тепер там плач і сльози, 
Зла я годинонька!" 

"Просим Тебе Христе, 
Просимо, Маленький, 
2. Зглянься щиро, зглянься мило 
На наш край рідненький. 

"Зішли йому долю, 
Зішли йому волю, 
2. Щоб зраділа наша Мати 
На свобіднім полю!" 

139. ОІіІ, ВСТАНЬ, ГОСПОДАРЮ 
Після мельодії: "Нова радість стала" 

.Ой, встань, ·господарю, та й виходи з хати, 
2. Та встань, брате, разом з нами заколя

(дувати! 

Заколядувати, Христа прославляти, 
2. І в Ісуса ражденного доленьки благати. 

Дай, Боже, прожити, скруту перебути, 
2. А про лихо і npo злидні не знати, за-бути 

Дай, Боже, діждати з діточок потіхи, 
2. Хай все добре припливає до рідної стрі

(хи. 

Дай, Боже, на нивку буйної пшениці, 
2. І в садочну, в городочку, всякої стариці. 

6---,•~c•.-.o~._...~._..)._.f)._.c•.-.••.-.o.-cJ~•._...- а- а-~~- •.• 
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І 
Щоб "Весело 6джоли на пасіці грали, І 
2. Господарям на пожиток меду й во'ску І 

(дали. 

Дай, Бог, Щоб велися воли та й корови, 
2. Буйні коні, як соколи і вівці шовкові. 

Дай, Бог, господарю, ще того діждати, 
2. Щоб за свою тяжку ·працю добру nлату 

(мати! 

Дай, Бот, господарю, у мирі прожити, 
2. І ще нарік разом з ними Господа сла

(вити! 

140. ОА, ДИВНА, ДИВНА 

Ой, дивна, дивна враїнська родина, 
Як до вечері сідає. 
Кожде веселе, як та дитина, 
Се бо Христос ся раждає! 
Різдво Христове сіли витати, 
Радуйся, радуй, вкраїнська Мати! 

Рай у серденьках, ми під вікнами, 
Hyre, прийміть і нас до столу, 
Най всьо, що добре, ·сідає з нами, 
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І 
Хочемо нині лосполу 
Нашим звичаєм колядувати: 

1 Радуйся, радуй, Вкраїнська Мати! 
11~ Ангел небесний най між вас сходить 
. Нині 'із Божим ДитятІ<ом, 
і ·Весь ваш достаток і вас хоронить 
І Від недуг всяких, припадку, 
і Щоб рік від року разом співати: 
1 Радуйся, радуй, преславна Мати! 

І ~~~ 
І 141. Ой, СІВ САМ ХРИСТОС 

1
0 Ой сів сам Христос тай вечеряти. 
Входить до Нього Божая Мати. 
"Ой, дай ми, Сину, від ада ключі, 

і Павипускати В'Сі грішні душі." 

І 
"Ой на-ж ти, мамцю, від ада ключі, 
Павипускати всі грішні душі. 

І 
Лиш одну душу ба й не пускати, 

І 
ІЦо зневажа.т:rа вітця тай матір, 
ІЦо зневажала, с.ловом вкорила, 
Словом вкорила, судом всудила. 

І
lЦей другу душу ба й не пускати, 
IlLo не приймала бідного в хату, 

1
1Цо не приймила, не приоділа, 
Нікому добра не приобріла. 
ІДей третю душу ба й не пускати, 

J 

ІЦо йшла фальшивим сьвідком сьвідчити. 
Тим трьом на віки в пеклі горіти, 
В пеклі горіти, в смолах кипіти." 

i14J.-.u.-.n~~~--.o.-.o.-.o~-o.._.o~..-.o~._...._._..) 
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і 
І 
І 
І 
І 

І 
і 
і 
І 
І 
І 

І 
І 
І 

142. Ой, НАД ВИФЛЕЄМОМ 
Після мельодії: "Дивная новина" 

Ой, над Виф.'Іеємом, 
Над щасливим краєм, 
2. Там небесна Зірка сяє, 

Срібним світлом гра€! 

·Срібним снітлом грає 
Та на стайню вбогу, 
2. Що притулком стала нині 

Предвічному Богу. 

Там Ісус-Син Божий 
В темну ніч родився, 
2. Ясним світлом тої зірки 

В яслах звесе.'Іився. 
с І 

І В яслах звес~лився 1 

1 
І став промовляти: • 
2. Іди, зірко, по всім світу І 

----~=-.:=~~~:·-··--·----
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І 
І 

І 
І 
І 

А де Зірка г.пяне, 
Там добро настане, 
2. Буде щастя, буде доля, 

Ні раба, ні пана! 

Ні раба, ні пана, 
Ні важкого лиха, 
2. Радість .7Ію6а між братами, 
Мир і згода тиха. 

Ой, ти ясна Зоре, 
Не зайди за море, 
2. Злинь на наші рідні ниви, 
На степи, на гори! 

На степи, на гори, 
Під селянські стріхи, 
2. Сій на нас проміння щастя, 

Долі і потіхи! 

t~.Ой,РАДУйСЯ,ГОСПОДИНЕ 
Після мельодії: "Вселенная веселися" 

Ой, радуйся, господине, 
Слухай доброї новини, 
2. Що Син Божий народwвся, 

Із Марії вош1отився, 
В яскині, в яскині на сіні! 

Ой, радуйся, веселися, І 
До схід сонця помолися, І 
2. До Дитятка в чистім полі, 

І Щоб зіслало добру долю і 
І І щастя, і щастя родині! І 
•)~u.-.u.-.a._...,....u.-.u.-tІ--.u.-.u.-.o,....u.-.u~~~~) 
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Проси те Дитятко гоже,--- І 
А воно тобі поможе І 
2. Перенести всякі труди, і 

Вивести дітей у люди і 
На щастя, на щастя, на славу! і 

Будуть сини, як соколи, 
Не зазнають зла ніколи, 
2. А ті дочки, як зірочки, 

ЗоJ,Іоті на них віночки, 
Дай Боже, дай Боже, дай 

144. Ой, У ВИФЛЕЄМІ 
(Коляда Унраїнських дІтей) 

Після мельодії: "Дивная новина'' 

Боже! 

і 
і 
і 
І 

' І 
І 
і 
І 

Ой, у Виф.леємі сталася новина, 1 
2. Там повила Мати Божа та Божого Сина І 

В пелени повила, в сіні положила, -
2. "Люлі, люлі, любий Сину, Ти Дитино 

(мила!" 

~'1<раїнські діти Ісуса вітають, 
2. Веселими nісеньками його звеселяють. 

Ой, Ісусе, любий, кращий, як ті квіти, 
2. Пригорни до себе нині українські д:іти. 

Щоби ми були добрі, щоб ми були щасні, І 
2. І розумні і здоро·ві, мов ті квіти красні. І 

Ти Дитино Божа, на nахучім сіні, 
2. Дай нам щастя й кращу долю І 

(нашій Україні. 

O~Oii_I_IІ_O_II __ U_U __ II_U_O_O ___ O_...;.,:O--.!~ 
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І 145. ПО ВСЕМУ СВІТУ ! 
І йДЕ ДОБРА НОВИНА ! 
І І - Після мельодії: "Новая радість світу ся з'явила'' І 

І По всему світу йде добра новина ji 

1 2: Що Діва чиста породила Сина. " 

1
1 
Прийшла новина і на Україну, І" 

" 2. Щоб звеселити велику руїну. І 

І Щоб звеселити, з руїни підняти, І 
1 ~- Втишити бо.пі, розраду подати. ! 
" І І Зрадіймо, браття, від тої новини, і 

2. Надію маймо нинішної днини! і 

Дитятко Боже, повите на сіні, 
2. Славімо нині по всій Україні. 

Ісус ма~1енький руки простягає, 
2. Нас Українців сердечно витає. 

Христос маленький узрів наші болі, 
2. Він 'Нас врятує 'З тяжкої недолі. 

І 
І 

І 
і 
і 
і 

Веселі будьмо, Христу заспіваймо, і 
2. Тримаймось добре, в тугу не впадаймо! і 

Іі 146. ПО ВСЕМУСВІТУ РАДІСТЬ ВЕЛИКА 
Після мельодії: "Во Вифлеємі нині новина" і 

і 
По всему світу радість велика, 1 

І 
Бо днесь вродився Світу Владика,- ~~-~ 

2. По всему світу й на Україні -
Всі днесь радіють Божій Дитині. 

•:••·~--ІJ_.u-.cJ.-tІ.-.u~._...._u.-o.-.c•.-.u.-.o._o- о--.с..-.с•~•:• 
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І У Вифлеємі стайня убога 
І Витала в себе Господа ·Бога,-
1 2. Ісусе Христе, най будем гідні, 
І Тебе просити в пороги рідні! 

І 

і 
Тебе ми молим та серцем nросим, 
Побудь між нами, будь нашим Гостем, 

2. Опрямуй к'нам Свої святі дороги 
І загости днесь в наші пороги. 

Глянь, Боже Христе, як ми страждаєм, 
Змилосердися над нашим краєм, 

2. Зішли нам поміч в нашій недолі, 
Дай нам полеюuу на наші болі! 

147. СЛАВЕН €СИ 

В господаронь·ка нова світленька, 
Славен єси, 
Наш милий Боже, 
На небеси. 

Нова світленька і три віконька! 
Славен єси ... 

А в тій світ ланці три столи стоять, 
Сл авен єси ... 

Коло тих столів три гості стоять! 
СJІавен єси ... 

Перший гість сирить, Сонце світленьке, І 

"·---~=:.:~~·-----! 
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Друг!d! ·гість сидить, Місяць темне<Нький, І 
Сл авен єси ... 

Третій гість сидить, Дощик дрібненький, 
Славен єси ... 

Перший гість каже: Нема над мене! 
Славен єси ... 

Нема над мене в цілій вселенній. 
Славен єси ... 

Бо як я зійду в свяду неділю, 
Славен єси ... 

Всі живі будуть на богоміллю! 
Сл авен єси ... 

То я освічу церкви й костьоли! 
Славен єси ... 

Церкви, костьо.1и і всі престоли! 
С.1авен єси ... 

Другий гість каже: Нема над мене! 
Славен єси ... 

Нема над мене в цілій вселенній. 
Славен єси ... 

І 

І 
Ой, як зійду я в ночи ~півночи, 

Славен єси ... 

L ночи півночи, знання пророче, 
Славен єси ... 

~ ~~~~~~~~---·---"---------------
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Возрадуються гори, долини, 
1 Сл авен єси ... 
І 1 Гори, долини і верховини! 
І Славен єси ... 

1
1 Третій гість каже: Нема над :\1ене! 

Славен єси ... 

І Нема над мене в цілій вселенній! 
І С.11авен єси ... 

І А як я зійду· три раз'ів в маю, 
І (давен єси ... 

Три разів в маю 'Землю скупаю, 
Славен єси ... 

Землю скупаю в любовних водах, 
С.павен єси ... 

В любовних водах, моїх догодах! 
Сл авен єси ... 

Возрадуються жита, пшениці, 
Сл авен єси ... 

Жита, пшениці і всі яриці ... 
Сл авен єси ... 

І 
І 
і 
і 
І 

.... ·-·---·--------·-·-1 
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148. СХОДИТЬ ЗІРКА НА СТЕПІ 
Після мельодії: "Ангел пастирям мовив" 

Сходить зірка на степі, 
lЦо світила в вертепі 
2. З Вифлеєму, де Христос родився, 

З Марії воплотився, 
Зійшла на Вкраїну. 

Світить зірка над нами, 
Над нашими братами, 
2. Велику новину, нам приносить 

Добру вістку голосить: 
Христос народився! 

Народився з Марії, 
Сповнив світу надії, 
2. Теплячим цілющий лік зсилає, 

з недолі всіх спасає, 
Рятує в потребі. 

О, Ісусе, Боже наш, 
Ти пе_опасти нам не даш, 
2. Ти знаєш, наші кривди, страждання, 

Наші чисті змагання 
До Правди святої. 

Тож радіймо з того дня, 
З Великого Рождества. 
2. Христос Бог загоїть наші болі, 

Дасть нам діждати волі, 
Rін Бог справедливий! 
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І 149. ТАМ НА ИОРДАНІ І 
І Там на йордані 

І Тихенько вода стояла, 
Там Чиста Панна 

І Сина свойого купала! 

Скупавши йо·го 
В 6ілі пелени ·сповила! 
Сповивши його 
В сіно в нселка зложила! 

Ой, десь ся взяли 
Зі сходу сонця три царі, 
Непобідимі 
Богахранимі звіздар'і! 

Прийшов цар первий, 
Миром кадилом мирує, 
Прийшов цар другий, 
Щастям здоровлям вінчує! 

Прийшов цар третій, 
Каже: "Дитятко возмімо, 
На руках наших 
На небо вознесімо. 

Бувай здоровий, 
Господароньку, в сім домі 
На челядонці, 
На худобанці всій своїй! 

Бувай здоровий 
В Бозі великім на небі, 
Не знай ніколи 
Журби, рабо ти й ·потреби! 

'D_a_c_ІІ_dl_a.-.~n~......o---------+ 

\ 



j-ііАРоднїіЮЛЯДі1ї'ЩЕдРіВі~ї-·mзJ 

І Бувай здоровий, І 
1 Куда поступиш ногою, І 

'

- Куда повернеШ і 

!І Щирою своєю рукою. І 

На землі жити 
І Бога возвеличати, 
А по смерти собі 
Царство небесне зєднати. 

150. ТАМ ЗА ГОРОЮ 

Там за горою, за високою 
Там дзвін дзвонить гоаосненько. 

Там си Івасьо церковцю ставить, 
А дзвін дзвонить голосненька. 

Ой, ставить--не доставляє, бо му срібла не 
ви'Старчає. 

А дзвін дзвонить голооненько. 

Пише листонька до мамуненьки 
А дзвін дзвонить голосненька. 

Пришліть мамуню, срі'бла злота на дім 
Божий. 

А дзвін дзвонить голосненька. 

і 

І , 

і \ 
А мамуня відnисує, срібла злота не дає. і 
А дзвін дзвонить голосненька. іІ 

Пише ли·стонька аж до милої 
А дзвін дзвонить голоснень1<о. і 

і 
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А миленька відписала срібла, злота не діс-
тала. 

С
І А дзвін дзвонить голосненька. 

Бувайже здоров, пане Івасю 
І А дзвін дзвонить голосненька. 
і 
І 
І 

і 
І 
І 

·і 

І 
і 
І 
і 
і 
І 
І 

В городі зілля, в часі весілля 
А дзвін дзвонить голосненька. 

151. ЧИ ЧУЛИ, БРАТТЯ, 
ПРЕДИВНУ НОВИНУ 

Після мельодії: "Новая радість'' 

Чи чули, браття, предивну новину 
2. Ірод завзявся на Божого Сина. 

Ірод лукавий того розізлився, 
2. Що Цар Всесвіту на світ народився. 

Щоб своє царство собі схоронити, 
2. Схотів Ісуса маленького вбити. 

Своїх воЇ'нів у світ посилає, 
2. Христа зловити він їх заставляє. 

А Божа Мати як про те узнала, 
2. Та в Україну з Христом утікала. 

Vfдe Мати Божа, буйний вітtф віє, 
2. А там господар пшениченьку сіє. 

"Ой, господарю, не дай нам пропасти, 
2. Дай ви минути грізної напасти!" 

і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
і 
т 

І 
і 

І 
І 



--Тікайте скоро .лугами, полями, 
2. Я Вас не зраджу, най Бог буде з Вами. 

і 
І= Лиш Божа Мати на стежку ступила, 

2. А вже пшеничка ·зійшла і зацвила. 

' І 
І 

І 
І 
і 

І 

Лиш Божа Мати за нивкою стала, 
2. А вже пшеничка під серп дозрівала! 

"Ой, чудо, чудо!"-господар так мовить,--
2. Аж їде військо вороже з діброви. 

''Гl'й, господарю, не смій укривати, 
2. Чи сюди іш.ІІа з дитиною мати?" 

--Ой, ішла, ЇШJ1а, буйний вітер віяв, 
2. Тоді я свою пшсниченьку сіяв! 

"Колиж це було! Шкода здоганяти!" 
2. Лютився Ірод, казав завертати! 

Тоді до Мами сказаJІа Дитина: 
2. "Буде щаслива уся Україна! 

Хоч і зазнає терпіння і страсти, 
2. Від Бога діжде і слави і щастя!" 
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Відспівавши коляду, говориться повіншування, від

повідно до обставин: як де, як коли, і як кому; напр. 

А за сим словом віншуємо Вас, Чесний, 
Славний, та Величний наш ... (Господарю; 
або: Всечесний Отче Духовний-або Н.Н.) 
усім добром, усім гараздом, що собі у 
Господа Бога желаєте та дуМІ{ОЮ думаєте, 
щоби то так Вам сталося! Поможи Вам 
Боже, ці свята мирно опровадити, а дру
гих у радости і веселости щасливо доче
натиІ А нам колядникам, ласкаві будьте 
не за зле мати, що у Ваш чесний та велич
ний дім поверну.1Jи! Поверни й до Вас, 
Господи Боже, ласкою своєю небесною 
на цілий рік і вік! Цим Вас віншуємо, а 
самі усім чесним та гречним низько кло
нимося: здорові будьте! та в гаразді ос
тавайте!" 

Повіншування коротше. 

Віншуємо Вас цим святим Рождес"Гвом 
Христовим, ·щобисьте ці свята, в щастю 
та здоровлю і веселости опровадили, і 
других, на другий рік, щасливо дочекали. 
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І Дай Боже, щобисьте дачекали до Нового І 
І Року; від Нового Року до Богоявлення, 
1 від Богаявлення до Воскресення, від Бос-
і кресення до ст~ літ, nоки Вам Господь СІ 
-
1
. Бог назначить ВІК. 

1 . Христос Раждається! (домашні ~відпові-
! Дають) Славіте €го! і 

Можна 6 виголосити ще й такі жепання: Ї 

1. 

Бажаємо вам у щасті свята проводити, 
А нарік ще кращих ·в ·здоров'ї дожити! 

2. 

Добрий вечір тому, хто є в домі цьому,-
1 старому й малому і господареві тому! 
Дай, Боже, у мирі й добрі святкувати, 
А нарік ·ще кра·щих св яток вам діждати! 

З. 

А за цим словом у дзвіночки дз·вонимо, 
~т дзвіночки дзвонимо, Ісуса молимо,
Щоб зіслав Господь добра до хати 
І дав ще нарік Різдва діждати! 

4. 

8 

(господині) І 
А за цим словом, будь нам здорова, 
Сама собою та й із rаздою, і 
Та й з усім домом і з чесним родом, 

н:.~ . .:.~:~=~ 
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