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ПЕРЕДМОВА 
 

Хрестоматійно-методичний посібник «Різдво Христове зустрічаймо», 
укладений на виконання державної Програми «Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів  загальноосвітніх навчальних закладів України», обласної 
програми «Системи виховання  учнівської молоді на період до 2012 року» та 
розпорядження Колегії Міністерства освіти і науки України «Про 
концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах 
предметів духовно-морального спрямування». Зміст посібника спрямований на 
надання педагогу ефективної допомоги в духовно-моральному вихованні 
шкільної молоді на  регіональних християнських традиціях.  

Хрестоматійно-методичний посібник має чотири розділи, де містяться 
авторські вірші, оповідання, легенди, притчи Митрополита Полтавського і 
Кременчуцького Феодосія (Дикуна-Ваколюка Митрофана Никоновича), 
народні колядки і щедрівки, колядки й щедрівки літературного походження, що 
належать перу вітчизняних письменників минулого та сучасного періодів, а 
також методичного розділу та етнографічного словничка.  

З любов’ю і трепетом ставився до зимових християнських свят наш 
добрий Пастир і любий наставник митрополит Полтавський і Кременчуцький 
Феодосій. В Його творчому доробку вагоме зібрання віршів, колядок,  переказів 
та легенд про Різдво.  

Духовні твори владики Феодосія звернені до глибин душі дитячої, яка 
щиро чинить добро і дарує милосердя оточуючим; виражають сум та турботу 
про обездолених та радість життя, дарованого Творцем.     

Доторкнувшись до них душею, ти усвідомлюєш, як важливо у житті 
слідувати світлу Вифлеємської зорі, щоб разом з волхвами привітати 
Новорожденного Христа і принести Йому у дар свою віру, любов і чисті серця. 

Укладачі не залишили поза увагою дитячі вірші-вітання, адресовані 
шанованому владиці. Вірші вчитимуть сучасних дітей сердечно висловлювати 
свою вдячність, прихильність, шану до іншої людини.  

Безумовну цінність посібника складає його регіонально-краєзнавчий 
аспект, спрямований на виховання в дітей любові до рідного краю, 
Батьківщини, поглиблення їхніх знань про спадщину видатних людей 
Полтавщини, зокрема релігійних діячів, розширення знань в соціокультурному 
контексті. 

Серед дитячо-підліткового репертуару, який виконувався українцями 
протягом багатьох віків і зараз звучить тільки на Різдвяні та Новорічні свята (за 
старим календарем 13.01), слід назвати колядки та щедрівки. Вони адресовані, 
як правило, господарям, старшим людям,  дітям, усьому православному люду. 
У колядках та щедрівках величання носять фольклорний характер. Колядкова 
пісенна поезія багата і різноманітна, має глибоке і міцне коріння в  історії 
українського народу. 
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Починаючи з другої половини ХІХ століття, в Україні були найбільш 
поширені колядки релігійно-біблійного змісту. Вони охоплювали євангельські 
та апокрифічні оповідання про народження, життя Спасителя; про Божу Матір, 
що шукає нічлігу, ховає маленького Іісуса; волхвів, пастушків та ангелів 
Господніх, які вшанували народження Богонемовляти. Дуже полюбляв 
український народ і вертепи (фольклорні вистави), в основі яких покладено 
подію народження Христа. 

Українські релігійні колядки, щедрівки та вертепи і до цього часу 
зберегли окремі елементи української обрядової поезії та релігійних подій, 
пов´язаних із народженням та життям Спасителя всього світу, наприклад, 
«Нова радість стала», «Добрий вечір, тобі, пане господарю». Вони є 
невичерпним джерелом виховання духовної культури школярів, бо спрямовані 
на піднесеність православного духу народу, несуть у своєму змісті добро, 
радість, побажання щастя, здоров´я, Божої благодаті усьому людству.  

Мабуть, ніде немає такого чудового Різдва, як у нас на Україні! З 
ялинкою, з кутею, веселою колядою та щедрівками. Різдвяна радість 
народження Іісуса – це радість, яку хочеться розділити з цілим світом. І у ці 
святкові дні, як ніколи, відчуваєш єдність рідного народу. Адже, саме Різдво – 
час забути всі образи і негаразди, час згадати, що всі ми – одна велика дружна 
сім’я. І, насамперед, час підняти свої очі до неба і разом з Янголам проспівати: 
“Христос рождається! Славімо Його”.  
 

Фольклорний гурт учнів ЗНЗ №19 м.Кременчука 
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І. ЗІРКА ЯСНА УВЕСЬ СВІТ ОСІЯЛА 
 

До розділу увійшли як авторські напрацювання Митрополита Феодосія: 
«Світло Віфлеємської зорі», «Різдвяні спогади», «Дітям», «В день Різдва 
Христового», «Колядка для сиріт», так і вдало передані ним оповідання, давні 
перекази, легенди про Різдво Спасителя світу. 

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Різдвом Христовим, любі діти! (На фото Митрополит Полтавський і 
Кременчуцький ФЕОДОСІЙ) 

Багато віршів розділу належать дітям, які дуже любили Митрополита 
Феодосія і надсилали Його Високопреосвященству віршовані привітання – свої 
перші проби пера. 

Владика завжди цінував дитячу творчість, з великою любов’ю 
перечитував кожен рядочок такого віршика і з вдячністю включав цей 
„маленький шедевр” до свого щоденника, а потім  і до збірки „Святая криниця”. 
То ж, шановні читачі, візьміть до уваги, що не всі  поетичні перлинки, що 
увійшли до посібника, мають високохудожню цінність, поетичну довершеність. 
Але усіх їх об’єднує непідробна дитяча простота, щирість, любов… Можливо, 
читаючи ці поезії, інші діти теж візьмуться за перо і спробують написати 
Різдвяного віршика або колядку, легенду чи оповідку.      

На нашу думку, Митрополит Феодосій був великим педагогом і, подібно 
В.О. Сухомлинському, тонко відчував душу дитини, завжди знаходив час 
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приділити увагу дитячим думкам, почуттям, проблемам, порадіти їхньому 
успіху. 

Владика Феодосій рано залишився сиротою і почуття сирітської долі 
були йому добре відомі. Тому він завжди піклувався про сиріт, немічних та 
обездолених. Владиці було 2 роки, коли померла його мама, а у 16 Він 
залишився круглим сиротою. Тому Він, як ніхто інший, знав гіркоту сирітської 
долі. Владика всіляко допомагав знедоленим дітям-сиротам, як духовно так і 
матеріально. Втіхою для них на Різдво стала чудова, сповнена любові і ніжності 
“Колядка для сиріт”. 

Декілька віршів збірки звернені саме до таких дітей, вчать нас бути  
милосердними та уважними до людської біди та страждань.  

Оповідання та віршований матеріал хрестоматійно-методичного 
посібника доцільно використати під час проведення виховних годин, урочистих 
святкових ранків, інсценізацій, конкурсів в роботі з шкільною молоддю та 
дітьми. 

 

 

СВІТЛО ВИФЛЕЄМСЬКОЇ ЗОРІ 
Митрополит Феодосій 

 
Наближалася холодна зимова ніч у невеличкому палестинському містечку 

Вифлеємі. Пречиста Діва Марія і праведний Йосип опинилися в зовсім чужому 
місті, куди вони прибули на перепис населення. Бажаючи провести ніч під 
дахом, вони просилися в готелі та деякі будинки, але їм скрізь відмовляли, бо 
занадто вже багато людей прибуло до Вифлеєму на перепис. Пречиста Діва 
Марія та праведний Йосип змушені були піти у поле, де була печера, у яку 
пастухи загонили худобу під час негоди. Саме там, у пристановищі для 
безсловесних тварин, у яслах на сіні тієї ночі Пречиста Діва знайшла місце для 
щойно народженого Царя віків – Іісуса Христа. 

В українській колядці говориться так про Різдво Спасителя: 
„Не в царських палатах, 
Не в багатій хаті – 
У пустині, у яскині, 

Це треба всім знати”. 
Маленький Христос лежав у яслах. Над Ним схилилася Його Пресвята 

Мати. У той час ще ніхто не знав, що Христос у Своїх маленьких рученятах 
тримає нашу долю, наше спасіння, і лише від нас самих залежить: прийняти це 
спасіння, як це зробили пастухи і волхви, чи відкинути, як це зробив цар Ірод. 

Неподалік на полі, як і завжди вночі, пастухи стерегли отари овець. 
Раптом, постав перед ними Янгол Господній. Страх великий охопив пастухів. І 
сказав їм Янгол: „Не бійтеся! Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім 
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людям, бо нині народився для вас в місті Давидовому Спаситель, Який є Христос 
Господь” (Лк. 2, 8–11).  

Після цих слів у небі залунав янгольський спів: ”Слава в вишніх Богу і на 
землі мир, в людях благовоління”. Янголи співали про мир не лише, як про 
відсутність війни, а про Божий мир. Божий мир – це цілковите викорінення 
злоби з людських сердець. Ознакою Божого миру є солодкий спокій, який 
наповнює собою усю людську сутність. 

Під час народження Христа на небі з’явилася незвичайна зірка. Вона 
відтоді називається Вифлеємською. Саме ця зірка вказувала шлях східним 
мудрецям, коли вони йшли з дарами на поклоніння Новонародженому Царю. Без 
такого дороговказу волхви довго, може й до нині, шукали б Народженого 
Христа. Зірка йшла попереду, а мудреці трепетно слідували за нею. Та коли вони 
підійшли до Єрусалиму, зірка раптом десь зникла. Сум охопив мудреців. Не 
знаючи, що робити далі, вони зайшли до палацу єврейського царя Ірода і 
запитали, де їм знайти Новонародженого Царя світу, Якого вони прийшли 
привітати й піднести Йому свої дарунки. Ірод нічого про це не знав, але злість 
вже відтоді вселилася в серце царя – майбутнього лютого ворога Іісуса Христа. 
Ірод не зміг вказати волхвам дороги. Та коли вони, зажурені, вийшли з міста, то 
знову побачили на небосхилі ту саму зірку. Вона й повела мудреців далі, 
зупинившись над місцем знаходження Іісуса Христа. 

Східні мудреці вклонилися Божому Немовляті. Вони піднесли Йому свої 
дари – золото, ліван і смирну. Святий Ісаак Сірин пояснює євангельське 
свідчення про це так: смирна – символ чистої і благоговійної молитви, яка 
піднімається до Бога, як дим кадильний, мов фіміам; ліван – це непохитність і 
сила Ліванських гір разом з ніжним ароматом, що йде від кедрів, які там ростуть; 
золото – це непорочна міцна віра. То ж у світлий, радісний день Різдва 
Христового і ми разом з мудрецями Сходу можемо, й повинні, принести 
Новонародженому Христу золото наших чистих сердець, подібну непохитним 
ліванським кедрам віру і смирну наших щирих молитов. 

Дізнавшись від мудреців про народження нового Царя, Ірод занепокоївся, 
а разом з ним захвилювалася і єрусалимська знать. Ірод зібрав до себе відомих 
книжників і старійшин, дав їм наказ дізнатися про місце народження 
Богонемовляти, після чого звелів своїм воїнам убити у Вифлеємі та в його 
околицях усіх хлопчиків віком до двох рочків, гадаючи, що серед убитих буде і 
Новонароджений майбутній Цар. Таким чином Ірод намагався позбутися 
небезпечного суперника і надалі утримувати царську владу в своїх руках. Замість 
щирих дарів і смиренного поклоніння Ірод подарував Новонародженому Христу 
кров невинних дітей та невимовне горе їхніх батьків. 

Зараз над печеркою, де народився Христос, стоїть прекрасний грецький 
храм. Щоб потрапити у згадану печерку, потрібно спуститися вниз 
п’ятнадцятьма мармуровими сходинками. „Вертеп Різдва” являє собою природну 
скелю. Місце, де народився Христос, знаходиться в ніші і позначене срібною 
зіркою. Печерка обладнана Престолом і усім необхідним для звершення 
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Божественної Літургії. За декілька кроків від цієї ніші, трьома сходинками 
нижче, знаходиться місце, де були ясла – перша колиска Богонемовляти. 

Напередодні 7 січня щороку наш народ вшановує Святвечір. Цей день 
багатий різними народними традиціями. Там, де є можливість, опісля вечірньої 
служби Божої уся сім’я збирається разом біля святкового столу. На стіл під 
скатертину кладуть сіно на знак того, що Христос народився в яслах на сіні. 
Страви на стіл подаються різноманітні, але всі пісні, бо ще триває Різдвяний піст. 
Деякі ревні християни цього дня зовсім нічого не їдять до того часу, поки на небі 
з’явиться вечірня зоря, як символ тієї Вифлеємської зірки, що вказала Східним 
мудрецям, а з ними і всьому людству, на прихід у світ Спасителя. 
 

Питання до усвідомлення прочитаного 
1. Де народився Христос? 

( У Вифлеємі, у печерці) 
 2. Що то була за печерка, де народився Христос? 

( Це була ніша у скелі, куди пастухи заганяли худобу під час негоди) 
 3. Кому першим повідомив Янгол про народження Богонемовляти? 

(Пастухам) 
 4. Що почули пастухи в момент народження 
Спасителя? 

(Спів янгольських хорів у небі, які славословили Бога) 
 5. Що у природі вказувало про народження Христа? 

(Вифлеємська зірка) 
 6. Хто прийшов з дарами, щоб вклонитися Христу? 

(Мудреці зі Сходу) 
 7. Які подарунки Богонемовляті принесли мудреці? 

(Золото, ліван і смирну) 
 8. Як зустрів Новонародженого Царя Ірод? 

(Мечем і кров’ю, бо звелів убити всіх хлопчиків у 
Вифлеємі та на його околицях) 

9. Скільки сходинок тепер ведуть до печерки, де 
народився Христос? 

(15 мармурових сходинок) 
10.  Що можуть принести люди в дарунок Богонемовляті?  

(Чисте серце, щиру молитву, велику любов і непохитну віру) 
  
 Практичне робота. Намалювати Вифлеємську зірку, пастухів біля печерки зі 
своїми тваринами, волхвів з подарунками. 
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ДІТЯМ 
 Переклад з російської Митрополита Феодосія  

 
       Мережковський Д.С. 

Не під дахом золотим 
Неприступного палацу, 
Не для царства на землі 
Та легкої праці – 
Для відкуплення гріхів 
І страждань за рід людський 
Від Святої Діви 
В яскині, на сіні – 
В Вифлеємі, – у печері скотарів 
Народився для нас нині 
Цар незлічених віків.                    
Обережно, як святиню,                                
Матір Його сповила, 
Милувалася красою – 
Ніжним променем чола. 
А тим часом те Малятко, 
Найсолодший наш Іісус,  
Свої слабі рученятка   
В грізну, темну далину  
Із любовію в очах 
З лона Матері простяг. 
Все, що бореться, страждає, 
Все, що дише і живе, 
Обійняти Він бажає,  
До спасіння закликає,  
До блаженства усіх зве. 
Вся природа стрепенулась,  
Ледь почувши заклик той, 
І помчався ураганом 
Порив радості святої. 
Тиха синь нічного неба 
Стала глибше і чистіше, 
Незліченні в небі зорі 
Засіяли ще ясніше! 
Усі квіти і билинки  
По долинах та лісах 
Пробудились, воскурили 
Благовонний аромат. 
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Грала музику діброва 
І співав в ній вітерець, 
Водоспад немов по нотах 
Вів мелодії взірець. 
І розкішним покривалом  
На долину ліг туман, 
Вічний гімн співав ніжніше 
Старий, грізний океан. 
І раділа вся природа – 
І багата, і убога, – 
Вона до ніг Христа і Бога 
Усі дари свої несла. 
При печері три високих 
Пишних дерева росли, 
Обійнялись своїм верхів’ям – 
Ту печерку стерегли. 
Це були: ніжна маслина, 
Пальма і струнка ялина. 
Як Христу природа вся 
Та істоти всі живі, 
Захотіли і вони 
Дар свій скромний принести 
На відзнаку торжества. 
Пальма низько  
Додолу схилилась 
І полинули щирі слова : 
„Коли злобою гнаний 
Твоїх ворогів 
В безмежній пустелі, 
Серед гарячих пісків 
Ти, Господи,  
Будеш притулку шукати 
І бездомним скитальцем 
Під сонцем блукати, 
Тоді я розкину 
Зелений намет, 
Килим із листя  
В прохолодній тіні розстелю, 
Тебе на спочинок, 
До мене мерщій запрошу!” 
Обтяжена плодами стиглими 
Низенько вклонилась маслина 
І сказала несміливо: 
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„Коли, мій Господи, будеш 
Гнаний людьми 
І не матимеш їжі,  
Щирий дар від мене прийми. 
Віття я радо Тобі простягну 
І плід золотистий 
До Ніг покладу. 
Я його буду 
Для Тебе плекати 
І соком пахучим  
Щодня наливати.” 
Та скромно і тихо,  
Осторонь, дуже сумна  
Стояла ялина. 
Даремно шукала у думці вона, 
Дар, гідний Божого Сина. 
Лиш гострі колючки,  
Що не приваблюють зір, 
Природа дала їй в убір. 
Стояла ялина сумною, 
Мов наша верба над водою. 
Віття низько опустила,  
А з них прозорою смолою 
Сльози капали додолу. 
У природі все співало, 
Вигравало і раділо  
Бо ж народилась Божа Дитина. 
Та зіронька одна ясна 
Аж з небесного склепіння 
Узріла сльозинки  
На тій засмученій ялинці. 
Придивилася уважно, 
Щось прошепотіла сусідці,  
Та кивнула на знак згоди 
І, мов дощ під час негоди, 
Зірки впали на ялинку, 
Віття вкрили і верхівку – 
Засвітилась, заіскрилась 
Вогнями ялинонька.  
І поглянувши на неї,  
Усміхнулась Дитинонька. 
Ось тепер і знайте, діти,  
Звідки взявся звичай  
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З лісу вносити в оселі  
В переддень Христового Різдва 
Самі гарні деревця. 
Щоб ялинку на знак свята – 
З запашними гілочками – 
І зірками, і свічками,  
І солодкими дарами 
Прикрашати з діточками. 
 
 

РІЗДВЯНІ СПОГАДИ 
Митрополит Феодосій 

 
Одного разу, коли ніч 
Була занадто темною, 
І тиша навкруги стояла, 
Коли живе все спало 
І чорної ночі покривало 
Усе небо застеляло, 
Там, де темні хмари 
Аж до землі звисали,  
Розкраїлась раптом надвоє гора. 
З-під земної кори 
Вийшло страшне чудовисько – 
Чорніше чорної смоли. 
То був Люципер сам 
Персоною своєю. 
В руках у нього був канат. 
Оглянувшись в цю сторону і в ту, 
Біс розмахнувся ним щосили 
І кинув...  
На Церкву Святу  
Зашморг Люципер накинув. 
Другий кінець біс опустив 
На дно пекельне  
І ухопилися за нього 
Усіх мастей пекельні діти, 
І потягли, щоб  
Церкву задушити, 
Бо заважала вона їм, 
Адже церковний спів 
Муку нестерпну їм ніс – 

Він долинав аж до них... 
Реготався тронний біс. 
Вітання „Христос Воскрес!” 
Все тихішим ставало, 
І колядників все менше 
На Різдво колядувало... 
Ледь дихала Церква , 
Бо дух у неї затяло. 
Зовсім не так було колись 
В минулі радісні, блаженні дні 
Мого щасливого дитинства. 
Щоб уяву собі скласти 
Щодо наших коляд, 
Вернімося трохи назад 
І зайдемо хоч в одну 
Із селянських хат... 
Ось мати сидить 
Ще молода, 
Щось вишиває, 
А біля вікна  
Василько бавиться, 
На білий сніг поглядає, 
Прохукавши ласицю 
У замерзлій шибці. 
– Мамо! – він питає, – 
Ще далеко до Різдва? 
– Залишилось три дні, – 
Вона відповідає. 
Василько знову сидить, 
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Різдва дожидає, 
Щось тихесенько співає. 
А в обідню пору знову: 
– Ще далеко, мамо? 
– Що? 
– Та, Різдво... 
– Ще три дні, синоню! 
Увечері не раз питався 
Про Різдвяні зорі 
І, нарешті, зморений, 
Він спати уклався. 
Ще два дні малий Василько 
Своїм питанням маму турбував 
І, врешті, святвечір настав. 
Стіл накрили сіном, 
А поверх білу 
Скатертину положили. 
На покуті була кутя 
І прибрана у стрічки кольорові 
Коляда в кутку стояла. 
Вечоріло... 
Очікувана усіма Зоря Різдвяна  
Свій ясний промінь 
Нарешті на землю послала. 
Зібралась у хаті 
Вся рідна сім’я: 
Сяючий Василько, 
Дід, бабуня й мати, 
Прийшов батько із села, 
Впустивши сиві клуби 
Морозу до хати. 
Богу помолившись, 
Усі раді та щасливі  
Посідали до столу. 
А мати каже сину: 
– Відчини, синоню, двері 
І за звичаєм давнім 
Проси Діда Мороза 
Завітати до нашої хати. 
– Морозе, Морозе!  
Просимо у нас вечеряти! – 
Дзвінким голосом Василько 
У морозний вечір заволав. 

Після цього ритуалу  
Приступили до страв: 
Була свіжа риба 
І з грибами юшка, 
Смачні з часником пампушки, 
Була м’яка паляниця, 
Мочені кислиці, 
З медом млинці, 
Із кашею голубці,  
Солодка кутя на сіні, 
Узвар із сушені 
І ще щось було. То вже 
Не пам’ятаю нині. 
Коли вечеря скінчилась, 
Знову Богу помолились 
І всією сім’єю 
Почали колядувати. 
Як-то любо та мило, 
Коли дідусь і онук, 
Бабуня, син і мати 
Творять Боже діло; 
Тоді Бог, любов і мир 
Єднають їх в єдину 
Святую родину. 
Я кращого раю 
На землі не знаю. 
І помиляється кожен, 
Хто інших насолод 
Для себе шукає 
У винних погребках – 
Там щастя немає. 
Спокою й миру святого 
Ніде не шукайте, 
Окрім рідної оселі 
Та чистого серця свого... 
Було вже опівночі. 
Співати перестали. 
Василько, стомлений, 
Схилив голівку на долоні 
І почав дрімати. 
Мов би скарб коштовний, 
Обережно сина взяла мати 
І на чисту постіль 
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Біля грубки вклала. 
Хоч і ніжні материні руки, 
Однак розбудили 
Василька малого. 
Він пестливо 
Шию мамину обняв 
І почав прохати: 
– Розкажи мені, мамцю, 
Про Іісуса малого! – 
Шовкове гладячи 
Волосся сина, 
Щаслива мати, 
Почала оповідати: 
- Коли люди аж занадто 
Всі стали грішити  
І, забувши Єдиного Бога, 
Ідолам почали служити, 
Тоді, бажаючи спасти їх, 
Бог Сам зволив  
На землі явитись, 
Від Діви Пречистої 
В людське тіло воплотитись, 
Так і сталось. 
В стороні юдейській  
Серед зимної ночі  
У печерці темній 
Світ засяяв неземний. 
Там поміж бидлят 
Син Божий народився, 
Як простий бідняк. 
Усі пізнали в Ньому Бога 
І почали Йому служить, 
У кого яка була змога: 
Небесні Янголи  
Пісень святих співали; 
Небеса Йому зірку  
Яскраву послали, 
Аби вона до Вифлеєму 
Шлях усім осявала. 

Бідні пастухи 
Низенько вклонялись, 
А ягнятка своїм подихом 
Зігріти Дитя намагались. 
Лише Ірод лютий... 
Та Василько  
Цього вже не чув, він 
Солодко спав 
І посмішка мила 
Прикрашала дитячі 
Невинні вуста. 
Василькові снились 
Ясні небеса 
І Янголи білі,  
Дзвінкі Божі пісні  
В найріднішій хатині 
Для нього співали. 
Лиш один не співав. 
Він кудись швидко летів 
І вогненний меч 
У правиці тримав. 
Він летів, щоб мечем розрубати 
Зашморг на Церкві Святій. 
Він летів, щоб надати 
Змогу дітям малим 
Веселих коляд  
Знов на свято співати. 
Він летів, бо бажав, 
Аби світ не страждав, 
Він летів, щоб  
Люципера злого 
До пекла скоріш  
Повернути назад. 
Але Василько цього 
Тоді ще не знав... 
Він солодко спав 
І Янгол Господній 
Над його голівкою 
Тихесенько, мирно літав. 

 
Практична робота. Доречно провести інсценізацію святвечора у родині 

за поданим віршованим матеріалом. Особливо цікавою для дітей є організація 
святої вечері – спільної трапези з традиційними давніми стравами. 
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ПРО РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
(поетичні перлинки дітей) 

  Зимова ніч Різдвяна, 
  Зорі миготять, 
  На ялинках в кожній хаті 
  Свічечки горять; 
  До Рожденного Дитяти 
  Царі-волхви на поклін йдуть 
  Вони злато, ліван, смирну – 
  Щирий дар Йому несуть. 

 
* * * 

Коли земля була оповита гріхами, 
А людство прагнуло спасіння, 
Господь нам послав 
Свого Єдиного Сина. 

  Тоді був перепис народу. 
  До Вифлеєму пішли Йосип і Марія. 
  Та не було місця святій Родині 
  Ні в готелі, ані в хатині. 
Діва Марія й Йосип 
Пішли до печери, де вночі 
Народився Спаситель 
В яслах, на сіні. 
  Коли народився Христос, 
  Зірка в небі засіяла, 
  Усім радість сповіщала, 
  Пастухам на печерку вказала. 

Волхви зірку теж знайшли, 
До Спасителя прийшли. 
Як Богу, Царю і Людині 
Подарунки Христу принесли. 

  Усі раділи, а Ірод злився. 
  Він наказав діток рубати,  
  Та наміри його не збулися.  
  Йосипу Ангел вночі з’явився, 
Велів скоріше втікати 
З Дитям до чужої землі. 
Ісусе! Ми молимось Тобі: 
„Спаси Україну на довгі віки!” 
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* * * 
Різдвяне свято близиться чудове, урочисте. 
Всі наші помисли там – на Святій Землі: 
Христос-Малятко, Йосип і Пречиста 
Чекають всіх під сяйвом чудодійної зорі. 
  Благаємо Тебе, Новорожденний Боже, 
  Допоможи в оцю священну ніч 
  Добратись в Вифлеєм через моря і гори 
  Побачити святу печеру віч-на-віч. 
Подібні подорожі відбуваються й донині, 
І зараз поспішимо в град Єрусалим, 
Розповімо про негаразди в рідній Україні 
І принесемо Нарожденному уклін. 

 

* * * 
Зірка ясна над Вертепом  
Весь світ освітила. 
Про Різдво Христа і Спаса 
Людям сповістила. 
  І кожен рік незримо людям 
  Зірка з неба сяє. 
  Там, де Вертеп був, Мати Сина 
  Знову сповиває. 
І здається, наче знову 
Йдуть царі з дарами. 
Ангели ж несуть нам звістку, 
Що Христос знов з нами. 

  

* * * 
  
Скоро Різдво. 
Почнуться святки. 
А там і колядки! 
Будемо колядувати, 
Бога прославляти. 
А в церкві  
На Різдво 
Служба урочиста – 

Тікає сила нечиста. 
Вдома чекає кутя,  
А коли будуть колядувати, 
Піду і я співати. 
У колядках, дітки,  
Бога прославляйте – 
Іісуса Рожденного, – 
Та усіх людей вітайте! 
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* * * 
  
Свята ніч Різдвяна  
Землю оповила, 
Світить над Вертепом 
Ясная зоря. 
У Вертепі біднім, 
В яслах, на соломі 
Мати Божа Сина – 
Бога сповива. 

У Різдво Христове 
Збулися пророків 
Віщії слова: 
В мир прийшло Спасіння 
І Божою благодаттю 
Радіють віднині 
Небо і земля.  

   

* * * 
Христос лежить в убогих яслах, 
А зірка Його Різдвяна 
Загляда у кожну хату. 
Мир і радість несе вона. 

 Схилилась Мати над Немовлятком, 
 Його любов’ю оповила. 
 З неба пісня Ангелів ллється, 
 На землі ягнятко пасеться. 

Радіє світ, тішимось ми, 
Маленький Христосик на сіні лежить, 
Співають ангельські хори,  
Різдвяна свічечка горить. 

    

* * * 
Ясна зірка і прекрасна 
Над вертепом сяє. 
Божа Мати Свого Сина 
В яслах сповиває. 
  Ніч Різдвяна над землею 
  Покров розстилає. 
  Новорожденного Бога 
  Вся земля вітає. 

 

* * * 
Яка краса, яка чудова ніч Різдвяна! 
В цю ніч розкрилась тайна Божества 
І над печеркою святою 
Яскраво сяє зірка торжества. 
І ми із чистою душею 
Підемо у ніч святу 
І перед Божою сім’єю 
Земний уклін дамо Христу. 
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* * * 

Зірка ясна засіяла 
І Різдвяна ніч настала. 
Біля ясел, вкритих сіном, 
Мати схилилась над Сином. 
А з країн далеких 
Волхви з дарами поспішали, 
Вони Рожденному в яслах 
Смирну, миро й злато дали. 
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В ДЕНЬ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Митрополит Феодосій 

 
  О, Господи! Різдвом Своїм 
  Ти мир несеш усій землі 
  І радощі даєш Твої. 
  Дай мир душі моїй! 
  І дай іще, Благий, мені 
  Кого-небудь на світі білому 
  Любов’ю чистою зігріти, 
  Та кому-небудь добрим ділом 
  З лиця сльозинку осушити. 
   

КОЛЯДКА ДЛЯ СИРІТ 
 Митрополит Феодосій 

 
  Ой, ти ясна зірко, 
  Зіронька кохана, 
  Ми на тебе ждали 
  Від самого рана. 
   Ми весь день гляділи 
   Замерзлими шибками, 
   Чи засвітить ясна  
   Зіронька над нами. 
  В хаті рідна ненька 
  Одягла ялинку, 
  Ось для тебе коник, 
  Мій коханий синку. 
   Але й ти, сирітко, 
   Хоч не маєш мами, 
   Увійди до хати 
   І потішся з нами. 
  Нині і для тебе 
  Місце в нас знайдеться, 
  Хай малий Іісусик 
  Мило усміхнеться. 
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ЦІЄЇ НОЧІ ПТАХ КРИЧАВ 
 Митрополит Феодосій 

 
  Цієї ночі птах кричав 
  У небо відлетіле. 
  Цієї ночі сніг упав – 
  Все чорне стало білим. 
   Сьогодні пізно уночі 
   Ми тихо говорили... 
   Різдвяні пахли калачі, 
   Шибки в мороз горіли. 
  З далеких берегів і лоз 
  В цю снігопадь лапату 
  Приніс від зайця Дід Мороз 
  І дещо нам у хату. 
  Один лиш птах кричав-болів 
  За морем, за горами, 

    А нам Різдвяний стіл білів 
    В кутку під рушниками. 

 

СВЯТА НІЧ РІЗДВЯНА 
                                                                                     Митрополит Феодосій 
  Землю оповила, 
  Світить над Вертепом 
  Ясная зоря. 
  У Вертепі біднім, 
  В яслах, на соломі 
  Мати Божа Сина – 
  Бога сповива. 
  У Різдво Христове 
  Збулися пророків 
  Віщії слова: 
  В мир прийшло Спасіння 
  І Божою благодаттю 
  Радіють віднині 
  Небо і земля.  
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БОЖИЙ ДАР 
  (переклад з російської Лисяк Л.)  

  Митрополит Феодосій 
   
Янгола Свого в святвечір 
Бог на землю посилав: 
- Як ітимеш райським лісом, – 
З посмішкою Він сказав,  
– То зрубай у нім ялинку 
Найгарнішу на весь край, 
Лагідну знайди дитинку, 
Та про Мене згадку дай.  
І знітився Янгол трішки, 
Ну, кому ж мені віддать? 
Як дізнатись, хто із діток 
Має Божу благодать? 
Бог промовив: 
– Сам побачиш. 
І небесний гість пішов. 
Місяць золотий неначе... 
Шлях в далеке місто йшов. 
Всюди вже святковий настрій. 
Із деревцем на плечах, 
Де дітей чекає щастя 
Янгол прокладав свій шлях. 
У вікно погляньте самі – 
Це казковий тихий вечір, 
Світиться усе вогнями, 
Як буває на святвечір. 
Добрий Янгол з хати в хату 
Переходив знов і знов, 
Щоб знайти дитя й віддати 
Дивний дар той на Різдво. 
І чудових, і слухняних 
Бачив він дітей багато. 
Всі, побачивши ялинку, 
Дар хотіли в свято мати. 
Хтось кричить: „Моя ялинка!” 
Хтось карта його за те: 

„Ні, найкраща я дитинка, 
Янгол дар мені несе!” 
„Ні, я варта подарунка, 
Я найгідніша за всіх!” – 
І поглянув Янгол з смутком. 
Сніг стеливсь йому до ніг. 
І на вулицю похмурий 
Янгол вийшов: 
- Боже мій! Сам навчи, 
Кому повинен 
Дар віддать безцінний Твій! – 
Враз, на розі зустрічає 
Янгол миле дитинча. 
Те ялинку оглядає, 
Радість світиться в очах: 
- Ой, ялинонька прегарна!.. 
Та її не вартий я. 
Божий дар цей не для мене. 
Віднесемо сестрі милій – 
Хвора вдома і сумна. 
Подаруй, будь ласка, радість – 
Варта деревця вона. 
І не плаче хай даремно, – 
Хлопчик Вісникові чемно 
Своє прохання проказав. 
З усмішкою Янгол радо 
Хлопчику ялинку дав. 
Диво в ту хвилину сталось – 
Зорі ринули з небес. 
Золотим дощем, здавалось, 
Вкрилось ніжне деревце. 
Про любов таку дізнавшись, 
Сам розчулений до сліз, 
Богу звістку Янгол добру 
Як безцінний дар поніс. 
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ПИТАННЯ ДО ПРОЧИТАНОГО 
 

1. Яке доручення отримав від Бога Янгол? (Зрубати ялинку й подарувати 
її найкращій дитині). 

2. Чому важким виявилося для Янгола це завдання? 
3. Хто отримав Божий подарунок? 
4. Яким був хлопчик, у котрого хворіла сестричка? 
5. Чи завжди ми буває уважними та милосердними до своїх рідних? 
6. Намалювати ялинку і Янгола. Зробити витинанку. 
7. Виконати аплікацію до теми легенди. 
8. Підготувати інсценізацію легенди. Шкільний театр. 
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КОЛИ НАСТАЛА ПОВНОТА ЧАСУ 
(давній переказ) 

    Митрополит Феодосій 
 

За свідченням святого Євода, Діва Марія одинадцять літ прожила при 
Єрусалимському храмі. Настав час, коли Їй виповнилося 14 років. За тодішніми 
законами дівчина цього віку вважалася дорослою і вже не могла далі жити при 
храмі. Їй належало переселитися в приватний дім або вийти заміж. Коли 
Первосвященик заявив Діві Марії про це, то Вона відповіла, що хоче цілковито 
присвятити Себе Богові. 

Старозавітна Церква такого ще не знала і, тому священики, як про це 
розповідає Блаженний Ієронім, стали просити Бога, аби він відкрив, як їм слід 
вчинити. Господь почув молитви і вказав на праведного Йосипа: той мав стати 
опікуном і охоронцем Пресвятої Діви Марії. Відтоді Марія залишає Єрусалим і 
переселяється до Назарету, у дім Йосипа. 

Коли ж настала повнота часу, з неба був посланий Архангел Гавриїл, щоб 
сказати Пречистій: 

– Радуйся, Благодатная, Господь із Тобою! 
Почувши таке незвичайне для Себе привітання Небесного Посланця, Марія 

захвилювалась, але Ангел заспокоїв її, кажучи: 
– Не бійся, Маріє, Ти заслужила у Бога велику благодать і Тобі належить 

народити Спасителя світу, про Котрого говорив пророк Ісая: „Він Сином 
Всевишнього наречеться. Він заснує на землі нове, духовне, Царство, котрому не 
буде кінця” (Лк.1,33). 

З побожним трепетом Пресвята Діва мовила: 
– Як же це може статися, коли Я мужа не знаю? 
І Архангел Гавриїл, відкриваючи таємницю неба, сказав: 
– „Дух Святий зійде на Тебе. І сила Всевишнього огорне Тебе” (Лк.1,35) 
Почувши це благовістя, Марія смиренно відповіла: 
– Я раба Господня! Хай буде зі Мною так, як ти говориш. 
І відійшов від Неї Ангел, а Пречиста Діва постом і молитвою почала 

готувати Себе, щоб стати Матір’ю Спасителя світу, а разом з тим і Матір’ю всього 
роду християнського.  

Тогочасний римський кесар Август звелів провести перепис населення своєї 
величезної імперії. Згідно з законами іудейськими кожен мав записатися не в тій 
місцевості, де він проживав на момент перепису, а там, звідки були його предки, 
де починався його рід. 

Батьківщиною праведного Йосипа було невеличке містечко Вифлеєм. Ось 
чому Йосип разом з Марією вирушає з Назарету саме туди. Містечко було вщент 
заповнене прибульцями. Для святого сімейства місця в готелі не знайшлося, а 
іншого притулку годі було й шукати. У скруті Йосип пригадав, що за містом була 
колись печера, куди пастухи під час негоди заганяли худобу. Він з Марією 
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виходить з міста і дійсно знаходить затишок у цій печері. Марії прийшов час 
народжувати і, як говориться в Євангелії, Вона „народила Сина Свого первістка, і 
сповила Його, і поклала в ясла Його” (Лк.2,7). 

Цієї ночі віфлеємські пастухи стерегли у полі своє стадо. Раптом перед 
ними постав Ангел Божий і сказав: Не бійтеся. Я приніс вам велику радість, бо 
сьогодні народився Спаситель, Котрий є Христос Господній. І ось вам знак: 
„Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме” (Лк.2, 12). Коли Небожитель 
говорив ці слова, у небі з’явилось багато ангелів, які славили Новонародженого 
Спасителя і співали: ”Слава в вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління” 
(Лк.2,14). 

Зачудовані баченим і почутим, пастухи поспішили до печерки, де побачили 
Марію, Йосипа і Дитятка, що лежало в яслах. І прославили Бога пастухи за те, що 
вони першими сподобилися бачити народженого Спасителя. 

Говорячи про Різдво Христове, євангеліст Матвій доповнює Луку. Він 
пише: ”Коли ж Іісус народився у Вифлеємі Іудейському у дні царя Ірода, прийшли 
до Єрусалиму мудреці зі Сходу і питають: „Де народився Цар Іудейський? Ми 
бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися Йому” (Мт. 2,2). Ця звістка 
здивувала і дуже насторожила царя Ірода. Він покликав до себе своїх придворних 
мудреців, книжників та знавців Біблії і запитав про місце, де має народитися 
Христос. Відповідь отримав таку: ”У Вифлеємі Іудейськім, бо так написано у 
пророка Михея” (Мих. 5,2).  

Дізнавшись про це, Ірод звелів запросити до себе східних мудреців і, коли ті 
прийшли, облесливо сказав їм: ”Підіть, старанно усе розвідайте про Немовля, а 
коли знайдете Його, сповістіть мене, щоб і я зміг піти і вклонитися Йому” (Мт. 
2,8). 

Мудреці, їх ще називають волхвами або звіздарями, завдячуючи Зірці, 
відшукали Богонемовля Христа, вклонилися йому і, за звичаєм того часу, 
принесли Новонародженому свої дарунки – золото, ладан і смирну. Після цього 
Ангел їм звелів повертатися додому іншою дорогою, а до злого Ірода не заходити. 

Не дочекавшись повернення волхвів, Ірод дуже розлютився і послав своїх 
воїнів з наказом убивати дітей віком до двох років у Вифлеємі та навколо нього, 
маючи надію, що таким чином він звільниться від майбутнього суперника. Злий 
намір Ірода цього разу не справдився, бо „Ангел Господній явився у сні Йосипу і 
сказав: встань, візьми Дитя і Матір Його, і біжи до Єгипту, і будь там, поки не 
скажу тобі, бо Ірод шукає Немовля, щоб убити Його” (Мт.2,13). 

Одержавши таке повеління, Йосип поспіхом зібрався, взяв Дитя і Матір 
Його і вночі пішов до Єгипту, до Святе сімейство прожило до смерті царя Ірода. 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ УСВІДОМЛЕННЯ ПРОЧИТАНОГО  

1. Скільки років прожила Діва Марія при Єрусалимському храмі? 
2. Як звали опікуна і охоронця Діви Марії? 
3. Яку звістку приніс Діві Марії Архангел Гавриїл? 
4. З яким почуттям Пресвята Діва сприйняла це благовістя? 
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5. Чому Діві Марії і праведному Йосипу потрібно було йти до Вифлеєму? 
6. Де вони знайшли собі притулок? 
7. Хто першим дізнався про народження Спасителя? 
8. Що насторожило Ірода, коли він дізнався про прибуття до Єрусалиму 

мудреців зі Сходу? 
9. Чи дізнався Ірод, де народився Цар Іудейський? 
10.  Які подарунки принесли мудреці Богонемовляті? 
11.  Чи повернулись волхви до Ірода? 
12.  Який жорстокий наказ дав Ірод своїм воїнам? 
13.  Як врятувалося Святе сімейство? 
 
СЛОВНИЧОК 
Римський кесар – глава держави. 
Ясла – місце, куди клали сіно для худоби. 
Єгипет – країна в Африці. 
 
 

ВТЕЧА ДО ЄГИПТУ 
(давній переказ) 

 Митрополит Феодосій 
 
Євангеліє розповідає, що при народженні Іісуса Христа на небі з’явилася 

надзвичайна зірка, яка сповістила світ про цю подію. Ця зірка привела до 
Палестини мудреців зі Сходу, котрі, прибувши до Єрусалиму, запитали царя 
Ірода: „Де тут народився новий цар Юдейський... Ми прийшли вклонитися Йому” 
(Мф. 2,1–1) Почувши таку неприємну для себе новину, властолюбний і підозрілий 
Ірод насторожився, але не видав себе нічим. Навпаки, він пустився на хитрощі, 
попросивши мудреців знайти Новонародженого, віддати Йому свою шану, а на 
зворотному шляху знову зайти до Єрусалиму і розповісти про все Іроду, аби він 
теж зміг привітати Царя світу. Та на меті у Ірода було інше: він хотів убити Дитя, 
вбачаючи в Ньому свого небезпечного суперника. 

Мудреці пішли. Зірка привела їх до маленького Іісуса. Волхви вклонилися 
Йому і, отримавши від Бога повеління, попрямували додому іншою дорогою, не 
заходячи до Ірода. Той довго чекав повернення волхвів, але не дочекавшись, та 
зрозумівши, що від них він нічого не дізнається, дав наказ своїм солдатам убити в 
Вифлеємі та в його околицях усіх немовлят чоловічою статі, думаючи, що серед 
них буде і Новонароджений. 

У цей час Ангел Божий явився праведному Йосипу і сказав: „Встань, візьми 
Немовля і Матір Його і біжи до Єгипту, бо Ірод хоче погубити Дитину” (Мф. 
2,13). Не чекаючи ранку, святе сімейство вирушило в дорогу до Єгипту. 

Євангеліє не розповідає про далеку, нелегку і небезпечну дорогу, але кілька 
давніх християнських легенд говорять нам про це. 
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Багато віків тому, задовго до Різдва Христового, цариця Савська приходила 
до царя Соломона, аби пересвідчитись у його величі і почути мудре слово з вуст 
царя. Після перебування в Єрусалимі, йдучи назад пустелею, ця цариця посадила 
там пальму і при цьому сказала: „Ти будеш рости і зеленіти до того часу, поки 
побачиш Царя більш мудрого і могутнього, ніж Соломон”. 

Минув час. І тепер уже не цариця Савська, а Пречиста Діва Марія йде цією 
ж дорогою по пустелі. Свята сім’я притомилася. Десь знайти б затінок,.. і раптом, 
бачать вони одиноку пальму. Високо на ній висять плоди, але хто ж їх там може 
дістати? Маленький Іісус говорить: „Пальмо, нахились!” – і стається чудо. Крона 
пальми нахиляється аж до самої землі. Йосип збирає стільки плодів, скільки їм 
потрібно. 

Через кілька днів тією ж дорогою йде караван. Караванники, побачивши, що 
пальма всохла, зрозуміли, що вона вже побачила Царя, мудрішого й сильнішого, 
ніж був колись Соломон. 

Інша легенда говорить про таке. Святе сімейство зустрічає в пустелі 
великого лева, від котрого, здавалося б, немає порятунку. Діва Марія високо 
піднімає над Своєю головою Іісуса, говорячи: ”Адонаї, Адонаї! Спаси Твого 
Єдинородного Сина!” – лев, почувши ці слова, не оглядаючись побіг у пустелю, а 
подорожні пішли далі. 

Третя легенда розповідає про те, що дорогою до Єгипту, серед диких скель, 
на Святе сімейство напала зграя розбійників. Коли отаман підійшов до 
Богонемовля і глянув на Нього, то вигукнув: „ Коли б Сам Господь спустився на 
землю і прийняв на Себе людську плоть, Він не був би кращим від Цієї Дитини!” – 
розбійники не стали чіпати святих подорожніх і відпустили їх, не заподіявши 
жодного зла. 

Промине ще тридцять років. Євреї розіпнуть Христа, а разом з Ним і двох 
розбійників. Легенда твердить, що один із них – той самий отаман, котрий в 
пустелі відпустив маленького Христа. За свій вчинок він, висячи на хресті, 
сподобився почути з вуст Спасителя: ”Сьогодні будеш зі Мною в раю.” 

Про те, що було далі зі Святим сімейством, розповідає нам четверта 
легенда. Закінчились запаси води, але вони спокійно йдуть далі, бо знають, що 
ось-ось буде та смоківниця, з-під коріння котрої витікає приємна холодна вода. 
Однак на подорожніх чекає гірке розчарування – смоківниця всохла і води під нею 
немає.  

Знову молиться Свята Марія: „Адонаї, Адонаї! Невже Ти допустиш, щоб 
Твій Син помер в оцій сухій пустелі без води?” – і тут же під сухою смоківницею 
оживає джерело. Святе сімейство п’є прозору воду, вгамовує спрагу, продовжує 
нелегку путь і знаходить собі захист від Ірода в землі Єгипетській. 

Неважко помітити, що всі чотири легенди мають загальну провідну думку – 
думку про те, що Іісус Христос є Владикою усього створеного: Його слухається 
пальма, себто рослинний світ; перед Ним тремтить лев, тобто всі тварини; За Його 
велінням оживає висохле джерело, бо Він – Володар стихій. Та насамперед, Йому 
підкоряються люди, навіть злі, навіть розбійники чують над собою Божу руку. 
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Хай же славиться Ім’я Новонародженого Христа нині, повсякчас і на віки 
вічні! 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ БЕСІДИ І РОЗУМІННЯ ПРОЧИТАНОГО. 

 
1. Яким видався шлях Святої родини до Єгипту? 
2. Хто посадив пальму в пустелі? 
3. Чому всохла пальма? 
4. Як врятувалося Святе сімейство від лева? 
5. Про що повідомляє третя легенда? 
6. Що спричинило гірке розчарування, коли подорожні дісталися смоківниці? 
7. Яка спільна думка об’єднує чотири легенди? 
8. Художнє ілюстрування. Намалювати пальму, лева, розбійника, смоківницю 

з джерелом під нею. 
 
СЛОВНИЧОК: 
Смоківниця – дерево. 
Адонаї – одне з Імен Бога. 
Євангеліє – частина Біблії (Новий завіт), у якій вміщено розповіді про життя та 
повчання Іісуса Христа. 
 

 

ВИФЛЕЄМСЬКЕ НЕМОВЛЯ 
(легенда) 

  Митрополит Феодосій 
 

Біля міських воріт Вифлеєму стояв закутий в залізо легіонер. З 
невдоволенням споглядав він гру дітей, що бавилися неподалік, і на радість 
дорослих, що спостерігали за дітьми. Одного разу увагу легіонера привернув 
Хлопчик років трьох. Це була бідна Дитина, прикрита овечою шкірою, яка гралася 
самотньо. Перше, що вразило воїна, було те, що Хопчик легко-легко ковзав по 
полю, злегка торкаючись верхівок трави. Але ще більше здивувався легіонер, коли 
роздивився, як грається Хлопчик. Він знімав з квітів бджілок, що сиділи на них. 
Бджілки були перевантажені квітковим пилком так, що не могли самостійно 
летіти, а Хлопчик допомагав їм – він обережно переносив їх до вулика. Якось, 
коли хлопчик грався біля бджілок на галявині, здійнялася негода, почалася злива. 
Хлопчик підбіг до лілій, що росли поруч, і став нахиляти їх голівки до землі, щоб 
захистити квітки від дощу. Споглядаючи ці картини, воїн згадав, що юдейський 
пророк передбачав царство тисячолітнього миру, коли не проллється жодна 
краплина крові, а люди будуть жити в мирі та любові, мов брати. Він жахнувся 
цієї думки і міцно стиснув свій спис. 
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„Що за чоловік виросте з цього Хлопчика, який не може спокійно бачити 
знівечену лілію, – думав легіонер, – що сталося б, коли йому довелося б воювати? 
Якщо з’явився такий Хлопчик, то мабуть недалеко вже й до всесвітнього миру.” 

Минув деякий час. Одного спекотного дня сонячні промені сильно 
розжарили залізні обладунки воїна і він знемагав від спеки. Легіонер страждав, 
хоч і намагався не показувати цього. Аж ось той самий Хлопчик, що донедавна 
побоювався легіонера, наблизився до нього і в зімкнутих чашечкою долоньках 
підніс воїну кілька крапель води. Воїн побачив прекрасне личко Хлопчика. 
Дитина довірливо посміхнулася, підняла рученята, на скільки могла, щоб великий 
чоловік в обладунках зміг дістати воду... Раптом, легіонеру це не сподобалось і він 
замахнувся на Хлопчика списом. У цю ж мить яскраве сонце так осліпило воїна, 
що в його очах замерехтіли червоні вогники і запекло в голові. Він злякався, що 
сонце згубить його, якщо він не проковтне хоч краплини води. Легіонер кинув на 
землю свій спис, підняв Дитину і жадібно висмоктав усю вологу з її рученят. Хоч 
води й було кілька краплин, але полегшення воїн відчув. 

Через деякий час начальник під великим секретом розповів легіонерові, що 
царю Іроду необхідно вбити одного з Вифлеємських хлопчиків. Провісники 
повідомили царя, що той хлопчик буде Царем і створить світове царство святості. 
Поки що Іроду невідомо, хто саме є тим хлопчиком, тому буде влаштована пастка. 

У вифлеємському палаці Ірода приготували розкішне свято, запросили усіх, 
без винятку, хлопчиків дворічного віку з їхніми матерями. Під час свята воїни 
вчинили різанину дітей. Легіонер стояв біля входу, слідкуючи за тим, щоб ніхто не 
міг втекти і врятуватися. Аж ось, він вгледів молоду Жінку з Дитиною... Вже 
підняв він руку з мечем, але почув сердите дзижчання бджоли і відчув нестерпний 
біль в оці. Меч випав з його руки. Через якусь хвилину воїн отямився, але Жінка з 
Дитям досить хутко зникла. 

Наступного дня разом з іншими воїнами легіонер охороняв міську браму. 
Він помітив старого чоловіка і молоду Жінку, що наближалися до воріт. Під 
перекинутим через плече Жінки одягом, воїн ясно побачив обриси Дитини. На 
вимогу охоронця Жінка відкинула одежину, а під нею воїн побачив розкішний 
букет прекрасних лілій. Довелося випустити цих людей з міста. Але тут же 
легіонеру було наказано наздогнати втікачів. На доброму коні він носився 
пустелею кілька днів, але марно шукав тих людей. Від спеки воїн ледь тримався в 
сідлі на вимореному коні. Кілька разів він наздоганяв втікачів, був так близько, що 
ледь не діставав Дитину списом, але щоразу це не вдавалося йому. 

Воїн знесилився, загубив сліди втікачів і угледів неподалік від дороги 
печеру. Він вирішив перепочити там в прохолоді. Біля входу до печери росли дві 
розкішні лілії, а над ними роїлися бджоли. Зірвавши одну лілію, легіонер увійшов 
до печери і побачив там втікачів, яких він переслідує. Дитя спало. Нахилившись, 
воїн упізнав того Хлопчика, який допомагав бджілкам носити нектар і захищав від 
дощу лілії. Вже передчуваючи скору нагороду від Ірода за вбите дитя, легіонер 
підносить меч над Дитиною, але раптом з зірваної лілії вилітає бджілка. Перед 
очима воїна постає картина, недавно бачена біля міської брами – лілії та бджоли 
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віддячують Дитині за добро... та й йому ж цей Хлопчик приносив в долоньках 
води... 

Цієї ж миті легіонер побачив, що Дитя прокинулося й великими, мов 
зіроньки, прекрасними очима дивиться на нього. Воїн опустив свій меч , впав на 
коліна перед Дитям і мовив: „ Владико! Ти Всемогутній. Ти Переможець, Ти Той, 
Хто може спокійно ступати на скорпіонів та змій!”  Воїн благоговійно 
поцілував ніжку Дитини і тихо вийшов з печери. 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ УСВІДОМЛЕННЯ ПРОЧИТАНОГО 

 
1. Якими були ігри дивного Хлопчика? (Допомагав бджілкам переносити 

пилок, щоб їм не було важко; захищав лілії від зливи). 
2. Як Дитя врятувало життя легіонеру? (Хлопчик приніс кілька крапель води в 

долоньках). 
3. Про що по секрету розповів начальник легіонерові? (Ірод хоче вбити 

небезпечного суперника, якого вбачає в одному з Віфлеємських хлопчиків). 
4. Хто допоміг втекти Немовляті з Матір’ю з царського палацу? (Бджілка 

вжалила в око охоронця). 
5. Як вдалося вийти з міста втікачам? (Хлопчика сховали лілії). 
6. Чи наздогнав втікачів легіонер? (Так. Він знайшов їх у печері). 
7. Які думки пробудились в голові легіонера, коли він побачив у печері 

бджілок та лілії? ( Навіть рослини були вдячні за благодіяння дитині. А 
легіонер про це не подумав, адже Хлопчик колись врятував його від спеки). 

8. Художнє ілюстрування. Намалювати бджілок, лілії, квіти, вулики (за 
власним вибором). Можна запропонувати дітям намалювати зброю 
легіонера. 

9. Обов’язково провести невеличкі історичні дослідження – хто такі були 
легіонери, їх залізний „одяг”, зброя, умови служби в римському війську 
тощо. 

10. Визначення головної думки твору: 
  Краса і любов перемагають зло і насильство.  
 Бог – є любов. Відчути Бога можна тільки серцем, як це відчув в легенді 
воїн-легіонер. 
 Тільки Бог може так допомагати і любити маленьких бджілок, тільки Він 
може так захищати Свої лілії від згубної для них зливи, тільки Господь може 
напоїти краплинами життєдайної вологи Свого ворога. Бог – є любов! 
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ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ВОЛХВИ ТА АРТАБАН 
(легенда) 

Митрополит Феодосій 
 

З усіх євангелістів тільки один Матфей пише про те, що коли народився 
Христос, привітати Його зі Сходу прийшли троє волхвів. А давня легенда навіть 
називає імена волхвів: Гаспар, Валтасар і Мельхіор. Проте, існує ще одна легенда, 
яка вказує на четвертого волхва з ім’ям Артабан. 

У цій легенді розповідається, що на Сході Вифлеємську зірку бачили не 
троє, а четверо волхвів. Вони всі разом вирішили їхати до Палестини, щоб 
вклонитися Новонародженому Царю і, як велить місцевий звичай, піднести Йому 
свої дарунки. Та сталося так, що коли троє були зовсім готові вирушати, у 
Артабана з’явилася термінова справа. Аби не затримувати товаришів, Артабан 
запропонував їм їхати негайно з тим, що він невдовзі наздожене їх. 

Через кілька днів Артабан таки зібрався в далеку мандрівку. Він завантажив 
свого верблюда всім необхідним, а в подарунок Христові взяв три чудових 
коштовних камені. Артабанові здавалося, що він ось-ось наздожене своїх 
товаришів. Але несподівано він став свідком того, як молоду дівчину продавали в 
рабство за несплату якогось боргу. Дівчина плакала, благала відпустити її, та все 
було марним. Пожалів Артабан дівчину, від дістав один з дорогоцінних каменів і 
віддав його у викуп за дівчину. А собі сказав: Нічого, у мене є ще два камінці. Їх я 
і віддам Новонародженому Царю”. 

Сів Артабан на верблюда і їде далі. Він поспішає, щоб наздогнати друзів і 
їхати разом з ними. Вже зовсім трохи лишилося, та звідкись наче донісся стогін 
людини. Оглядівся навкруги Артабан і знайшов закривавленого побитого 
чоловіка. Не зміг він залишити в біді нещасного. Довелося завернути до містечка, 
завезти хворого до лікаря та ще й заплатити за лікування. Дістав Артабан ще 
одного камінця. Втішаючи себе: „Ну, нічого, у мене є ще один камінець, я його 
обов’язково подарую Новорожденному!” 

Розмірковуючи так, Артабан добрався до Віфлеєму. Жахлива картина 
постала перед ним: солдати силою вдиралися в чужі оселі, хапали маленьких дітей 
і на очах у батьків убивали їх. Ось один воїн схопив дитя, а мати вчепилася й не 
віддає дитяти. Сили у матері обмаль, а воїн вже вихопив меч і... Артабан дістає 
останній камінець, очі у воїна загоряються, він випускає дитя і вихоплює у 
Артабана коштовність. 

Не залишилось у Артабана подарунків для Царя, але мудрець не перестає 
шукати Христа, щоб хоч би побачити Того, заради Котрого він здолав такий 
нелегкий шлях і витратив майже увесь свій скарб. 

У Вифлеємі Артабан вже не застав ні своїх товаришів-волхвів, ні Іісуса 
Христа. Він дізнався, що рятуючись від злого Ірода, святе Дитя може бути в 
Єгипті. Мандрував у пошуках Артабан Єгиптом доти, поки Христос повернувся 
до Палестини і оселився в Назареті. Четвертий волхв шукав Христа в Назареті, в 
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Капернаумі, на Йордані, біля моря Галілейського. Та кожного разу, коли він 
діставався місцевості, йому казали, що Христос тільки-но був тут, але вже Його 
нема, Він пішов далі... Артабан знову мандрував слідами Христа. 

Минуло 33 роки... Артабану пощастило – він дізнався, що Христос з учнями 
перебуває в Єрусалимі, куди вони прийшли на свято Пасхи. Волхв зрадів, що доля 
все ж таки усміхнулася йому. Але тут його приголомшила жахлива новина – євреї 
засудили Христа до страти, Його повели на Голгофу, щоб там розіп’яти на хресті. 
„Хоч на Мертвого, та все ж подивлюся на Того, Кого я так довго шукав,” – сказав 
собі Артабан і вирушив за місто, до Голгофи. 

Раптом сонце померкло, густа ніч спустилася на Палестину. Земля 
захиталася, затряслася – це був момент, коли Іісус Христос помер на Хресті. Від 
карниза одного з будинків відірвався камінь і упав на голову Артабана.  

Помираючи, Артабан мовив: 
– Я так довго шукав Тебе, Іісусе, та не знайшов. Я ніс Тобі три чудових 

коштовних камінці, але вони не гідні були Тебе, я не доніс їх... 
Ще не докінчив Артабан фрази, як побачив над собою Іісуса Христа, Який 

на Своїй долоні тримав три дорогоцінних камені й мовив: 
– Артабане, Артабане! Я прийняв твій дар! Усе те, що ти зробив людям, ти 

вчинив для Мене. 
Артабан дивися на Христа, слухав Його голос і зі щасливою посмішкою 

помирав... Душа його відлітала в небо, йшла до Того, Кого він усе своє життя 
наполегливо шукав на землі. 
 
ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 

1. Як звали трьох волхвів, що прийшли привітати Христа? (Гаспар, Валтасар, 
Мельхіор). 

2. З яким ім’ям згадає стародавня легенда ще одного волхва? (Артабан). 
3. Який подарунок приготував Немовляті Артабан? (Три коштовні камінці). 
4. Де подів Артабан перший камінь? (викупив дівчину, яку продавали в 

рабство). 
5. Для яких потреб був використаний другий камінець? (Для лікування 

побитого чоловіка). 
6.  Як розпорядився Артабан останнім камінцем? (врятував дитину). 
7. Яким був шлях Артабана в пошуках Іісуса? ( Вифлеєм, Єгипет, Назарет, 

Капернаум, Йордан-ріка, море Галілейське, Єрусалим, Голгофа). 
8. Протягом скількох років шукав Артабан Христа? (33 роки). 
9.  Яку жахливу новину почув Артабан в Єрусалимі? (Христа засудили до 

розп’яття на хресті). 
10.  Якою була зустріч Артабана з Христом? (Камінці були на долоні 

Спасителя). 
11. Яка головна думка легенди? (Все, що вчинене для людей, належить 

Христові). 
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12. Художнє ілюстрування. Намалювати три коштовних камені. Зробити напис 
для кожного камінця – назви добрих справ, які зробив за них Артабан). 

 
СЛОВНИЧОК:  
волхв – мудрець; 
євангеліст – апостол, учень Христа, який є укладачем; євангелія; 
рабство – неволя. 
 

 

ДАРИ ВОЛХВІВ ЗБЕРЕГЛИСЯ ДО НАШИХ ДНІВ 
  Митрополит Феодосій 

 
 Вночі, більше двох тисяч років тому, в невеличкому містечку Вифлеєм, в 

напівтемній, холодній печері народився Христос. 
 Поклонитися Богонемовляті прийшли три волхви, східні царі, з багатими 

дарами в руках. Переказ зберіг їхні імена: Валтасар, Гаспар, Мельхіор. В дар 
маленькому Христу вони принесли золото, ладан і смирну. Ладан - це дорога 
ароматична смола особливого дерева, яку в давнину підносили на знак глибокого 
благовоління. Смирна-це дороге благовонне масло, яким помазували померлих. 
Таким чином, золото - Царю, ладан - Богу, смирну - Людині. 

 І ці дари волхвів збереглися до нашого часу. Золото - двадцять вісім 
невеличких пластинок різної форми-трапеція, чотирикутник, багатокутники… На 
кожній - витончений філігранний орнамент, який жодного разу не повторюється. 
Ладан і смирна - невеличкі, розміром з маслину, кульки, їх біля семидесяти. Ці 
скарби зберігаються в монастирі святого Павла на горі Афон з особливою 
ретельністю. Цінність їх не тільки духовна, але й історична, археологічна, 
невимірна, тому і знаходяться вони в невеликих ковчегах-мощевиках. 

 Чесні дари волхвів Матір Божа усердно берегла все життя. А незадовго до 
Свого Успіння, знаючи, що Її земне життя закінчується, Вона передала дари разом 
зі Своїм Поясом і Ризою до Єрусалимської Церкви, де вони і зберігалися до 400 
року. Візантійський імператор Аркадій переніс дари в Константинополь для 
освячення нової столиці імперії. Потім вони потрапляють в місто Нікею і біля 
шестидесяти років знаходилися там, пізніше знову повертаються в 
Константинополь. Після падіння Візантії в 1453 році дари волхвів відправляються 
на Афон, в монастир святого Павла. Їх привезла туди сербська царівна Марія. 

 Від дарів донині йде дивне благовоння, час від часу дари виносять для 
поклоніння віруючим людям. 
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ІІ.ТЕМА РІЗДВА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ І 
ПИСЬМЕННИКІВ  

 
Святкування Різдва в Україні надзвичайно багате на обряди та традиції. Тема 

свята посідає вагоме місце в творчості українських письменників і поетів. 
Зачаровані святом Богдан Лепкий, Марія Хоросницька, Роман Завадович, Дмитро 
Павличко, Леся Українка та ін. Найкращі з творів видатних митців включені до 
даного розділу.  

    

РІЗДВЯНИЙ АНГЕЛ 
Борис Ганаго 

 
– Подайте, Христа ради,  милостиньку! Милостиньку, Христа ради!..  – ніхто 

не слухав цих жалібних слів, ніхто не звертав уваги на сльози, що бриніли в словах 
бідно вдягненої жінки, котра  стояла на розі великої та багатолюдної вулиці. 

 – Подайте милостиньку!... 
Перехожі квапливо проходили повз неї, з шумом проносились екіпажі по 

засніженій дорозі. Кругом чувся сміх, жвава розмова... 
На землю опускалося свято, велика ніч під Різдво Христове. Вона сяяла 

зірками, огортала місто таємничою імлою. 
– Милостиньку... не собі, діткам прошу... 
Голос жінки раптом обірвався і вона тихо заплакала. Тремтіла під своїм 

лахміттям, витирала сльози закляклими пальцями, але вони лилися по худим 
щокам. Нікому не було діла до неї... 

Та й вона сама не думала про себе, про те, що зовсім замерзла, що з ранку 
нічого не їла... Всі думки належали дітям, серце боліло за них. Сидять вони, бідні, 
там, в холодній темній конурі, голодні, замерзлі... і чекають на неї... Що вона 
принесе чи що скаже? Завтра велике свято, всім дітям радість, лише її бідні дітки 
голодні та нещасні. 

Що їй робити? Весь останній час вона працювала, як могла, надривала 
останні сили... Потім захворіла і втратила останню роботу... 

Прийшло свято, а їй ніде взяти шматка хліба... О, дітки, бідні дітки! Заради 
них вона наважилась, вперше у житті, просити милостиню... Рука не піднімалася, 
язик не повертався... Але думка, що її діти хочуть їсти, що вони зустрінуть свято 
голодні, нещасні, ця думка мучила її і вона готова була на все. За декілька годин їй 
вдалося набрати лише кілька копійок. Нещасні діти! У інших дітей ялинка – вони 
веселі, задоволені у цей святковий день, лише її діти... 

– Милостиньку, добрі люди, подайте. Подайте, Христа ради! – і раптом, у 
відповідь на її відчай, неподалік почувся благовіст до всенощної. Так, треба піти 
помолитися... Може молитва полегшить її душу. Вона помолиться ревно про них, 
про дітей... Непевними кроками доплелась вона до церкви... 
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Храм залитий вогнями. Усюди маса людей... Веселі задоволені обличчя. 
Причаївшись у кутку, вона впала на коліна, завмерла. Вся її безмежна материнська 
любов, вся її скорбота про дітей  вилилась в гарячій молитві, в глухих скорботних 
риданнях „Господи, допоможи, допоможи! – плакала вона. І кому, як не Господу, 
Покровителю і Захиснику слабих і нещасних, вилити їй своє горе, увесь душевний 
біль? Так молилась вона у кутку і сльози градом котились по її блідому обличчі. 

Вона не помітила, як закінчилася всенощна, як до неї підійшов хтось... 
– Чому ви плачете? – пролунав над нею ніжний голос, що здався їй небесною 

музикою. Вона опам’яталась,  підвела очі і побачила перед собою маленьку, багато 
вбрану дівчинку. На неї дивились з милим співчуттям ясні дитячі оченята. Позаду 
дівчинки стояла старенька няня. – Ви маєте горе? Так? Бідна ви, бідна... – ці слова, 
сказані ніжним дитячим голосом,  глибоко вразили жінку. 

– Горе! Дітки у мене голодні, з ранку нічого не їли... Завтра свято таке 
велике... 

– Не їли? Голодні? – на личку дівчинки відобразився жах. – Няню, що ж це! 
Діти нічого не їли! І завтра будуть голодні! Нянечко, що ж  робити? – маленька 
дитяча рука ковзнула у муфту. – Ось, візьміть, тут є гроші,.. скільки я не знаю, 
нагодуйте дітей, ради Бога. Ой, няню, це жахливо! Вони нічого не їли! Хіба таке 
може бути, няню! – на очі дівчинці навернулися сльози. 

– Що ж, Маріїчко, робити? Бідні вони... І сидять нещасні в холоді та голоді. 
Чекають, чи не допоможе їм Господь... 

– Де ви живете? Скільки у вас дітей? 
– Чоловік помер – року не буде. Троє діток у мене на руках зосталося. 

Працювати не могла, довго хворіла... От і довелося з простягнутою рукою по світу 
йти. Живемо ми недалеко, ось тут... в підвалі, у великому кам’яному домі купця 
Осипова... 

– Няню, майже поряд з нами, а я і не знала! Йдемо швидше, тепер я знаю, що 
робити! – дівчинка у супроводі старенькою няні швидко вийшла з церкви. 

Бідна жінка машинально пішла за ними. У її гаманці було п’ять карбованців. 
Забувши про все, крім того, що вона може тепер нагодувати  і зігріти дорогих діток, 
вона зайшла до магазину, купила харчів, чаю, цукру і побігла додому. Ось і темна 
конурка. Троє дитячих фігурок кинулись їй назустріч. 

– Мамусю! Їсти хочеться! Ти принесла щось, рідненька? 
Вона обійняла усіх трьох і залилася сльозами.   
– Послав Господь! Надійко, розпалюй у пічці. Петрику, став самовар. 

Погріємося, повечеряємо заради великого свята! 
У вогкій та понурій конурці настало свято. Діти повеселішали, зігрілися, 

защебетали. Мати раділа дитячому галасу. Лише зрідка приходила думка: „Що ж 
далі? Що буде далі?.. Господь не залишить,” – говорила вона собі, покладаючи 
надію на Бога.    

Маленька Надійка тихенько підійшла до матері, пригорнулася до неї і 
заговорила: 
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– Скажи, мамо, правда, що у Різдвяну ніч з неба злітає Різдвяний Ангел і 
приносить подарунки бідним дітям? Скажи, мамо! 

Хлопчики також підійшли до матері. Прагнучи втішити дітей, мати почала їм 
розповідати про те, як Господь турбується про бідних дітей і посилає їм  Свого 
Ангела Різдвяної ночі, і цей Ангел приносить діткам подарунки.  

– І ялинку, мамо? 
– І ялинку, дітки, гарну, блискучу ялинку. 
У двері хтось постукав. Діти кинулись відчиняти. З’явився чоловік з 

маленькою зеленою ялинкою в руках. За ним увійшла гарненька білявенька 
дівчинка з кошичком в руках у супроводі няні, котра несла за нею різні пакунки. 
Діти сполохались і пригорнулись до матері. 

– Це Ангел, мамо? Це Ангел? –тихо  шепотіли вони, дивлячись на гарно 
вдягнену дівчинку. 

А ялинка тим часом вже стояла на підлозі. Старенька няня розгорнула 
пакети, вийняла смачні булочки, пряники, цукерки, прикрасила ялинку свічками та 
подарунками. Діти ніяк не могли отямитись. Вони милувалися „Ангелом” і 
мовчали, стоячи  біля матері. 

– Ось вам! Зустрічайте весело Різдво! – пролунав дитячий голосок. – Зі 
святом! 

Дівчинка поставила на стіл кошичок і зникла раніше, ніж діти оговтались. 
„Різдвяний Ангел” прилетів мов сонячний промінчик, приніс дітям ялинку, 
подарунки, радість і зник, немов це було блискавичне світле видіння. 

Вдома на Марійку чекала мати, вона обійняла її і пригорнула до себе. 
– Добра моя дівчинко! – говорила мати, цілуючи щасливе личко донечки, – 

ти сама відмовилась від ялинки, від подарунків і все віддала бідним дітям. Золоте у 
тебе серденько! Бог нагородить тебе... 

Марійка залишилася без ялинки та подарунків цього святкового вечора, але 
вона сяяла  від щастя. Своїм милим личком,  золотистим волоссячком вона й 
справді була схожа на „Різдвяного Ангела”. 

Станьте, дітки, і ви „Різдвяним Ангелом” для своїх ближніх! 
 

ПИТАННЯ 
1. Яка біда спіткала жінку, котра вимушена була просити милостиню? (Помер 

чоловік, жінка захворіла і втратила роботу, діти були голодні) 
2. Яке свято наближалося? (Різдво Христове) 
3. Куди благовіст покликав бідну жінку? (До храму) 
4. Якою була молитва матері? ( Гарячою, слізною, щирою) 
5. Хто помітив у храмі бідну жінку? (Маленька Марійка зі своєю нянею) 
6. Якою була їхня допомога? (Дівчинка віддала жінці свої п’ять карбованців) 
7. Що купила дітям бідна жінка за ці гроші на Святвечір? (Самих необхідних 

продуктів, а ще чаю та цукру) 
8. Якого дива чекали діти у Святвечір після розповіді матері? (Появи 

„Різдвяного Ангела”, подарунків та блискучу ялинку) 
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9. Хто приніс дітям очікуване? ( Бог послав Марійку з подарунками) 
10. Чи можна назвати Марійку „Різдвяним Ангелом”? (Так. У дівчинки було 

добре серце. Заради бідних діток вона відмовилась від святкової ялинки та 
своїх подарунків) 

  
ТВОРЧА ХАТИНКА 

1. Намалювати „Різдвяного Ангела”, святкову ялинку. 
2. Записати у щоденник добрих справ: для кого ви можете стати „Різдвяним 

Ангелом”, які справи можете зробити для ближніх (Відвідати хворих. 
Зателефонувати та поздоровити  зі святом рідних, друзів, якщо хтось 
потребує допомоги, надати її. Зробити все, що підкаже добре серце) 

3. Чи здатні ви поділитися своїми святковими подарунками або й зовсім 
відмовитися від них заради когось? 

 

 

ПЕРША ЗІРКА 
Марія Хоросницька 

  
Діти з-за порога, 
Діти з-за одвірка 
Дивляться на небо, 
Чи не сходить зірка. 
Блисне перша зірка 
Сяйвом променистим, 

Мати всіх запросить 
До вечері сісти. 
Виглянь, виглянь, зірко, 
Ми тебе чекаєм 
На вечерю з нами 
За давнім звичаєм. 

 

РІЗДВО 
 Богдан Лепкий 

І знов Різдво... 
Ах, скільки раз 
Воно неначе казки літ 
З давно-давно минулих літ  
Являється посеред нас! 
З подвір’я сніп входив до хати, 
Ставав в кутку і колосками 
Щось шелестів. 
Хотів сказати, 

Що знов Христос родивсь між 
нами, 
Родилась правда, мир, любов 
І всепрощення. 
Нині знов 
Будемо це свято святкувати, 
Знов сіно й сніп внесуть до 
хати, 
Засяє під вікном звіздар 
І залунає коляда... 
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ДАР ВІД УКРАЇНИ 
 Роман Завадович 

Цілий світ без міри звеселився, 
  Як Іісус маленький народився , – 
  Не в палаті на м’якій перині, 
  А у яслах на пахучім сіні. 
  Перші до Господньої Дитини 
  Пастушки прибігли з полонини – 
  Перші Сина Божого вітали,  
  На сопілці коляду заграли – 
  Поклонились Божому Дитятку, 
  Принесли у дар Йому ягнятко. 
  Йдім і ми до Божої Дитини, 
  Принесім Їй дар від України, 
  Принесім свою любов дитячу 
  Та молитву щиру і гарячу – 
  І просім Маленького Месію: 
  „Україні, Христе, дай надію! 
  Силу дай збороти лихо люте, 
  Волю-долю поможи здобути!” 
 

ВІНШУВАННЯ 
 Дмитро Павличко 

  „Бог Предвічний народився”, – 
  Лунає по світі, 
  Божий люд весь веселиться, 
  Небо в зорях світить. 
  Сяють храми вівтарями, 
  До вертепу діти 
  Зі свічками, молитвами 
  Йдуть Дитя зігріти. 
  У пелюшках і на сіні 
  Бога привітати 
  Плине народ у молінні 
  Від хати до хати. 
  Всюди радість, всюди співи – 
  Воля воскресає. 
  Радуйтеся, українці, 
  Христос Ся рождає! 
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У СВЯТВЕЧІР 
 Ганна Черінь 

  Вифлеємська зірка сяє 
  В святвечірній світлий час, 
  Стіл святково прибирає  
  Наша матінка для нас. 
   Вже закінчено всі справи: 
   І великі, і малі... 
   Ой, як смачно пахнуть страви 
   На Різдвяному столі! 
  Тільки сіли до вечері 
  Смакувати пиріжки, 
  Як застукали у двері 
  З колядою співаки. 
   Бог Предвічний буде з нами! 
   Славимо Його Ім’я! 
   І разом з колядниками 
   Колядує вся сім’я. 
        

РІЗДВЯНА ЗІРКА 
 Марійка Підгірянка 

  Різдвяна зірка на небо вийде, 
  Малий Іісусик до дітей прийде. 
  Малий Іісусик, Божа Дитинка, 
  Буде святвечір, буде ялинка. 
  Буде колядка в кожній хатині,  
  Настане радість в кожній родині. 
 

ЗВІЗДА 
   Марія Хоросницька 

  Звізда велика, дерев’яна 
  вся в позолоті, аж блищить. 
  Вже на підході ніч Різдвяна – 
  у ніч таку ніхто не спить! 

 І ми в цю ніч не будем спати. – 
 Один раз в році на ходу, – 
 від хати підемо до хати 
 і понесем свою звізду. 

  Колядки знав ще наш прапрадід 
  від незапам’ятних сторіч. 
  І ми колядці дуже раді, 
  колядуватимем всю ніч. 
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ЗОЛОТЕ ПАВУТИННЯ 
 Ївга Шугай 

 
Було це давним-давно. Надходило Різдво. У великій ясній чистій кімнаті 

стояла ялинка. Вона була дуже гарна. На ній висіли золоті дзвіночки, срібні 
зірки, прегарні іграшки. Діти не бачили тієї ялинки, бо ще не прийшов час, але 
всі хатні тваринки її бачили. Бачив її кіт своїми зеленими очима, бачив її 
маленький котик своїми блакитними очима, бачив її песик своїми карими 
очима. Навіть маленька мишка, що так боялась великого кота, вибігла на 
хвилинку зі своєї нірки, щоб поглянути на ялинку. 

Але був ще хтось, хто не міг бачити цієї гарної ялинки. Це – павуки. Вони 
жили в темних кутках, на горищі та в льоху. Павуки так само хотіли побачити 
ялинку, як і всі хатні тварини. Але перед Різдвом кожна мама робить порядок в 
хаті, щоб на свято все було гарне і чисте. Мамина щітка пройшлася по кутках – 
шур, шур, – всі павуки змушені були тікати на темне горище. І, на жаль, вони 
не бачили ялинки. 

 А павуки, як усім відомо, люблять усе знати і все бачити, тому й 
зажурилися, що не побачать ялинку. 

Вони пішли до Іісуса, Сина Божого, й сказали: 
– Іісусе, Сину Божий! Усі можуть подивитися на ялинку, а нас викинули з 

хати. І ми не можемо побачити ялинку. 
Іісусові стало шкода їх, бо то були добрі павуки, то ж Він пообіцяв: 
– Ви побачите ялинку! 
І рано-вранці на святвечір, коли всі ще спали, Господь запросив усіх 

павуків до кімнати, де стояла ялинка. Вони тихенько лізли звідусіль – з горища, 
з льоху, з коридорів – до теплої, ясної, чистої кімнати, де стояла ялинка. Були 
там і тато-павук, і мама-павучиха, і маленькі кругленькі павученята. Всі вони 
оглядали ялинку. Довго дивилися на неї і так тішилися! Потім повилазили на 
ялинку і почали оглядати кожну іграшку. А коли надивились, щасливі полізли 
назад. 

Тоді прийшов Іісус і глянув на ялинку. І що ж Він побачив!!! Уся ялинка, 
усі іграшки були вкриті павутинням. Воно звисало, як довгі нитки, з 
кольорових свічок, зі срібних зірок, із золотих дзвіночків, із зелених гілок 
ялинки. 

Іісус знав, що мама в цій родині не любить павутиння і не схоче, щоб 
воно було на Різдвяній ялинці. Він доторкнувся до павутиння і воно стало 
золотим. 

А коли увечері засвітила на небі перша зірка, багато малих дітей вбігло 
до кімнати. Як же вони здивувалися, коли побачили, що вся ялинка вкрита 
золотими ниточками!  

З того часу на Різдвяних ялинках є золоте павутиння. 
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ТИХО ПАДАЄ СНІГ 
Оксана Перелісна  

 
За вікнами вітер –  
Стою при вікні,  
У хаті привітно  
І тепло мені.  

 Я чую колядку,  
Дзвіночки і сміх.  
Танцюють сніжинки  
І падає сніг. 

 
 
 
 Дивлюсь у віконце: 
Сніжинки-зірки, 
 Мов килим, вкривають  
 Ліси і хатки. 

Різдво нам приносить  
Багато утіх!  
У хаті ялинка. 
 Під хатою сніг. 
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 IІІ. РАДУЙСЯ, ОЙ РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ… 
 

СВІТ КРАСИ І ДУХОВНОГО ЩАСТЯ В ТРАДИЦІЯХ РІЗДВЯНИХ СВЯТ 
УКРАЇНЦІВ 

  
6 січня – надвечір’я Різдва Христового, святий вечір, багата кутя. З 

давніх-давен до цього свята в Україні готувалися дуже ретельно. Господиня 
запалювала 12 полін і готувала на них 12 страв, хоча й пісних, але таких, що 
щедро відображали основні плоди поля та городу. 
 

12 страв „багатої куті”: 
 

 1. Кутя. Стовчена набіло пшениця (ярова, озима) з найдобірнішого зерна. 
Варили її, попередньо намочивши, в новій макітрі. 
 2. Узвар. Варять або настоюють в окропі сушені груші, яблука, вишні, 
абрикоси, сливи. 
 3. Капусняк з пшоном, затертий олією. 
 4. Горох. 
 5. Борщ пісний з грибами. 
 6. Книші (обрядове печиво). 
 7. Голубці з овочами та пшоном (рисом). 
 8. Квасоля з томатами. 
 9. Вареники зі сливами, грушами, вишнями, картоплею; галушки. 
10. Млинці (до борщу). 
11. Каша гречана. 
12. Пироги з капустою, квасолею, маком, сливами.  
 

У цей час господар порається біля худоби, аби все встигнути зробити до 
початку служби Божої в храмі. Вдарити тварину цього дня вважається гріхом. 
До настання святого вечора все в господарстві має бути до ладу, не можна 
сваритися, треба помиритися з усіма, хто має якусь образу, щоб у наступному 
році в оселі панували мир і Божа благодать. Після вечірньої служби в церкві всі 
члени родини йдуть додому, бо свято це родинне. 

Здавна в Україні цей вечір відзначався особливим благочестям. Цього дня 
не снідали й не обідали, дожидаючись появи на небі Різдвяної зірки. Перед 
вечерею господар з усією сім’єю ставав на молитву. (Багато звичаїв 
супроводжують святковий вечір, в різних регіонах вони досить різні і ось 
приклад одного з них). Після молитви господар вносив до хати сніп жита 
„дідуха”– символ врожаю – ставив його на покуті під образами. Покривали 
сіном покутній край столу, куди „невинна душа” (дитина до семи років) клала 
три хлібини, грудочку соли і ставила велику воскову свічку. Мати накривала 
стіл, а всі дивилися на небо, відшукуючи Зірку, що сповіщає про велике чудо – 
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народження Сина Божого. Коли Зірка з’являлася, перш, ніж розпочати вечерю, 
господар ішов до худоби і пригощав її, потім виходив на подвір’я і тричі 
запрошував „мороза” приходити їсти кутю. Після цього двері зачинялися і 
ніхто до кінця вечері не повинен був виходити з хати. Святий вечір – спільна 
вечеря усього роду, за якою присутні також душі померлих родичів, тому 
поводитись треба чинно, урочисто. 

Коли вечеря закінчувалась, старші діти розносили кутю та ще якісь 
страви родичам, що живуть окремо, хрещеним батькам та бідним людям, щоб і 
ті раділи святу. 

 

СВЯТИЙ ВЕЧІР 
Леся Українка 

 
Сім’я сидить за столом, вечеряє, – вже й кутя, й узвар на столі. В хаті так 

ясно, світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Вся сім’я 
гомонить, кожному хочеться сказати щось радісне, кожен почуває себе 
щасливим і повним надій, хоч ніхто не знає, чого, власне, сподівається він і чи 
справдяться його надії... Тая радість перелітає з одного обличчя на друге, 
мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому 
сміхові. І гомін, і сміх, але не той-то буйний, непевний гомін, коли люди 
гомонять і сміються надто голосно, щоб заглушити своє горе і сльози, – ні, це 
гомін спокійний, хоч і веселий. Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне 
„Святий вечір!.. Будьмо здорові з святим вечором!” 
 Конкурс: „Підготуй світличку до святої вечері” 
 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ, ПОРІВНЯННЯ, ПРИСЛІВ’Я 
• Кажуть, що на Різдво сонце грає. 
• Ясні дні в Різдвяний піст – до хорошого врожаю. 
• На Різдво йде сніг – заврожаїться озимина. 
• Зелене Різдво – білий Великдень. 
• Якщо іній на деревах у перші три дні Різдва – це до врожаю хліба. 
• Якщо сніги глибокі – будуть гарні трави та хліб. 
• Якщо в цей день тепло – весна буде холодною. 
• Якщо вночі багато зірок – багато ягід буде. 
• Вечір покаже, яким був день. 
• Краще Різдво тріскуче, ніж пекуче. 
• Який день на Різдво, такий і на Петра (12 липня), бо як по Різдві, так і по 

Петрові. 
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ДИВОВИЖНИЙ ХЛОПЧИК 
(Народна легенда) 

  
Пізно ввечері, а було це у святвечір, повертався селянин додому з міста. 

Дорога йшла лісом. Наближалося Різдво Христове. Один лише коровай ніс для 
святкової вечері господар, занадто вже бідною була сім’я, траплялося, що й 
кору їли. Ясний місяць сяяв у небі, мороз кріпшав. Поспішав чоловік до своєї 
хати. Та раптом селянин побачив, що за великою кучугурою снігу, 
притулившись до дерева, стоїть напіводягнений хлопчик, який своїм диханням 
зігріває ручки. „Дитя може замерзнути,” – подумав селянин. Він зняв з себе 
кожуха, закутав хлопчика і повів до своєї хати. 

Радо прийняла сім’я маленького гостя. Турботливо зігріли малого, ніжно 
приголубили, приготували й для нього місце за столом, на котрому був щойно 
принесений хліб та водиця. Помолившись, посідали вечеряти. Господиня-мати 
почала різати хліб і перший шматочок подала гостеві. 

– Благословенний дар убогих! – зі сльозами мовив хлопчик, приймаючи з 
її рук хліб. 

Господиня відрізає і роздає усім по шматку хліба, а коровай не 
зменшується. Раптом, незвичайне світло осяяло кімнату. Всі подивилися на 
гостя, а він увесь преобразився – замість обірваного хлопчика за столом сидів 
білосніжний, з сяючими крилами, прекрасний Янгол. В хаті стало як у раю. 
Гість підвівся, благословив присутніх і зник.  

З того часу під дахом цієї хати господарювали достаток і мир. 
Благодіяння стало невід’ємною частиною побуту цієї сім’ї. А місце, де колись у 
образі бідного хлопчика сидів Янгол, під час їжі лишається вільним. „То – святе 
місце, – побожно хрестячись, говорить господар, – там Янгол був.” 

 
Розповісти дітям про вшанування святвечора на Україні (Святвечір – це 

спільна вечеря усього роду напередодні Різдва Христового). 
 
ПИТАННЯ ДО УСВІДОМЛЕННЯ ПРОЧИТАНОГО 
1. Куди повертався селянин пізно ввечері? (Додому з міста). 
2. Що він ніс додому для святкування Різдва Христового? (Хлібину – 

коровай). 
3. Кого побачив селянин у лісі? (Хлопчика, що замерзав). 
4. Що далі вчинив селянин? (Закутав хлопчика у свого кожуха і привів до 

хати). 
5. Як зустріли хлопчика в родині селянина? (Оточили щирою турботою). 
6. Чи запросили гостя до столу? (Так. Помолившись усі посідали до столу). 
7. Які страви були на столі? (Хліб і вода). 
8. Кому дістався перший шматок хліба? (Гостеві). 
9. Що сказав хлопчик, прийнявши хліб? („Благословенний дар убогих!”). 
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10.  Що означали ці слова хлопчика? ( Сім’я була вкрай бідною, але перший 
кусок хліба з любов віддали гостеві. Господь побачив це). 

11.  Яке сталося чудо? ( Хлібина не закінчувалась, хоч і відрізали від неї нові 
шматки). 

12.  Ким став хлопчик? (Прекрасним Янголом). 
13.  Яке благословення послав Господь цій побожній сім’ї ? ( У них настав 

достаток і вони творили благодіяння іншим). 
14.  Як виказував господар свою вдячність? ( Він побожно хрестився, 

вказуючи на те місце, де сидів чудесний хлопчик – Янгол Божий).  
 
ВИСНОВОК: Господь посилає свої щедроти людям. Він годує нас: поле дає 
врожай зерна, садок радує фруктами. Людина повинна бути вдячною Богу за це 
і пам’ятати, що є на світі люди, які не наїдаються досхочу навіть хліба, які 
потребують нашої допомоги, співчуття, милосердя. 
 Оглянемося навкруги... Серце відчує, де саме та людина... Може хоч 
наступного Різдва ви відчуєте справжню блаженну радість за принесений 
Христу подарунок: добрі справи, чисте серце, щиру молитву, подяку за милість 
і щедроти Господні. 

 
ХУДОЖНЄ ІЛЮСТРУВАННЯ ТВОРУ: намалювати стіл родини селянина у Святвечір 
з хлібиною та водичкою. Намалювати Янгола. Якою є обрядова їжа у Святвечір 
(кутя й узвар). Чому цього не було на столі у селянина (сім’я була вкрай бідна). 

 Доцільно згадати молитву Господню і включити до читання розповіді, де 
мовиться, що сім’я молилася перед вечерею. Звернути увагу на слова – 
прохання – в молитві „Хліб наш насущний дай нам десь (на кожен день)”. В 
цьому проханні звернути увагу, що ми потребуємо не лише підтримки для тіла 
хлібом матеріальним, нам необхідно мати хліб духовний, без якого гине 
людська душа. Духовний хліб Господь посилає через Таїнства Православної 
Церкви, через читання Євангелія, через щиру молитву. То ж, дбаючи про хліб 
насущний, людина не повинна забувати й про хліб духовний, наповнюючи 
душу світлом Христової Істини. 

 
ГОЛОВНА ДУМКА: Дбати про духовний хліб і трудитися заради хліба земного. 

 
СЛОВНИЧОК: Святвечір – спільна вечеря роду напередодні Різдва  Христового. 

                  Янгол – вісник Божий. 
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КОЛЯДКИ ТА ВЕРТЕПИ 
 
Колядка вчить вірити в справедливість і показує, що світ наш надзвичайно 
гарний. Сьогодні наш народ поступово повертається до золотих традицій 
українського Різдва 

 (Д. Павличко) 
 

– Чи чули ви, любі діти, про маленьких колядників? Невже не чули? 
Колись давно в Україні їх було дуже багато.  

Коли надходили Різдвяні свята, маленькі колядники, піймавши чарівним 
неводом найяснішу зірку і викувавши в чарівній кузні срібні дзвіночки, 
вирушали в далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб колядники не збилися з путі, 
бо несли вони людям радісну звістку. 

Колядують у нашій місцевості в день Різдва Христового, звичайно, діти, 
дорослі парубки та дівчата. 

Колядники приходять до хати, стають під вікнами та всі гукають разом, 
щоб господарі благословили їх колядувати. Коли дозвіл одержували, починали 
співати колядку. Коли діти закінчували колядку співати, господарі виносили їм 
дещо з солодощів або ж по копійці. Колядувати ходили окремо хлопці, окремо 
дівчата. Хлопці ходили із „звіздою” та дзвоником. „Звізда” прикрашається 
кольоровим папером, стрічками, в середині „звізди” – свічка та образок 
„Народження Христа”. Ватага колядників складається з п’яти осіб: берези, 
звіздоноші, дзвонаря, міхоноші та запасного хлопця, що помагає міхоноші. 

Такі колядники колядують, звичайно, у хаті під образами і співають, 
наприклад, такої колядки: 

   „ Нова радість стала, яка не бувала, 
    Звізда ясна над вертепом 
    Увесь світ осіяла...” 
За таку колядку хлопців добре наділяють, запрошують до столу як 

дорогих гостей. 
Дівчата ходять колядувати увечері, тому вони мають при собі ліхтар у 

формі місяця чи зірки. Ліхтар прив’язують до великого ціпка та тримають 
високо над головою. Дівчата, за звичай, у приміщення не входять, а співають 
надворі. Дівчат наділяють цукерками, різними солодощами та грошима. 

Колядки – це обрядові пісні, які виконуються на Різдвяні свята і в яких 
повідомляється про народження Сина Божого. Однією з найдавніших, на думку 
вчених, є колядка „Ой, радуйся, земле!” Більшість колядок мають традиційну 
побудову: заспів, основний текст, приспів і закінчення. Колядки – народно 
поетичні скарби. Великий внесок у збирання та видання колядок зробив 
етнограф-фольклорист Володимир Гнатюк. Протягом 15-ти років вчений 
працював над підготовкою двох книг колядок і щедрівок, де зібрані 
фольклористами усі колядки і щедрівки до ХХ століття. Дуже цінні ці книги! 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 
 1.Знайдіть у бібліотеці книги, в яких є колядки. Ознайомтеся з ними. Адже 
колядки є великим скарбом нашої духовності. 
2.Приготуйтеся до колядування. Зробіть зірку, ліхтар, дзвоники. 
  
       Продовжуючи тему великого значення колядок у житті українців, слід 
відмітити і вертеп – давній український народний  театр, у якому, зазвичай, 
діючі особи: Ангел, пастушки, троє царів, Ірод, смерть, нечистий. Вертеп 
розігрує Різдвяну драму про  народження Сина Божого і пов’язані з цим 
подальші події. 
 
Ось один із фрагментів такого вертепу: 
 
  Пастушок:  
    Добрий вечір, добрі люди! 

    Перестаньте сумувати. 
    Ми вам новину принесли. 
    Що всі сили темні щезли. 
    Весь світ звеселився,  
    Бо у Вифлеємі 
    Іісус народився, 
    І ми, браття, звеселімося.  
    Рожденому поклонімося. 
  Ангел: 
    Радуйся, небо, і світ 
    Весь утішайся, 
    Весела новина у Вифлеємі: 
    Матір Божа Сина народила. 
    Христос народився. 
    Зоря летить по всьому світу, 
    Радість возносить, 
    Радість велику. 
 

Далі з’являються славні царі, за ними – Ірод, який, почувши новину про 
народження нового Царя світу, наказує у своїй країні знищити всіх хлопчиків-
немовлят, гадаючи таким чином позбутися Іісуса. Але входить Смерть з косою і 
забирає Ірода. За цим Нечистий тягне його до пекла вилами. Так торжествує 
Добро.  

  

 Славні царі: 
 Три славні царі, звідки ви прийшли? 
 З далекого краю за звіздою йшли, 
 Щоб побачить рожденного Христа Бога правдивого 
 З Пречистої Діви, Діви Марії! 
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 З далекого сходу ми сюди прийшли 
 Ливан, злато, смірну в дари принесли, 
 Щоб дитятко звеселіло і нас всіх поблагословило. 
 Його прославляймо, пісні співаймо. 
 
 Всі учасники вертепу урочисто співають: 
    У Вифлеємі нині новина: 
    Пречиста Діва народила Сина,  
    В яслах положила, Сіном притрусила 
    Господнього Сина. 
 

Вертеп – це фольклорна вистава, яка має чимало варіантів. Але в основі 
змісту кожної вертепної вистави лежить подія народження Іісуса Христа. 
Вертеп – слово старослов’янське. Первісне його значення – печера. Там 
народився Христос. Вертепом раніше називали дуже популярний в Україні в 
XYII–XIX століттях пересувний ляльковий театр , що виступав із виставами на 
ярмарках у містах і селах. Вертеп – двоповерховий будиночок, який мав прорізі 
у підлозі, дерев’яні ляльки прикріплювалися на дротиках. Вертепник ставав за 
цим будиночком і, пересовуючи ляльки, зміненим голосом говорив і співав за 
кожну ляльку. Чому цей театр називали вертепом? Бо на верхньому (другому) 
поверсі ставились вистави релігійного змісту – про народження Сина Божого. А 
на нижньому поверсі скриньки-будиночка розігрувалися побутові сценки.  

 
ПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1.Яку вертепну драму ви читали? 
2.Придумайте назву вертепу («Новина у Вифлеємі», «Велика радість світу», 
«Народження Іісуса»).  
3.Інсценізуйте класом таку драму на Різдво. 
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НАРОДИВСЯ НАШ МЕСІЯ 
(Вертеп для середнього шкільного віку) 

 Л. Ясельська 

ОСОБИ: 

Микола Ангел 
Юрко Ірод 
Василь Мошко 
Пастушки Два воїни Ірода 

 
Микола 
(входить до хати з Юрком і Василем): 
Добрий вечір! Мир в цій хаті!  
Ми прийшли вам розказати  
Про чудесну новину! 

Юрко: Про небесну новину! 

Василь: 
Розкажіть, як ви там були? 
Що там бачили і чули? 

Микола: 
Ми вночі при стаді спали, 
І не чули, і не знали,  
Що коїться в небесах  
У тих земних сторонах. 

Юрко: 
Аж тут раптом серед ночі  
Протираєм сонні очі  
Й чуємо, мов хтось співає,  
А на сході зірка сяє! 

Микола: 
Ми почули спів ангелів,  
Спів величний, спів веселий:  
Що у вертепі, у яскині  
Божий Син родився нині. 

Юрко: 
А та зірка в небесах 
Всім показувала шлях,  
Всі ми скоро повставали,  
Ще й з собою дари взяли,  
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Й до вертепу поспішали – 
Взріли там Дитятко мале! 

Микола: 
Ми Іісусові вклонились,  
Богу-Господу молились... 

Юрко: 

Та й Іісусові в яскині, 
Щоб дав волю Україні. 

Микола: 
Іісусик нас вітав,  
Ручками благословляв! 

Юрко: 
І всміхнулась Божа Мати,  
Повна ласки, благодаті. 

Микола: 
Були там і три царі, 
Ген зі Сходу владарі! 
Поклонилися Цареві- 
Всіх у світі владареві! 

Юрко: 
Поклонившися Дитяті,  
Ми пішли усім сказати,  
Що родився наш Месія,  
Всіх покривджених надія. 
 
Микола: 
Кривду Він на прах зітре,  
Правду вгору піднесе! 

Василь: 
О, то я ще в тій хатині? 
Йду з дарунком до яскині,  
Та й усіх буду скликати  
Богові поклін віддати! 

Мошко (входить з кошиком): 
Що я бачу? Що я чую? 
Щоб у ніч таку страшную, 
В таку студінь мандрувати, 
Напасті собі шукати? 
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Чи не ліпше в хаті сісти, 
Трохи випити і з'їсти (показує на кошик) 
Те, що Мошко вам приніс 
І поставив перед ніс. 

Микола (заперечує): 
 Ой, ні! Того вже не буде!  
Не такі вже нині люди, 
Щоб із Мошком гендель мали,  
А про Бога забували! 

Юрко: 
Хто на добрий путь ступає,  
Той налогу вже не знає! 

Василь: 
Хто на добре вже рішився,  
Той вже з лихом розлучився! 

Микола: 
Хто вклонитись хоче Богу,  
Той збирається в дорогу,  
Чи там студінь, чи зима,  
Перешкод йому нема! 

Мошко: 
Ой, такі ви, ну, ну, ну.  
Зараз з Іродом прийду... 

(Відчиняє двері, на порозі стоїть Ірод з двома воїнами). 

Ірод: 
А, ви тут мені сховались, 
Що Йому так поклонялись! 
Добре, що я вас тут маю - 
Зараз смертю покараю! (до воїнїв) 
Гей ви, вої! їх зв'язати 
І в тюрму позамикати! 

(Воїни кидаються на пастушків). 

Пастушки: 
Боже, Боже, поможи! Свого лицаря зішли! 

(Входить ангел з мечем). 

Ангел: 
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Тут я! Сповню волю Божу  
І покривдженим поможу!  
(Махнув мечем до Ірода)  
Геть від них! Це Бога справа!  
Ти до них не маєшь права!  
(до Мошка): Геть! 

(Ірод, воїни і Мошко утікають). 

Пастушки: 
О, слава, слава Богу,  
Можемо іти в дорогу! 

Ангел: 
Можете іти свобідно  
І служити Богу гідно! 
 
Микола (до господаря):  
Господарю, прощавайте, 
Хай минає вас все лихо,  
Хай сидить біда вже тихо... 
 
Юрко (до господині): 
Щоб журби ви вже не мали,  
Недостатків не зазнали,  
Щоб в усьому вам щастило,  
Щоб вам було жити мило. 

Василь: 
Всім дорослим і маленьким  
Зичу: будьте здоровенькі! 
На потіху всій родині  
І на вдачу Україні! 

Ангел: 
Прощавайте, мир цій хаті! 
Будьте чемні і багаті,  
Майте долю добру й гожу, 
Тільки вірте в ласку Божу! 
 
Божа ласка нас спасе, 
Край і людей всіх піднесе. 

Разом: 
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ, СЛАВТЕ  ЙОГО! 

 (ЗАВІСА). 



 

 

З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО 
(Різдвяна драма-вертеп) 

Ганна Дубинська 
 
Мета: ознайомити учнів з обрядом колядування в Україні та народним 
вертепом, викликати бажання відроджувати давні традиції та звичаї, 
прищеплювати любов до пісні, народних традицій та звичаїв. 
 
Обладнання: інтер'єр сільської хати, на столі дванадцять пісних страв, сіно, 
дідух, атрибути колядників, ялинка, звукозаписи колядок. 
 
Дійові особи: 
Ведуча і ведучий 
Родина — батько, мати, дочка Оксана і син 
Колядники(5) 
Пастушки (3) 
Ангел 
Воїни (2) 
Ірод 
Князь Володимир 
Князь Ярослав 
Князь Данило 
Смерть 
Чорт 
 

Хід заходу 
(Звучить колядка. На сцену виходять ведучі.) 
 
Ведуча. Нова радість стала, яка не бувала: 

Зірка Різдва і надії ясно засіяла. 
Під скатертю сіно і сніп на покуті... 
Мати щедрими руками кладе на стіл кутю... 
Мед, мак і пшениця — ці різдвяні страви— 
Знову до нас завітали спогадом ласкавим. 

Ведучий. Запрошуємо вас у щедру хату на хліб, на сіль, на Святу вечерю. Разом 
з вами пригадаємо призабуті звичаї наших дідів-прадідів — святкування Різдва. 
Ведуча. Згадаймо ж нині всі 

Різдвяні свята чарівні. 
Щоби в Святвечір скрізь лунали 
Колядки давні голосні, 
А в Щедрий вечір засівали 
Зерном світлиці нам усім. 
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Щоб за врочистими столами 
Раділи святам і зимі, 
Щоб люди завжди шанували 
Звичаї рідної землі. 

(Ведучі виходять під звуки колядки. Входить дівчинка, прикрашає ялинку, 
співає колядку. Бере люстерко, дивиться в нього.) 

Оксана. Чому люди говорять, що я гарна? Брешуть люди: і зовсім я не гарна. 
Хіба мої чорні брови і карі очі такі вже гарні, що краще немає в світі? Ну що 
гарного в моєму кирпатому носі, в щічках, губках? Хіба гарні мої коси? Ні, 
тепер я бачу, що я зовсім не гарна! (Трохи відсуває люстерко.) Ні, гарная! Ви 
подивіться, як я велично ходжу. У мене сорочка вишита червоним шовком. А 
які стрічки в мене на голові! Все це мені купив мій батечко. Ой, хтось іде! 

(Входить мати разом із сином. Несуть у руках горнятка з їжею. Ставлять на стіл.) 
Оксана. Матусю, подивіться, чи гарно ми прикрасили ялинку? 
Мати. Гарно, гарно. Молодці, діти. Але чи знаєте, звідки прийшов цей звичай? 
Син. Розкажіть, матусю! (Сідають біля столу.) 
Мати. Коли народився Ісус, усі приходили до нього з поклоном і приносили 
дарунки. Лише ялинка не мала що подарувати. Вона тільки сказала: 
Я принесла лише щиру любов. 
Ти будеш благословенна і вічнозелена, — відповів Ісус. — Кожного року на 
Різдво люди прикрашатимуть тебе. 

(Заходить батько із сокирою в руках.) 
Батько. Я ходив у сад обстукувати дерева, щоб добре на другий рік родили. 
Мати. Неси, батьку, дідуха в хату. До куті будемо сідати! 
Батько. Христос народжується! 
Всі. Славімо його! 

(Батько ставить на покуті дідуха, частину сіна на стіл, а другу — під стіл. 
Батько. Віншую вас зі святим Різдвом Христовим, 

Щоб ви це свято відсвяткували, 
До наступного року дочекались. 
Від ста літ — до ста літ, 
Поки нам Бог назначив вік. 

(Сипле на підлогу горішки.) 
Мати. Ходіть-но, дітоньки, горішки збирати і голосно квокайте, щоб на другий 
рік у нас квочки водилися й було багато курчат. 

Падайте, горішки, рясно, 
Хай худоба наша буде красна. 
Падайте, горішки, ніби град, 
Хай на хазяйстві панує лад. 
Падайте, горішки, як злива, 
Аби весна-красна була живо. 

(Бере макітру з кутею, промовляє). Святий вечір на поріг, а на стіл хліб, пиріг. 
Хай у полі — зерно, а в домі — добро. (Передає макітру господареві.) 
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Батько (підходить до дверей). Морозе, Морозе! Ходи до нас кутю їсти! (З 
рази.) Як зараз не йдеш, то не морозь нам ні жита, ні пшениці, ні орачів старих, 
ні погоничів малих. Дай, Боже, дочекатись віднині за рік у щасті, здоров'ї, щоб 
нас прибувало, а не убувало. 
 (Чути спів колядників.) 

З колядою йдемо 
Від хати до хати, 

Нашим браттям-українцям 
Заколядувати. 

Приспів 
Коляда, коляда, 

Яка ж ти нам мила, 
Що Пречиста 
Діва-Мати 

Сина народила. 
Як його зродила 
В місті Віфлеємі, 

Засмутився грізний Ірод 
У Єрусалимі. 

Колядники. Чи вдома пан господар? 
Господар і господиня. Вдома, вдома, просимо до хати! 
Колядники. Чи дозволите колядувати, Вас і вашу родину із Різдвом Христовим 
привітати? 
Господар. Аякже! Кажуть, що в тій хаті добра не буде, яку колядники 
обминають. 

(Колядники співають «Добрий вечір тобі, пане господарю!».) 
Колядник 1. Зайнялася ясна зірка, 

Ясна зірка з-під вечірка. 
Освітила нам дорогу 
Та й до вашого порогу. 

Колядник 2. Прийшли хлопці та дівчата 
Із Різдвом вас привітати, 
Із Різдвом вас привітати, 
Всім здоров'я побажати. 

Колядник 3. Добрий вечір, господарю, 
У вашій оселі. 
Прийміть наші побажання 
На свята веселі. 

Колядник 4. Хай вам радість усміхнеться 
Зіркою ясною, 
Хай вінчається вам праця 
Славою гучною. 

Колядник 5. Хай любов і щира згода 
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Живуть поміж вами. 
Будьте дужі і щасливі 
З вашими дітками. 

Колядник 1. Слава на небесах Богу, 
Мир вам, люди добрі! 
Радійте і веселіться, 
Бо Христос народився. 
Нехай на світі добро завітає, 
Підлість пропаде, щастя засяє, 
А Ісусик-дитятко вас благословляє. 

(Дзвонять у дзвоники. До залу вбігають із зіркою З пастушки. Колядники 
залишаються на сцені.) 

Всі.Слава Богу, добрі люди! 
З Віфлеєму ми ідемо, 
І ступаємо усюди — 
Вістку радісну несемо. 
Коли ласка — пустіть в хату, 
Бо далека в нас дорога. 
Хочемо колядувати 
І славити Христа Бога! 

Пастушок 1. Сьогодні, панове, новина явила, 
Що бачив незвідане диво. 

Пастушок 2. Що за диво нам явилось? 
Чи то, може, дніє? 
Що за ясність над Вертепом 
Так рано зоріє? 

Пастушок 3. То не дніє, не зоріє, 
Ще далеко день. 
То в Вертепі така ясність, 
Як світлий вогонь. 

(Заходить Ангел під звуки колядки.) 
Ангел. Мир вам, браття, мир голошу, 

Світлу звістку вам приношу. 
її, праведні, прийміть 
І всім людям розкажіть. 
Що прийшла ясна година — 
Породила Діва Сина. 
В Віфлеємі, на яснині, 
В яслах дивних, в житі-сіні. 
Тепер Бога величайте, 
Йому пісню заспівайте! 
(Звучить колядка.) 
По всьому світу стала новина: 
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Діва-Марія сина зродила. 
Сіном притрусила, 
В ясла положила 
Господнього сина. 

(Заходить Ірод у супроводі воїнів.) 
Воїн 1. Геть з дороги, розступіться, 

Царю Іроду вклоніться! 
Ірод. Що за шум?.. Я хочу знати, 

Ану, в шию всіх їх Гнати! 
Що за банда тут зібралась, 
Проти мене збунтувалась? 

Воїн 2. Не знаю, мій пане. Сказали лиш мені, 
Що в твоєму царстві зродився цар неба і землі. 
Ірод. В моєму царстві — цар? 

Я тут цар над царями 
І усіх тримаю під своїми ногами. 
Над усіма владно руку простягаю, 
Кого хочу — смертю скараю! 
Як скажу, так і буде. 
Нікого не боюся! 
Хто мене розсердить, кривдою помщуся! 

Воїн 1. Володарю сильний! 
Тільки що ми ось почули, 
Що якісь три князі до тебе прибули! 

Ірод. Киями геть усіх прогнати! 
Воїн 2. А може, мають щось сказати? 
Ірод. Коли так — треба прийняти 

І про все їх розпитати. 
(Входять три князі.) 

Ірод. Що ви за люди? Звідкіля прибули? Що по дорозі цікавого чули? 
Князь Володимир. Я — князь Володимир. Великим мене звуть. 

Вивів державу на добру я путь. 
Віру християнську їй подарував, 
У Києві храми злотоверхі збудував. 

Князь Ярослав. Я — Ярослав — Володимира син. 
Пів-Європи віддавало мені поклін. 
Народові справедливий закон я дав, 
За що народ Мудрим мене прозвав. 

Князь Данило. Я — Данило, Галицької землі володар. 
Місто Львів синові збудував я, як дар. 
І нині це місто у підніжжя Карпатських гір 
Усій Україні любові до рідного подає примір. 

Князь Володимир. Ми дізналися, що в убогій яснині 
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Дитятко, цар неба і землі, спочило на сіні, 
З колядою, за небесною зіркою 
Його йдемо привітати і поклін йому віддати. 

Ірод. Чому я нічого не знаю? 
Де родився Христос — цар, 
Неба й землі володар? 

Воїн 1. (переглядає книгу). Написано в книзі цій, 
Що пан Всесвіту й землі 
В Віфлеємі народився, 
Трошки сіном притрусився. 
Святий Йосиф і Божа Мати 
Бережуть свого дитяти. 

Ірод. Воїни! Мале дитя в яснині 
Мусите знайти ще нині. 
До трьох літ дітей рубайте 
И мого сина не минайте. 

Ангел (підходить до Ірода). 
Що затіяв ти, лукавий? 
Знає світ, що ти не правий. 
Ти замислив Христа вбити? 
То тепер тобі не жити! 
Кару Божу я зсилаю 
Смерть на тебе посилаю. 

(Входить   Смерть, розмахує косою.) 
Смерть.   Я   косою всіх стинаю 

І до вас не забарюся, А   тепер   часу   не маю, 
Бо за Іродом спішуся. 

(Б'є   косою   Ірода. Той падає.) 
Ірод (падаючи). Ой, як з дідькової діжі, Щось болить, пече і ріже. В очах мені 
почорніло, Серце, серце заболіло. (З'являється   Чорт.   У руках вила.) 
Чорт. Ха, ви хочете до неба? А вас там давно не треба. Для вас пекло вже 
готове — Не барітеся, панове. Всіх в кайдани замикаю, В пекло вилами впихаю, 
Бо ви є народ негідний І для неба непотрібний. Діти старших не шанують, 
Роблять збитки і пустують, Рідну мову зневажають І батьків не поважають. За 
ці збитки і капості Я вам всім зламаю кості. (Ходить по хаті, підступає до всіх, 
б'є батогом.) 
Ангел (проганяє Чорта, той тікає, забираючи з собою Ірода.) Геть, чортяко, на 
дно Ада! Скінчилася твоя влада. Любов, щастя і добро Принесло усім Різдво. 
Веселімося й співаймо, Царя-Бога вихваляймо! Пастушок  1.   Величний  цей 
день і весела новина. 
Вітає Ісусик — маленька дитина. 
Хоче побожне слово сказати: Може, в оселі чогось вам бракує? 
Може, в оселі хтось гірко сумує? 
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Кого бракує — не забувайте! Хто гірко сумує — розвеселяйте! 
Пастушок 2. З Різдвом святим ми вас вітаємо, 

Добра і злагоди бажаємо. 
Хай щастя Бог вам посилає, 
Христос народжується. 
Пастушок 3. Хай у домі любов буде, 
Хай шанують діти. 
Живіть в мирі й любові 
На многії літа! 

Колядник 1. Хай Різдво з тим завітає, 
Чого серце забажає. 
Хай несе у кожну хату 
Щастя, радості багато. 
Хай смачна кутя вам вдасться, 
Хай у сім'ї панує щастя, 
Щоб весела Коляда 
В хату радість принесла. 
Христос рождається! 

Колядник 2. Куті смачної, 
Коляди гучної, щасливого Різдва 
І на весь рік добра! 

Колядник 3. Сійся-родися, жито, пшениця, 
Хлібець насущний, всяка пашниця! 
Щоб добро плило в стайні, комори, 
Хліба не бракло у вашому дво-рі! 
Сійся-родися серед народу, 
Віра, Надія, Любов і Згода! 
Щоб в дні тривоги стояли люди 
Серце при серцю, а грудь при грудях! 
Хай нашої єдності вороги лякаються, 
А ми дружно скажемо: 

Всі «Христос рождається!». 
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КОЛЯДКИ ДЛЯ СПІВУ 
 

«ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ» 
Добрий вечір тобі, пане господарю: 
Радуйся! 
Ой, радуйся, земле, 
Син Божий народився. 
Застилайте столи, та все килимами: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
Та кладіть калачі з ярої пшениці: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
Бо прийдуть до тебе три празники в гості: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
Ой, перший же празник – то Різдво Христове: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
А другий же празник – Святого Василя: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
А третій же празник – Святе Водохреща: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
А що перший празник зашле тобі втіху: 
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
А що другий празник зашле тобі щастя:  
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився. 
А що третій празник зашле всім нам долю:  
Радуйся, 
Ой, радуйся, земле,  
Син Божий народився.  
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«У ВИФЛЕЄМІ» 
   У Вифлеємі, в стайні на сіні 
   Христос родився всім на спасіння! 
   Люди, радійте, Христа вітайте, 
   Божому Сину славу віддайте! 
   Слава на небі Богу Святому, 
   На землі спокій роду людському! 

 
                 «ПО ВСЬОМУ СВІТУ СТАЛА НОВИНА» 
  По всьому світу стала новина: 
  Діва Марія Сина родила. 
   Сіном притрусила, 
   В ясла положила 
   Господнього Сина. (Двічі) 
  Діва Марія Бога просила: 
  „В що ж би Я Сина Свого сповила?” – 
            Ти, Небесний Царю, 
    Пришли Свої дари 
    Цього дому господарю. (Двічі) 
  Зійшли Ангели з неба до землі, 
  Принесли дари Діві Марії: 
    Три свічі воскові, 
    Ще й ризи шовкові 
    Іісусові Христові. (Двічі) 
  Ой, засіяла звізда на небі,  
  Прийшли Ангели до Діви Марії: 
    Співають Їй пісні, 
    Господній Невісті 
    Радість приносять. (Двічі) 

 
                              «НОВА РАДІСТЬ СТАЛА» 

 Нова радість стала, яка не бувала: 
 Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.  
             Де Христос родився, з Діви воплотився, 
             Як чоловік пеленами убого повився.    
 Ангели співають, славу й честь віщають, 

   На небесах і на землі мир проповідають. 
               І ми теж співаймо, Христа прославляймо, 
               Із Марії Рожденого смиренно благаймо: 
   – Просим Тебе Царю, Небесний Владарю, 
   Даруй літа щасливії цього дому господарю. 
             Даруй господарю, даруй господині, 
             Даруй літа щасливії нашій славній Україні! 
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                                                «СПИ ІІСУСЕ» 
Спи Іісусе, спи, 
Голівку склони, 
Над тобою Діва Мати, 
Тебе буде колисати, 
Тут тепленько і тихенько, 
Спи Іісусе, спи. 
 

Спи Іісусе, спи, 
Голівку склони, 
Йосифа ще не видати, 
Несе хлібця тобі дати, 
Тут тепленько і тихенько, 
Спи Іісусе, спи. 
 

Спи Іісусе, спи, 
Голівку склони, 
Буря стогне на дворі, 
Гне берізку до землі, 
Тут тепленько і тихенько,  
Спи Іісусе, спи. 

  
                                           «ТЕМНА НІЧЕНЬКА» 

 Темненька нічка тьмою світ закрила, 
 На небеснім полі зоря запалала. 
 Одна лиш зіронька понад всі сіяє, 
 І над Вифлеємом промінням зливає. 
 А у Вифлеємі мир нині явився, 
 Люди веселіться, Сам Бог народився. 

 
                           «НЕБО І ЗЕМЛЯ» 

Небо і земля, небо і земля нині торжествують. 
Ангели людям, ангели людям весело спразнують. 
 
Приспів: 

                             Христос родився, Бог воплотився, 
Ангели співають, царіє вітають, 
Поклін віддають, пастиріє грають: 
„Чудо, чудо!” – повідають. 
 

Во Вифлеємі, во Вифлеємі весела новина, 
Чистая Діва, Чистая Діва породила Сина! 
 

Ангели служать, Ангели служать своєму Богу 
І во вертепі, і во вертепі творять Його волю. 
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Триє царі, триє царі зі Сходу приходять, 
Ладан і смирну, ладан і смирну, і злато приносять. 
 

Царю і Богу, Царю і Богу тоє все дарують. 
Пастирі людям, пастирі людям дивну вість сказують. 
 

І ми Рожденому, і ми Родженому Богу поклін даймо: 
„Слава во вишніх, слава во вишніх!” – Йому заспіваймо. 
 
 

НАРОДНІ КОЛЯДКИ – ВІНШУВАННЯ 
 

«Я МАЛЕНЬКИЙ ПАСТУШОК» 
    Я маленький пастушок, 
    Загорнувся в кожушок,  
    На скрипочку граю 
    Христа прославляю. 
    А ви, люди, чуйте,  
    Коляду готуйте – 
    Яблучка, горішки – 
    Дітям для потішки. 
 

«МАЛЕНЬКИЙ ІІСУСИК» 
   Маленький Іісусик не спить, не дрімає, 
   Своїми рученятами весь світ обіймає. 
   І вашу хатину, і вашу родину, 
   І всю Україну – Христос Ся рождає! 

 
                                      «Я МАЛЕНЬКИЙ ХЛОПЧИК» 
    
Я маленький хлопчик, 
Виліз я на стовпчик.  
На сопілці граю, 
Христа прославляю: 

– З Різдвом у цій хаті 
будьте всі багаті! 
Хай Іісусик наш маленький 
буде повік вам миленький! 

 
«Я МАЛЕНЬКА ДІВОНЬКА» 

    Я маленька дівонька, 
    Як у полі квітонька, 
    Колядоньку вам співаю, 
    Христа прославляю. 
    З Різдвом тут до вас прийшла, 
    Божу радість принесла. 
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«КОЛЯДА УКРАЇНСЬКИХ ДІТОЧОК» 
   Ой, Іісусе любий, кращий, як ті квіти, 
   Пригорни до Себе нині українські діти. 
   Щоб були добрі, щоб були щасні, 
   І розумні, і здорові, мов ті квіти красні. 
   Ти, дитино Божа, на пахучім сіні. 
   Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні. 
 
                                           «ПОКОЛЯДЬ» 
   Віншуєм вас щастям, здоров’ям, 
   Щастям, здоров’ям, святим Рождеством! 
   Ой, дай же, Боже, два стоги гречки,  
   Два стоги гречки на пиріжечки! 
 
                                    «КОЛЯДИН, КОЛЯДИН» 
     
Колядин, колядин, 
Я у батька один. 
Мене не дивуйте, 
Ковбасу лаштуйте. 

Колядин, колядин,  
Я у батька один –  
По коліна кожушок – 
Дайте, дядьку, пиріжок. 

 

ЛІТЕРАТУРНІ КОЛЯДКИ 
 

«З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ» 
         Йосип Струцюк 

   Хай за вікном хуртеча злиться, 
   А нам співати і радіти. 
   Горить ялинка у світлиці – 
   З Різдвом Христовим, любі діти! 
   Дніпро обняв дзвінкі Карпати, 
   А в хаті вже кутя і сіно. 
   Дозвольте заколядувати: 

– З Різдвом Христовим, Україно! 
 
 

                                       «КОЛЯДНИК» 
         О.Кобець 

   Під ногами сніг рипучий, 
   Вітер стріхи обміта: 
   Нині день ясний, блискучий – 
   День Народження Христа! 
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«КОЛЯДА» 
 Н. Мудрик – Мриц 

    Ой, ішла Колядка 
    Вулицями в місті 
    У стрічках сріблястих,  
               В світлому намисті. 
    Іскорки веселі 
    На сніг розсипала, 
    „Божий Син родився!” – 
    Усіх сповіщала. 
 

ЩЕДРІВКИ, НОВОРІЧНІ ЗАСІВАННЯ 
 

«ЩЕДРІВОНЬКА ЩЕДРУВАЛА» 
    Щедрівонька щедрувала, 
    Під віконце підбігала, 
    Що ти, тітко, напекла, 
    Винось нам до вікна. 
    Що ти, дядько, нам напік, 
    Винось нам аж на тік. 
    Мати казала, щоб дали сала, 
    Батько сварився, щоб не барився.      
 
                      «ОЙ В ЄРУСАЛИМІ РАНО ЗАДЗВОНИЛИ» 

Ой в Єрусалимі рано задзвонили… 
                                    Приспів: 

Щедрий вечір та добрий вечір, 
Та добрим людям на здоров’я! 
 

Ой сів Христос та вечеряти, 
Приспів: 
Прийшла до Його та Божая Мати. 
Приспів: 
- Сідай, сідай, Мати, з нами вечеряти!  
Приспів: 
- Ой, спасибі, Синку, за цю вечоринку! 
Приспів: 
Ой дай мені, Синку, золотії ключі, 
Приспів: 

                                    Треба рай і пекло та й по одмикати, 
                                    Приспів: 

Праведнії душі та й повипускати. 
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                                     Приспів: 
                                     Тільки отієї та й не випускати, 
                                     Приспів: 
                                     Що у п’ятниченьку рано поснідала, 
                                     Приспів: 
                                     А в неділеньку рано проспівала, 
                                     Приспів: 
                                     Що рідную неньку та й налякала, 
                                     Приспів: 
                                     Ще й не налякала, тільки подумала. 
 

«СІЮ, СІЮ, ПОСІВАЮ» 
     Сію, сію, засіваю, 
     З Новим Роком вас вітаю! 
     На той Новий Рік, 
     Щоб вродило краще, 
     Ніж торік! 
 
                                          «СІЙСЯ, РОДИСЯ» 
Сію, сію, засіваю, 
Сійся, родися, 
Жито, пшениця, 
Всяка пашниця: 

Зісподу корениста, 
Зверху колосиста. 
Будьте з святом здорові,  
З Новим роком! 

 
                                       «СІЮ, СІЮ, ЗАСІВАЮ» 
    Сію, сію, засіваю, 
    Вашу хату не минаю, 
    З Новим Роком йду до хати, 
    Щось вам маю віншувати: 
    Щоб діти були всі здорові,  

    Їсти кашу всі готові, 
    Щоби вам була з них потіха, 
    А нам грошей з півміха! 

 
«ЩАСТЯ, ЗДОРОВ’Я ГОСПОДАРЮ БАЖАЄМО» 

    Щастя, здоров’я господарю бажаємо. 
   Щедрий вечір, хато – світлице. 
   Сійся, родися, житечко, пшениця! 
   Сію, вію, посіваю, 
   З Новим Роком вас вітаю! 
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«НОВОРІЧНІ ЗАСІВАННЯ» 
1.Сію на вас жито, щоб було добре жити! 
 Ще й пшеницю яру, щоб завжди були в парі! 
 Сиплю на вас просо, щоб було краще, ніж досі! 
 Сиплю на вас овес, щоб вами пишався рід увесь! 
 

2. Сію, сію, посіваю, 
 З Новим Роком вас вітаю! 
 Щоб вам з ваших діточок була потіха, 
 А нам за це давайте грошей з пів міха. 
 

3.Житом, житом із долоні 
 По долівці, по ослоні 
 Засіваю в вашій хаті – 
 Будьте дужі та багаті! 
 Щоб збулося все нівроком – 
 З новим щастям, з Новим Роком! 
 

4.Сію, сію, посіваю, 
 З Новим Роком вас вітаю, 
 Не на рік, не на два, 
 А на многії літа! 
 

5. Сію, сію, посіваю, 
 З Новим Роком вас вітаю, 
 Щоб родилася пшениця 
 Й колосилася пашниця, 
 Щоб гараздилось у хаті 
 На діла завжди багаті.  
 

6. Сію, сію, посіваю на всі чотири боки, 
 Усім вам радості бажаю на всі ваші довгі роки. 
 

7. Щасти вам, Боже, на все гоже! 
 А що негоже, то не дай, Боже! 
 Живіть здоровенькі у славі і силі, 
 Рідним приємні, добрим людям милі, 
 На цьому слові бувайте здорові. 
 

8. (А. Глібов) Погас учора день –  
   Заплакав Рік Старенький 
   Сьогодні на світанні 
   Сміється Молоденький. 
   А плакать не годиться, 
   Бо Молоденький Рік 
   Почне на нас сваритися. 
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ІV. МЕТОДИКИ І МАТЕРІАЛИ ДО ПОСІБНИКА 
 

МЕТОДИКИ І МАТЕРІАЛИ МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ЗА 
Л.СУРОВОЮ 

1. Автобіографічні малюнки: 
 - класні: «Різдвяний Янгол», 
 - домашні: «Колядники». 
1. Малювання по пам’яті. 
2. Колективні малюнки до легенд. 
3. Слайд-фільм «Від Різдва до Хрещення». 
4. Тематичне малювання «Зимові свята». 
5. Творча хатинка: Виготовлення з паперу макетів, фігурок Янголів, ялинки, 

колядників. 
6. Ілюстрації до прочитаних легенд, переказів. 
7. Предметне малювання (дзвоники, звідза, тощо). 
8. Натурне малювання людини (пастушки, колядники, мудреці). 
9.  Домашні малюнки дітей. 
10.  Перегляд, виставка і обговорення малюнків. 
11.  Порівняльний перегляд малюнків. 
12.  Образно-мистецькі вправи (інсценування елементів вертепу, спів 

колядок, щедрівок). 
13.  Збільшена копія малюнка. 

 
ЛІТЕРАТУРНО-СЛОВЕСНІ МЕТОДИКИ І ВПРАВИ 

1. Мовні вправи: 
  - вправа-спогад (переказати епізод з прочитаного); 
  - спогад-згортка (головні події); 
  - спогад-порівняння; 
  - слова-епітети. 
2. Методика дискретного (діалогового) читання творів: „Дітям”, „Різдвяні 

 спогади”, "Віфлеємське Немовля”. 
3. Аналіз духовних текстів. Вміти передати зміст свята „Різдва Христового” 

і його значення. 
4. Самостійне читання (легенда „Євангельські волхви і Артабан”); читання 

разом з батьками. 
5. Складання Різдвяного привітання. Творча робота над складанням казок, 

легенд „Пригоди колядників”, „Про що розповіла Різдвяна ялинка”, 
„Святвечір у моїй родині”. 

 
РИТМІЧНО-МУЗИЧНІ МЕТОДИ І ВПРАВИ 

1. Ритмічні вправи. 
2. Вправи на координацію рухів. 
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3. Образні рухи. 
4. Музично-хорові вправи. 
5. Слухання музики, народних та літературних колядок, щедрівок; 

(музичний супровід) із записом українських народних колядок. 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІГРОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИКИ І 
ВПРАВИ 

Вправа „Реставратор” (складання розрізаних картинок). 
Випробування послуху (виконати прохання вчителя, попросити вибачення 
тощо). 
Рукостискання дружби (діти вітаються за руку, а потім разом кладуть руку 
на руку – утворюється ціла гора дружніх рук). 
Настільна гра „На шляху волхвів”. 
Кросворди, шаради. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ 
 

1. Різдвяна ялинка. Виготовлення ялинкових прикрас, сувенірів до Різдва 
Христового. 

2. Конкурс оповідань дітей „Як святкує Різдво Христове наша родина”. 
3. Конкурс колядок. Збір колядок своєї місцевості та проведення 

етнографічного дослідження „Традиції Різдва на моїй землі”. 
4. Свята вечеря. Традиційна обрядовість 12 страв. Кутя – головна страва 

святвечора. Конкурс на краще приготування куті та пісних страв 
святвечора. 

5. Виготовлення Віфлеємської зірки, дзвоника та ліхтаря для колядників. 
6. Колективна робота по виготовленню Різдвяного вертепу. 
7. Прибери ялинку добрими справами. Акція. 
 

  Придумай свої іграшки відповідно до добрих справ: 
– був слухняним на перше слово родичів 
– вчасно йшов спати 
– виконував домашні справи, обов’язки 
– допомагав товаришам 
– був чемним і ввічливим. 
–  

8. Закінчити речення: 
– свята вечеря складається з ... страв (12) 
– найголовніша страва – ... (кутя) 
– на святвечір у хаті завжди є ... (дідух – сніп пшениці чи 

жита) 
– українці у цілому світі сідають у святвечір за стіл ... 
– ( усією сім’єю, родиною) 
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– на Різдво співають ... (колядки). 
 

9. Скласти тематичну павутинку до слова „Різдво” 
(Які слова, поняття, назви подій, можна віднести до свята Різдва 
Христового?) 
ялинка Віфлеєм  кутя  12 страв  стіл 

 сіно   звіздар  дідух 
 

РІЗДВО 
 

пастухи  Віфлеємська зірка  колядки міхоноша 
 дзвонар     береза 

 
мудреці  праведний Йосип  печерка Діва Марія 

 
золото  ліван  смирна  15 сходинок 

 
 
10.  Скласти тематичну павутинку до слова „Колядка”, вміщаючи назви або 

перші рядки колядок. 
 
 Небо і земля   КОЛЯДКА   Добрий вечір тобі 
 
 Де Христос родився  Нова радість стала  По всьому світу  
 стала новина  
 

11.  Різдвяна загадка 
    Гостя у нас не будь-яка: 
    Вся зелена і струнка, 
    Кольорові намиста, 
    А волосся золотисте, 
    Лампочки горять іскристо... 
    Радо ми її вітаєм. 
    Пісню про Христа співаєм. (Різдвяна ялинка) 
 
12. Шарада.  
 Третій і перший склад у слові „рама”, другий склад означає домашню 
тварину. Разом – назва посуду, який використовується при приготуванні 
Різдвяної страви. (Ма-кіт-ра). 
 
13. Постав на місці рисок голосні і матимеш початкові слова колядки: 
  Б-г Пр-дв-чн-й н-р-д-вс- . (Бог Предвічний народився) 
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ  СЛОВНИЧОК 
 
БРАМА - великі ворота переважно при великих і величних спорудах. 
 
ВЕРТЕП - старовинний пересувний ляльковий театр, що виник у другій 
половині 17 століття, в якому ставилися релігійні п’єси на тему Різдва 
Христового. 
 
ВОІСТИНУ - справді. 
 
ГАЛУШКИ - різані або рвані шматки прісного тіста, звареного на воді чи 
молоці. 
 
ГОЛУБЦІ - страва з м’ясного чи іншого фаршу, тушкована в капустяних 
листках. 
 
ДІДУХ - сніп, який ставили за давнім звичаєм, на покуті(житній чи пшеничний 
сніп з першого зажину). 
 
ЗВІЗДА - те саме, що зірка. 
 
ЗЛИЙ - недобрий, сердитий, сповнений злоби. 
 
КАЛАЧ - білий хліб особливої форми, випечений із крученого чи 
переплетеного тіста. 
 
КУТЯ - обрядова їжа з ячмінних чи пшеничних зерен, уживана з солодкою 
підливою-узваром. 
 
МИЛОСЕРДЯ - добре, співчутливе ставлення до кого-небудь. 
 
МУДРИЙ - який має великий розум, знає життя, має досвід. 
 
НЕМОВЛЯ - дитина, яка не вміє ще говорити. 
 
ОТАРА - великий гурт овець. 
 
ПАЛАЦ - великий пишний будинок. 
 
ПОКУТТЯ - святий кут в хаті, де розміщувалися ікони. 
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ПУСТЕЛЯ - великий, вкритий пісками, простір з бідною рослинністю або без 
неї. 
 
СВЯТВЕЧІР-вечір перед Різдвом Христовим(6 січня). 
 
ТЕСЛЯР - робітник, що виконує грубу обробку деревини, споруджує дерев’яні 
будови, виготовляє прості речі, меблі. 
 
ТРАДИЦІЯ - досвід, звичаї, норми поведінки, що склалися історично й 
передаються з покоління в покоління. 
 
УЗВАР - солодка рідка страва із сушених фруктів і ягід, зварених у 
воді(компот). 
 
ХАТА - сільський одноповерховий житловий будинок. 
 
ХЛІВ - приміщення для домашніх тварин. 
 
ХУРТЕЧА - хурделиця, сильний вітер, заметіль. 
 
ЦЕРКВА - будівля, де відбувається християнське Богослужіння.  
 
ЧАДО - член сім’ї, родини. 
 
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР - вечір напередодні 14 січня. 
 
ЩЕДРІВКА - українська обрядова новорічна пісня. 
 
ЯСЛА - відгороджене в хліві місце, куди закладають корм для худоби. 
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