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РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
 

Господь наш Ісус Христос, Спаситель світу, народився від 
Пресвятої Діви Марії за часів царювання імператора Августа 
(Октавія) в місті Вифлеємі. Август віддав наказ зробити пере-
пис населення по всій своїй імперії, до якої тоді належала і Па-
лестина. У євреїв був звичай вести перепис населення за колі-
нами, племенами і родами, кожне плем’я та рід мали свої ви-
значені міста і праотцівські місця. Діва Марія та праведний Йо-
сиф походили з роду Давидового, тому вирушили в Давидове 
місто Вифлеєм, щоби внести свої імена у список підданих кеса-
ря.  

У Вифлеємі вони вже не знайшли жодного вільного місця в 
міських заїздних дворах і зупинились у вапняковій печері, при-
готовленій для стійла, куди пастухи заганяли худобу під час не-
годи. У цій печері, посеред сіна й соломи, розкиданих для годі-
влі худоби, холодної зимової ночі, в обстановці, позбавленій не 
лише земної величі, але й звичайних зручностей, народилося 
Немовля – Син Божий, Боголюдина, Спаситель світу! «Таїнство 
дивне бачу і преславне, – зачудовано оспівує Свята Церква: – 
небо — вертеп; престіл херувимський — Діву; ясла — вмістили-
ще, де возліг невмістимий Христос Бог» (ірмос 9-ї пісні кано-
ну). Без сторонньої допомоги Пресвятая Діва безболісно 
народила Богонемовля, сповила Його і поклала в яслах (див. 
Лк 2:7). 

Серед глибокої опівнічної тиші, коли все людство було у грі-
ховному сні, Вифлеємські пастухи, котрі були на нічній сторожі 
свого стада, перші довідалися про народження Спасителя. Не-
сподівано перед ними з’явився  Ангел Божий, і світло Господнє 
осяяло їх. Ангел промовив до них: «Не бійтесь! Я звіщаю вам 
радість велику, яка буде всім людям. Бо нині в місті Давидово-
му народився для вас Спаситель, Він же Христос Господь». 

Смиренні пастухи прийшли до печери, побачили там Марію, 
Йосифа і Немовля і удостоїлися першими поклонитися Тому, 
Хто заради спасіння людей зійшов з Небес до «образу раба». 

Крім благої звістки Ангелів для пастухів, незвичайною зіркою 
Різдво Христове було сповіщено волхвам – «звіздословцям». 
Саме через східних мудреців увесь світ язичників, незримо для 
себе, схилив коліна перед істинним Спасителем світу, Боголю-



диною. Волхви увійшли в дім і побачили Немовля, «впавши 
ниць, поклонились йому; потім відкрили свої скарби й підне-
сли йому дари: золото, ладан і миро» (Мф 2:11). 

Свято Різдва Христового здавна Православна Церква відно-
сить до великих дванадесятих свят, згідно з Божественним 
свідченням Євангелія, яке зображує цю подію як найвеличні-
шу, найрадіснішу і чудесну.  

«Благовіщу вам, – сказав Ангел вифлеємським пастухам, – 
радість велику, яка буде всім людям. Бо нині в місті Давидово-
му народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. І ось 
вам знамення: ви знайдете сповите Немовля, Яке лежатиме в 
яслах. Несподівано з’явилося біля Ангела численне небесне во-
їнство. Воно славило Бога і співало: Слава у вишніх Богу і на зе-
млі мир, у людях благовоління. Всі, хто це чув, дивувалися ска-
заному пастирями про народженого Спасителя. Повертаючись, 
пастирі славили і хвалили Бога за все те, що чули й бачили» 
(див. Лк 2:10-20). 

Так Різдво Христове, як подія найбільш значуща і надзвичай-
на, супроводжувалося чудесною звісткою пастирям і волхвам 
про всесвітню радість для всіх людей – «народився вам Спаси-
тель», — ангельським славослов’ям народженому Спасителю, 
поклонінням Йому волхвів та пастухів, побожним подивом ба-
гатьох людей, що чули слова пастухів про народжене Отроча, 
славою та хвалою Йому від пастирів. 

Згідно з Божественним свідченням Євангелія, отці Церкви у 
своїх богомудрих писаннях зображують свято Різдва Христово-
го як найбільше, всесвітнє, найрадісніше, як свято, що дає по-
чаток та основу для інших свят. 



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧІР'Я 

УРОЧИСТО ЧИТАЄТЬСЯ 
У СВЯТИХ ОТЦЯ НАШОГО ІОАННА, 

АРХИЄПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО, 
ЗЛАТОУСТОГО, 

СЛОВО ПОВЧАЛЬНЕ, У СВЯТИЙ ДЕНЬ 

ПРЕСЛАВНОГО ТА СПАСИТЕЛЬНОГО 
ХРИСТА БОГА НАШОГО 

РІЗДВА У ПЛОТІ 
 

Я звіщаю вам велику радість: 
сьогодні – Різдво Господа нашого Ісуса Христа у плоті. 
Звіщайте й ви по всій землі: 
Вітка виросла з коріння Єссея, 
народився Князь світу, 
Царству Якого не буде кінця. 
 
Це – день Різдва Спасителя нашого, 
вказаний Промислом Всевишнього перед усіма віками, 
Духом Святим наперед уготований. 
Це – народження вічного Світла у часі, 
провіщуване праотцями, 
обіцяне пророками, 
очікуване обраним народом, 
бажане всіма створіннями. 
 
Нині від Діви-Матері Марії 
Христос Ісус народився у часі, 
щоби привести нас до Отця вічного. 
 
Бог став людиною, щоби людина стала Богом. 
Нині засяяв день нового спасіння, 
день, віддавна приготований, 
день блаженства вічного. 
 



Нині торжествують на небі ангели, 
тремтить у пеклі ворог роду людського, 
на землі воскресають падші люди, 
радіючи надії на спасіння. 
 
Тому хай торжествує святий, бо наблизився до слави; 
хай радіє грішник, бо покликаний отримати прощення; 
хай надихається язичник, бо закликаний до життя. 
 
Ми святкуємо Різдво Христове, 
початок нашого викуплення, 
радіймо всі 
та, доєднавшись до ангельських ликів, 
співаймо пісню славослов’я. 
 
Боже, отче всемогутній, 
як фіміам здіймається до Тебе наша хвала, 
бо у Предвічному Слові – Сині Твоєму – 
Ти полюбив нас ще до створення світу 
Й Духом Твоїм Святим животвориш нас, 
прилучаючи нас до життя вічного. 
 
Величаємо Тебе, Отче життя, 
бо таїною милосердя Твого, 
яку ми сповідуємо та святкуємо вірою, 
нам подароване спасіння; 
ми отримали закваску нового, викупленого людства 
та насіння безкінечного життя. 
 
Тому, хто сидить на престолі, та Агнцю 
благословіння, й честь, і слава, й держава 
на віки віків. 



ВЕЛИКЕ ПОВЕЧІР'Я 
Згідно з перекладом із грецької мови, повечір’я – це служба після 

вечері. У нашій обителі служиться святкове велике повечір’я, так 
зване «велике повечір’я другого роду», або як називали в давнину 
– «павечірниця середня». 

Перед початком повечір’я відкриваються Царські вра-
та. Священнослужителі звершують кадіння вівтаря, 
що знаменує Божу благодать, котра наповнювала рай, і перебуван-
ня там у блаженстві праотців (Адама і Єви). 

Потім диякон просить благословення предстоятеля 
на початок служби. Священик, стоячи перед престолом у вів-
тарі, виголошує не звичайний виголос вечірньої служби Благосло-
вен Бог наш нині, і повсякчас, і на віки віків, що знаменує староза-
вітні знання людини про Бога, а богословствує про благодать Ново-
го завіту, прославляючи Пресвяту Трійцю.  

 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и3 животворsщей, и3 нераздёль-
нэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святій, Єдиносущній, і 

Животворчій, і Нероздільній 

Тройці завжди*, нині, і повсяк-

час, і на віки віків*. 

 

*Завжди – до закінчення нашого світу, у якому діє відлік часу, 
як нагадування про Страшний Суд, що наближається; 

*На віки віків – після закінчення існування нашого світу на-
стане новий, котрий не має часу, а відповідно і кінця.  

Коли в книгах пишеться «Слава, і нині:», це означає, що прого-
лошується «Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь». Коли лише «Слава» або «І нині», то це 
славослов’я проголошується відповідними частинами. 

Хор співає «Амінь». Слово «амінь» у перекладі з єврейської оз-
начає: «істина», «правда». Це слово служить підтвердженням ска-
заного, і блаженний Ієроним називає його «печаттю молитов». По 
цьому читець проголошує так звані «початкові молитви»: «Царю 
небесний», «Трисвяте», «Отче наш», 

 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Прийдіть, поклонімось* Царе-
ві нашому, Богу. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Прийдіть, поклонімось і при-
падімо до Христа, Царя нашого, 
Бога. 



Пріиди1те, поклони1мсz и3 
припадeмъ самомY хrтY, цReви 
и3 бGу нaшему. 

Прийдіть, поклонімось і при-
падімо до Самого Христа, Царя і 
Бога нашого. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 
припадeмъ къ НемY. 

Прийдіть, поклонімось і при-
падімо до Нього. 

 

* закликаючи до поклоніння Господу Ісусу Христу як Царю –
Творцю і Владиці усього світу видимого і невидимого (Ін 1:3; Одкр. 
1:5). 

Звершується кадіння всього храму як знамення Духа Свя-
того, Котрий, як свідчить Біблія, «ширяв над водами» при створен-
ні світу (Бут. 1:2). Кадінням шануються ікони та всі святі, а також 
призивається благодать Божа на присутніх людей у храмі. Кадіння 
фіміамом – давній християнський богослужбовий звичай. Воно 
звершується за образом Церкви Небесної і за зразком Церкви ста-
розавітної. (див. Вих. 30:1,7-9). 

В Одкровенні святий апостол Іоанн Богослов бачив Ангела, який 
став перед небесним жертовником, тримаючи золоту кадильницю, 
і дано було йому багато фіміаму (див. Одкр. 8:3-4). 

Як двері Раю, закриваються Царські врата. Вигнані з Раю 
праотці, залишившись без спілкування з Богом, наражалися на 
хвороби, нужди і страждання, духовні та фізичні. Покаяння і мо-
литва про поміч до Всеблагого Бога супроводжували труднощі та 
скорботи їхнього земного життя. І, подібно до праотців Адама і 
Єви, котрі усвідомили свій гріх, Церква просить Бога про прощен-
ня: читається перша частина великого повечір’я. 

Перша частина починається читанням 90-го псалма. У ньому 
підноситься тепла молитва до Господа, щоб він помилував, спас ду-
шу, допоки смерть не спіткала людину, щоб Господь навчив пра-
ведно жити. 

Після читання псалма співається піснеспів «З нами Бог, розумій-
те, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог». Потім проголошуються 
стихи із книги Ісаї, після кожного із них співається приспів «Бо з 
нами Бог». І після завершення знову повторюється повністю «З на-
ми Бог…». 

 

Съ нaми бGъ, разумёйте 
kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw 
съ нaми бGъ. 

З нами Бог, розумійте, 
народи, і покоряйтеся, бо 
з нами Бог. 

Ўслhшите до послёднихъ зе- Почуйте всі аж до краю 
землі. 



мли2: 

Могyщіи покарsйтесz: Могутні, покоряйтеся. 

Ѓще бо пaки возм0жете, и3 
пaки побэждeни бyдете: 

Бо якщо знову в силу 
прийдете, то знову пере-
можені будете. 

И# и4же ѓще совётъ совэщавa-
ете, разори1тъ гDь: 

І коли якусь раду заду-
маєте, зруйнує Господь. 

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0ле-
те, не пребyдетъ въ вaсъ: 

І коли яке слово скаже-
те, не справдиться вам. 
(що би ви там не казали, 
це не має значення). 

Стрaха же вaшегw не ўбои1м-
сz, нижE смути1мсz: 

Страху ж вашого не бої-
мось і не стривожимось. 

ГDа же бGа нaшего того2 
њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ 
въ стрaхъ: 

Господа ж Бога нашого 
будемо славити, і Він буде 
нам на страх. 

И# ѓще на него2 надёzсz бyду, 
бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе: 

І коли на нього надія-
тись буду, Він буде мені на 
освячення. 

И# ўповaz бyду на него2, и3 
спасyсz и4мъ: 

І уповати буду на Нього, 
і спасуся Ним. 

СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE 
бGъ: 

Ось я і діти, що їх дав 
мені Бог. 

Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, ви1-
дэша свётъ вeлій: 

Люди, що ходять у тем-
ряві, побачать світло ве-
лике. 

Живyщіи во странЁ и3 сёни 
смeртнэй, свётъ возсіsетъ на 
вы2: 

Вам, що живете в країні 
й тіні смертній (гріхів), 
світло засяє. 

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, Бо Дитя народилося 



сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: нам, Син, і дано Його нам. 

Е#гHже начaльство бhсть на 
рaмэ є3гw2: 

Влада Його (вказання 
на омофор – знак влади, 
що носиться на плечах – 
раменах) на раменах Йо-
го. 

И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла: І миру Його немає меж. 

И# нарицaетсz и4мz є3гw2, ве-
ли1ка совёта ѓгGлъ: 

І назветься ім’я Його: 
Великої ради Ангел*. 

* Великою Радою Свята Церква називає повеління Всевишнього, 
Бога, в Трійці славимого, про спасіння людства від гріха непослу-
ху праотців Адама і Єви, коли було сказано про прийдешнє при-
шестя у світ Господа Ісуса Христа, Його втілення від Діви, Кот-
ра не знала заміжжя; страждання за всіх людей і перемогу над 
смертю і дияволом. Про це говориться в Бут. 3:15. 

Ангел у перекладі з грецької – «посланець». Тому про Христа го-
вориться, як про Посланця Великої Ради – Святої Трійці. 

Чyденъ совётникъ: Дивний порадник*. 

* Учасник Великої Ради (дивм. примітку вище). 

БGъ крёпокъ, власти1тель, на-
чaльник ми1ра: 

Бог Кріпкий, Володар, 
Начальник миру. 

Nц7ъ бyдущагw вёка: Отець будучого віку. 

Слaва: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw 
съ нaми бGъ. 

И# нhнэ: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: 
Ћкw съ нaми бGъ. 

Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ 
нaми бGъ. 

Потім читаються тропарі на честь Пресвятої Трійці, прославляю-
чи Саму Пресвяту Трійцю, Яка звершила Раду й послала нам Спа-
сителя, Бога-Сина, Господа нашого Ісуса Христа.  

Безпл0тное є3стество2 херувjмс- Безплотне Єство херувим-
ське невмовкними піснями 



кое, нем0лчными пёсньми тS 
славосл0вzтъ. Шестокри6льнаz 
живHтнаz серафjми, непрестaн-
ными глaсы тS превозн0сzтъ: 
ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства три-
с™hми пёсньми тS восхвалs-
ютъ. Прeжде бо всёхъ є3си2 сhй 
nц7ъ, и3 собезначaльна и4маши 
твоего2 сн7а: и3 равночeстна носsй 
д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши не-
раздёльное. Прес™az дв7о м™и 
б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 
слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 
ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще 
жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при-
лёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэ-
дaхъ. Да прeлести и3збaвльшесz 
лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ 
пёснь: с™hй, с™hй, с™hй, три-
с™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, 
ґми1нь. 

Тебе славословить. Шести-
крилі серафими безперестан-
ними голосами Тебе велича-
ють. Ангелів усе воїнство 
трисвятими піснями Тебе ви-
хваляє. Бо Ти єси Отець, що 
існуєш раніше від усього, й 
маєш Співбезпочаткового 
Твого Сина, і носиш Рівноче-
сного Духа життя, Тройцю 
являючи нероздільну. Пре-
свята Діво, Мати Божа, а та-
кож Слова самовидці й слу-
ги, пророків і мучеників со-
бори, що маєте життя без-
смертне, за всіх щиро моліть-
ся, бо всі ми в бідах. Визво-
лившись від спокуси лукаво-
го, співаємо ми пісню ан-
гельську: «Святий, Святий, 
Святий, Трисвятий Господи, 
помилуй і спаси нас». Амінь. 

 

Читається Символ віри. 
 Далі читається Трисвяте – це «Божественна печать», якою всі бо-

гослужіння починаються і закінчуються.  
 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святий Боже, Святий 
Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас* 

* Це читання повторюється тричі. 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь. 

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: Пресвята Тройце, поми-



гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, 
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, 
посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нa-
шz, и4мене твоегw2 рaди. 

луй нас; Господи, очисти 
гріхи наші; Владико, про-
сти беззаконня наші; Свя-
тий, зглянься і зціли не-
мочі наші імені Твого ра-
ди. 

ГDи поми1луй, три1жды.  Господи, помилуй, Гос-
поди, помилуй, Господи, 
помилуй. 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь. 

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові нині, і по-
всякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на 
нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz 
твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: 
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на 
нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ 
насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ дол-
жникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви 
нaсъ t лукaвагw. 

Отче наш, що єси на не-
бесах, нехай святиться 
ім’я Твоє*; нехай прийде 
Царство Твоє; нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і 
на землі. Хліб наш насущ-
ний дай нам сьогодні; і 
прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим; і не введи 
нас у спокусу**, але визво-
ли нас від лукавого. 

* Цим висловлюється надія і бажання, щоб кожна людина, яка 
живе на Землі, прославляла ім’я Єдиного Бога, в Трійці славимого. 

** Не піддай нас спокусам і нещастям.  

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Бо Твоє є Царство, і си-
ла, і слава, Отця, і Сина, і 
Святого Духа, нині, і по-
всякчас, і на віки віків. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

На повечір’ї, яке служиться на всенічній під свято Різдва 



Христового, тут співається тропар свята. Тропар – короткий 
піснеспів, який виражає сутність свята. 

 

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ 
клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 
тебE вёдэти съ высоты2 
вост0ка: гDи, слaва тебЁ. 

Різдво Твоє, Христе Боже 
наш, засвітило світові світло 
розуму, в нім бо ті, що зіркам 
служили*, від зірки навчили-
ся поклонятися Тобі, Сонцю 
правди, і визнавати Тебе, що 
Ти є Схід з висоти; Господи, 
слава Тобі. 

* Волхви-звіздарі. Це були не язичницькі жерці, а освічені люди з 
вищих верств суспільства. Каспар, Мельхіор і Валтасар були не 
вузькими спеціалістами-астрономами, а вченими, які мали 
найширші знання в багатьох сферах тодішньої науки. Знаючи 
історію, вони були знайомі і з пророцтвами про пришестя у світ 
Спасителя. Це дозволило їм точно дізнатися, що собою 
становить зоря, яка з’явилась, і піти за нею до місця народження 
Господа Ісуса Христа. 

 

Далі сорок разів промовляється молитва «Господи, помилуй», 
славослов'я Пресвятій Богородиці «Честнейшую Херувим...», 
«Молитвами святых отец наших...» і молитва, у якій коротко 
викладаються моління, пов'язані зі святом Різдва Христового, 
щоби Втілений Господь просвітив нас Своїм Світлом, зробив 
світлими наші душі. 

Њсіsніемъ н0вымъ и3сп0лнен-
ніи сл0ва воплощeннагw, м0-
лимъ ти сS, б9е всеси1льный, 
да њблистaетъ нaмъ свётъ въ 
дёлехъ нaшихъ вёрою њзарszй 
дyшы нaшz. Я$кw да возм0-
жемъ непоколeблемw пёти же 
и3 и3сповёдатисz тебЁ во всёхъ 
и3 t всёхъ слaвимому бGу, без-
начaльному nц7Y, со є3динор0д-
нымъ твои1мъ сн7омъ, и3 все-
с™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животво-
рsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ 

Ми, сповнені сяйвом но-
вим Слова втіленого, мо-
лимось Тобі, Боже Все-
сильний: нехай світло, що 
душі наші осяяло вірою, 
променіє нам і у ділах на-
ших.  Щоб ми мали змогу 
непохитно визнавати і сла-
вити Тебе, від всіх і всіма 
славленого Бога: Безна-
чального Отця з Єдино-
родним Твоїм Сином, і 
Всесвятим і Благим, і Жи-



и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

вотворчим Твоїм Духом, 
нині, і повсякчас, і на віки 
вічні, Амінь. 

 

Друга частина великого повечір'я починається читанням тре-
тього розділу з книги пророка Аввакума, у якій міститься безліч 
пророцтв про Пришестя у світ Спасителя. 

 

1 ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 
ўбоsхсz: 

2 гDи, разумёхъ дэлA тво‰ и3 
ўжас0хсz: посредЁ двою2 
живHтну познaнъ бyдеши: 
внегдA прибли1житисz лётwмъ, 
познaешисz: внегдA пріити2 
врeмени, kви1шисz: внегдA 
смути1тисz души2 моeй во 
гнёвэ, млcть (твою2) 
помzнeши. 

3 БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй 
и3з8 горы2 приwсэнeнныz чaщи: 
покры2 небесA добродётель є3гw2, 
и3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS. 

4 И# сіsніе є3гw2 ћкw свётъ 
бyдетъ: р0зи въ рукaхъ є3гw2, и3 
положи2 люб0вь держaвну 
крёпости своеS. 

5 Пред8 лицeмъ є3гw2 пред8и1детъ 
сл0во, и3 и3зhдетъ на п0ле при 
ногY є3гw2. 

6 СтA, и3 подви1жесz землS: 
призрЁ, и3 растazша kзhцы: 
стрhшасz г0ры нyждею, и3 

1. Господи, я почув слух про 
тебе і я злякався! 
2. Господи, я пізнав твої ді-
ла і я жахнувся! Між двома 
животними будеш пізна-
ний. Коли наблизяться ро-
ки, будеш пізнаний, коли 
буде час, покажешся, коли 
затривожиться душа моя в 
гніві, згадаєш милосердя. 
3. Бог прийде з півдня (Фе-
ману)* і святий з гори заті-
неної частини. Небо покри-
ла його чеснота. І земля 
повна його похвали. Втор. 
33:2 
4. І його сіяння буде як світ-
ло. Роги в його руках. І Він 
поставив сильну любов сво-
єї сили. Вих. 24:17 
5. Перед його лицем вийде 
слово і вийде на поле за 
п’ятами його ніг. Вих. 9:3 
6. Стала і зрушилася земля. 
Він поглянув, і країни роз-
танули. І гори були розбиті 
силою. І вічні вершки розта-
нули. Нав. 10:13; Пс. 17:8; 
Іс. 54:10 
7. За труд побачили їхні ві-



растazша х0лми вёчніи, 
шє1ствіz вёчнаz є3гw2, 

7 за трyдъ ви1дэша селє1ніz 
є3fіHпскаz, ўбоsтсz и3 кр0вы 
земли2 мадіaмскіz. 

8 Е#дA въ рэкaхъ 
прогнёваешисz, гDи; є3дA въ 
рэкaхъ ћрость твоS; и3ли2 въ 
м0ри ўстремлeніе твоE; ћкw 
всsдеши на к0ни тво‰, и3 
kждeніе твоE спасeніе. 

9 Налzцaz налzчeши лyкъ 
тв0й на ски1птры, гlетъ гDь: 
рэкaми разсsдетсz землS. 

10 Ќзрzтъ тS и3 поболsтъ 
лю1діе, расточaz в0ды шeствіz 
є3гw2: дадE бeздна глaсъ св0й, 
высотA привидBніz сво‰: 

11 воздви1жесz с0лнце, и3 лунA 
стA въ чи1нэ своeмъ: во свётэ 
стрёлы тво‰ п0йдутъ, въ 
блистaніи м0лній nрyжій 
твои1хъ. 

12 Прещeніемъ ўмaлиши зeмлю 
и3 ћростію низложи1ши kзhки. 

13 И#зшeлъ є3си2 во спcніе людjй 
твои1хъ, спcти2 пом†занныz 
тво‰, вложи1лъ є3си2 во главы6 
беззак0нныхъ смeрть, воздви1глъ 
є3си2 ќзы дaже до вhи въ 

чні ходи. Злякаються ефіоп-
ські поселення і шатра маді-
ямської землі. Чис. 31:7; 
Суд. 7:21 
8. Чи на ріках прогніваєш-
ся, Господи, або на ріках 
твій гнів? Чи на море твій 
напад? Бо сядеш на твої ко-
ні, і твоя їзда верхи – спа-
сіння. Вих. 14:25-26; Вих. 
15:3-4 
9. Натягаючи натягнеш свій 
лук на скипетри, – говорить 
Господь. Ріками розірветься 
земля. Нав. 3:16 
10.  І Тебе побачать – і 
болітимуть народи. Ти роз-
сипаєш води його нападу. 
Безодня видала свій голос і 
висота свої величі. Пс. 
45:4; Пс. 76:19-20 
11.  Сонце піднялося і місяць 
став на своєму місці. Твої 
стріли підуть як світло ви-
лискуванням блискавки 
твоєї зброї. Нав. 10:12-13 
12.  Погрозою зменшиш 
землю і люттю скинеш на-
роди. 
13.  Ти вийшов на спасін-
ня свого народу, щоб спасти 
своїх помазаних. Ти вклав 
смерть у голови беззакон-
них, підняв твої кайдани до 
шиї на завершення. 
14.  Ти жахом порубав го-
лови сильних. Вони потря-



конeцъ: 

14 разсёклъ є3си2 во и3зступлeніи 
главы6 си1льныхъ, сотрzсyтсz въ 
нeй: развeрзутъ ўзды6 сво‰ 
ћкw снэдazй ни1щій тaй. 

15 И# навeлъ є3си2 на м0ре к0ни 
тво‰, смущaющыz в0ды 
мнHги. 

16 Сохрани1хсz, и3 ўбоsсz 
сeрдце моE t глaса моли1твы 
ўстeнъ мои1хъ, и3 вни1де трeпетъ 
въ кHсти мо‰, и3 во мнЁ 
смzтeсz крёпость моS: почjю 
въ дeнь ск0рби моеS, да взhду 
въ лю1ди пришeлствіz моегw2. 

17 ЗанE см0ковь не 
плодопринесeтъ, и3 не бyдетъ 
р0да въ лозaхъ: солжeтъ дёло 
мaслинное, и3 полS не 
сотворsтъ ћди: њскудёша 
џвцы t пи1щи, и3 не бyдетъ 
волHвъ при ћслехъ. 

18 Ѓзъ же њ гDэ возрaдуюсz, 
возвеселю1сz њ бз7э сп7сэ моeмъ. 

19 ГDь бGъ м0й си1ла моS, и3 
ўчини1тъ н0зэ мои2 на 
совершeніе, и3 на высHкаz 
возв0дитъ мS, є4же побэди1ти 
ми2 въ пёсни є3гw2. 

суться в ньому. Вони відкри-
ють свої вуздечки, наче бід-
ний, що їсть потайки. 
15.  І наведеш на море своїх 
коней, що колотять велику 
воду. 
16.  Я беріг себе, і злякало-
ся моє серце від голосу мо-
литви моїх уст, і тремтіння 
ввійшло до моїх костей. І в 
мені затривожилася моя си-
ла. Я спочину в дні моєї 
скорботи, щоб мені піти до 
народу мого поселення. 
17.  Тому що інжир не дасть 
плоду і не буде плоду у ви-
нограді. Діло оливкове схи-
бить, і поля не видадуть їжі. 
Не стало овець через брак 
їжі, і не буде волів при яс-
лах. 
18.  Я ж звеселюся в Гос-
поді і зрадію в Бозі – моєму 
Спасителеві.  Пс. 12:6; Ис. 
61:10 
19. Господь Бог мій – моя 

сила. І Він поставить мої но-

ги на завершення. І Він ме-

не піднімає на високе, щоб 

побідити в його піснях.  2 

Цар. 22:34; Пс. 17:34 

* Отці Церкви бачили вказівку на Вифлеєм, який знаходиться 
на південь від Єрусалима. Феманом називався оазис в Едомській 



пустелі, але так міг називатись і цілий регіон, розташований на 
південь від Мертвого моря. Мало це слово і загальне значення, а 
саме «південь» взагалі. 

 

Докладне пояснення цього читання розміщене в кінці книги. 
Читається Трисвяте. Після нього на повечір’ї у свято Різдва 

Христового співається кондак свята. Кондак – піснеспів, 
присвячений святому або святкуванню. Спочатку кондак був цілою 
поемою, яка присвячувалася події, що святкується. Ця поема 
складалася з певного числа (до 24) метрично однакових строф – 
ікосів, які закінчувалися тими самими словами – приспівом. 
Починала ж поему одна строфа, яка метрикою відрізнялася від 
інших, але закінчувалася тими ж словами, що й ікос. У цій строфі 
(вона називалася проіміон або кукуліон) викладалася головна тема 
чи ідея всієї поеми, а наступні ікоси цю тему розвивали. Із плином 
часу кондак скоротився в богослужінні таким чином, що від усієї 
поеми залишилися тільки один проіміон, який і став називатися 
кондаком, та перший ікос. Тут співається тільки кондак; кондак з 
ікосом виконуються після 6-ї пісні канону. 

 

Дв7а днeсь пресyщественнаго 
раждaетъ, и3 землS вертeпъ 
непристyпному прин0ситъ. ѓгGли 
съ пaстырьми славосл0вzтъ, 
волсви1 же со ѕвэзд0ю 
путешeствуютъ: нaсъ бо рaди 
роди1сz nтрочA млaдо 
превёчный бGъ. 

Діва днесь Превічного 
народжує, і земля вертеп 
Неприступному прино-
сить, ангели з пастирями* 
славословлять, і волхви з 
зіркою** подорожують. 
Нас бо ради народилося 
Немовля, Превічний Бог. 

* Святе Передання Церкви донесло до нас, що це були не зви-
чайні пастухи, а нижчі служителі Храму, які пасли стада овець. 
Ці вівці призначалися для жертви всепалення, із них вирощува-
лися ягнята – агнці для подальшої Пасхальної трапези. Таким 
чином, ті, котрі весь час бачили старозавітних агнців, першими 
узріли новозавітного Агнця, Якому належало бути принесеним у 
жертву за гріхи всіх людей. 

** Дуже важливу для розуміння суті свята оповідь про те, що 
це була за зірка, розміщено в кінці книжки. 

 

Потім сорок разів промовляється молитва «Господи, поми-
луй», «Честнейшую Херувим...», «Молитвами святых отец 
наших...»  і молитва, що завершує другу частину повечір'я, у якій 
ми просимо Господа дозволити нам славословити Його, Котрий на-



повнює Своїм Світлом весь світ і всі народи. 
 

Днeсь ты2 kви2 б9е kзhкwмъ 
сн7а твоего2 є3динор0днаго и 
ѕвэзд0ю и3мъ пyть ўказалъ 
єси2: щедр0тами твои1ми 
помози2 и3 нaмъ, вёрою 
ўвёдэвшимъ тS, зрeти вели1чіе 
твоE. q премилосeрдый гDи! 
пробaви млcть твою2 вёдущымъ 
тS: но и3 не и4щущымъ тебE 
kвлeнъ бyди: и3 всBмъ 
kзhкwмъ и3 племенHмъ во 
є3ди1нэмъ и4стиннэмъ хrтЁ 
твоeмъ познaнъ бyди. Да t 
востHкъ с0лнца до з†падъ, 
всёми ќбw љзы6ки, є3ди1нэмъ 
же сeрдцемъ, вси2 kзhцы 
восклицaютъ тебЁ глaсомъ 
рaдованіz безначaльному nц7Y, 
со є3динор0днымъ твои1мъ 
сн7омъ, всес™hмъ и3 
животворsщимъ твои1мъ 
д¦омъ, въ є3ди1номъ существЁ 
слaвимому бGу, всегдA 
бlгодарeніе приноси1ти и3 прес™0е 
и4мz твоE воспэвaти да 
спод0биши. 

Сьогодні язичникам Ти, 
Боже, являєш Сина Твого 
Єдинородного, зорею до-
рогу вказуєш їм; і нам, що 
пізнали Тебе через віру, 
Твоїми щедротами помо-
жи побачити велич Твою. 
О, премилосердий Гос-
подь! Продовжи милість 
Твою над тими, хто знає 
Тебе, з’явися ж і тим, хто 
Тебе не шукає; племенам і 
народам усім відкрийся в 
єдинім правдивім Христі.  

Щоб від заходу сонця до 
сходу, на мовах усіх наро-
ди усі голосно й радо Тебе 
вихваляли, серцем єдині: 
Отця Безначального, Си-
на Єдинородного, Духа 
Животворчого і Всесвято-
го, Бога, в єдиному єстві 
славимого. І удостой нас 
завжди приносити Дари 
Святі, оспівувати Ім’я 
Твоє Пресвяте. 

 

Далі читається Велике славослов'я. Воно відрізняється від славо-
слов'я на утрені тільки тим, що тут воно не закінчується Трисвятим. 

Після Великого славослов'я слідує літія, і далі послідування не 
відрізняється від вечірні в складі всенічної. Співаються стихи-
ри* на літії з стихами**. Старозавітні стихи чергуються зі стихи-
рами, які оповідають про новозавітні події, що свідчить про узго-
дженість Старого і Нового Завітів. 



* Стихира – з грец. – «написане віршами», вірш. У богослужінні 
стихирами називаються піснеспіви, які розповідають про подію, 
що святкується. 

** Стих – у богослужінні це короткий вислів або пісня, обрана з 
Псалтиря або інших книг Святого Письма і розміщена перед піс-
неспівом, читанням або деякими молитвами. Деякі переклада-
ють українською «стих» як «вірш», але щоби відрізняти вірш, як 
творіння світської, мирської поезії від церковного вживання, це 
слово залишається церковно-слов'янським. 

 

СТИХИРИ НА ЛІТІЇ 
 

Нб7о и3 землS днeсь прbр0чески 
да возвеселsтсz, ѓгGли и3 
человёцы дух0внw да 
торжествyютъ, ћкw бGъ во 
пл0ти kви1сz, сyщымъ во тмЁ 
и3 сёни сэдsщымъ, рождeйсz t 
дв7ы: вертeпъ и3 ћсли пріsша 
того2: пaстыріе чyдо 
проповёдуютъ: волсви2 t 
востHкъ въ виfлеeмъ дaры 
прин0сzтъ. мh же хвалY 
недост0йными ўстнaми, 
ѓгGльски томY принесeмъ: слaва 
въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 
ми1ръ: пріи1де бо чazніе 
kзhкwвъ, пришeдъ спасE нaсъ t 
раб0ты врaжіz. 

Небо і земля, за словом 
пророка, нехай сьогодні ве-
селяться, ангели і люди не-
хай духовно радіють, бо Бог 
з’явився у плоті тим, що у 
тіні і темряві* перебували, 
народившись від Діви; вер-
теп і ясла прийняли Його; 
пастирі чудо проповідують; 
волхви зі сходу у Вифлеєм 
дари приносять; ми ж недо-
стойними устами хвалу Йо-
му, як ангели, принесім: 
слава в вишніх Богу, і на зе-
млі мир, бо прийшов очіку-
ваний народами і спас нас 
від неволі ворожої. 

* У гріху, без знання Божественної любові, і тому змушені 
спасатися за допомогою найсуворіших приписів старозавітного 
Закону, який був прообразом, тінню Євангелія. 

Слaва: Волсви2, персjдстіи цaріе, 
познaвше ћвэ на земли2 
р0ждшагосz цRS нбcнаго, t 
свётлыz ѕвэзды2 води1ми, 
достиг0ша въ виfлеeмъ, дaры 
носsще и3збр†нныz, злaто, и3 

Слава: Волхви, персидсь-
кі царі, явно пізнали Царя 
Небесного, що народився 
на землі, приведені світлою 
зіркою до Вифлеєма, несу-
чи дари: золото, ливан і 



лівaнъ, и3 смЂрну: и3 пaдше 
поклони1шасz: ви1дэша бо въ 
вертeпэ младeнца лежaща 
безлётнаго. 

смирну, і, припавши, по-
клонилися, побачивши Не-
мовля, що у вертепі лежа-
ло, — Превічного Бога. 

И# нhнэ: Ликyютъ ѓгGли вси2 
на нб7си2, и3 рaдуютсz человёцы 
днeсь, и3грaетъ же всS твaрь 
р0ждшагосz рaди въ виfлеeмэ 
сп7са гDа: ћкw всsкаz лeсть 
јдwльскаz престA, и3 цaрствуетъ 
хrт0съ во вёки. 

Нині: Торжествують анге-
ли на небесах, і радуються 
люди нині, веселиться ж 
усе творіння заради наро-
дження у Вифлеємі Спаса 
Господа, бо всяка омана 
ідольська припинилася, і 
царює Христос повіки.* 

*Може співатися тільки одна ця стихира. 
 

Літія – старанне моління поза храмом або в його притворі (при-
твор – перша вхідна частина храму). Стоячи біля входу в храм, свя-
щеннослужителі знаменують наше смирення перед Богом. Наче зо-
бражуючи Адама, вигнаного з Раю, або блудного сина, який пішов 
від батька на чужину, виходять вони з вівтаря і встають для молитви 
в притворі, на знак митаревого смирення, згідно з євангельською 
притчею (Лк 18:13). 

Літійні молитви – прохання Церкви за весь світ, про потреби всьо-
го людства. Церква просить заступництва перед Богом у всіх святих. 
Вона звертається до Пресвятої Богородиці, Предтечі Іоанна, Святи-
теля Миколая Чудотворця, рівноапостольних Кирила і Мефодія – 
просвітителів, учителів православних слов'янських народів; до рів-
ноапостольного великого князя Володимира і великої княгині Оль-
ги і до інших могутніх заступників, просить молитовного заступниц-
тва і у святих апостолів, святителів, мучеників, преподобних і пра-
ведних, у святих покровителів конкретного храму. Церква молиться 
про всіх людей і особливо про тих, які потребують допомоги: про 
тих, які працюють (зайняті важкою працею) і служать, «о оставль-
шихся и во отшествии сущих», тобто про тих, які по роботі або 
іншій потребі залишаються поза храмом, не присутні за богослужін-
ням; про хворих, померлих і про їхню «ослабу» – полегшення (тобто 
відпочинок від земних турбот і скорбот) та відпущення гріхів. 

Церква просить також позбавлення своїх чад і всього світу від сти-
хійних лих, воєн і міжусобиць. Просить милості Божої у визволенні 
від прийдешнього справедливого покарання грішників, просить 
Господа змінити справедливий гнів на милість. 

Молитви літії посилюються багаторазовим співом «Господи, по-



милуй». 
Священик виголошує:  «Мир всем», і весь народ, схиливши 

голови, підносить смиренне моління Многомилостивому Владиці 
про прийняття наших прохань не заради нас, а заради святих за-
ступників наших, про прощення гріхів, покровительство, відігнання 
ворогів, помилування нас і всього світу. 

Після літії священнослужителі йдуть до Царських врат, наче схо-
дячи на Небо. Хор співає стихири на стиховні (тобто на стихи 
різних псалмів), у яких розповідається про священні події, що свят-
куються. 

 

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ 
 

Вeліе и3 преслaвное чyдо совер-
ши1сz днeсь: дв7а раждaетъ, и3 
ўтр0ба не и3стлэвaетъ: сл0во 
воплощaетсz, и3 nц7A, не tлучa-
етсz: ѓгGли съ пaстырьми слa-
вzтъ, и3 мы2 съ ни1ми вопіeмъ: 
слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на зе-
мли2 ми1ръ. 

Величне і преславне чудо 
сталося сьогодні; Діва наро-
джує, і утроба не зотліває*; 
Слово втілюється, і від Отця 
не відлучається**. Ангели з 
пастирями славлять, і чи з 
ними співаємо: слава в ви-
шніх Богу, і на землі мир. 

*Тлумачення питання про приснодівство Богородиці настільки 
важливе, що ми поміщаємо його окремим роздумом у кінці книжки.  

**Попри те, що Господь Ісус Христос втілився і став людиною, 
Він не перестав бути Богом, Який має з Отцем єдину сутність – 
Єдиносущим. Про що Він прямо говорить у Євангелії: «Я і Отець – 
одно» (Ін 10:30) и «щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в То-
бі, щоб і вони були в Нас об'єднані; щоб світ увірував, що Ти Мене 
послав» (Ін 17:21). 

Стjхъ: И#зъ чрeва прeжде ден-
ни1цы роди1хъ тS: клsтсz гDь и3 
не раскaетсz. 

Стих: Із утроби* перше ден-
ниці (світоздання) родив Тебе, 
клявся** Господь, і не розкаяв-
ся. 

*За тлумаченнями св. отців, ці слова промовляються від особи 
Бога Отця і вказують на те, що в Отця і Сина єдина сутність, і 
що Син існує вічно. 

**Вислів, який використовують пророки, підкреслює непоруш-
ність  сказаного Богом.  

Днeсь раждaетъ дв7а творцA 
всёхъ, є3дeмъ прин0ситъ вертeпъ, 
и3 ѕвэздA показyетъ хrтA 

Сьогодні народжує Діва 
Творця всіх; Едем приносить 
вертеп, і зірка показує сущим 



с0лнца сyщымъ во тмЁ: съ дaры 
волсви2 поклони1шасz, вёрою про-
свэщaеми. и3 пaстыріе ви1дэша 
чyдо, ѓгGлwмъ воспэвaющымъ и3 
глаг0лющымъ: слaва въ вhшнихъ 
бGу. 

у темряві Сонце — Христа; 
волхви з дарами поклонили-
ся, вірою просвічені; і пасти-
рі, побачивши чудо, з ангела-
ми оспівують і промовляють: 
слава в вишніх Богу. 

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: 

сэди2 њдеснyю менє2: (часто вірші 

із псалмів читають не повністю, 
оскільки в часи створення служ-
би, усі постійно читали Псалтир, і 
достатньо було лиш вказати на 
певний вірш, щоб ті, котрі мо-
ляться, згадали його повністю).   

Стих: Сказав Господь 

Господу моєму: «Сиди 

праворуч* Мене, доки по-

кладу ворогів** Твоїх у 

підніжжя ніг Твоїх***». 

*Образ Господа нашого Ісуса Христа, Який перебуває праворуч – 
із почесної сторони – від Бога Отця, неодноразово трапляється в 
Новому Завіті (Мф 26:64; Мк 14:62; Лк 22:69); узагалі, св. отці 
цей вірш тлумачать як пророцтво про Вознесіння Христа на Не-
бо. 

 **… Під ворогами тут маються на увазі ті, котрі не визнають 
Христа: іудеї, елліни, єретики, розкольники і біси; останній ворог, 
який підкоряється Христу – смерть (1 Кор. 15:25-26).  

***Древні східні царі ставили ногу на шию переможеного ворога, 
як знак влади над ним.  

ГDу ї}су р0ждшусz въ виfлеe-
мэ їудeйстэмъ, t востHкъ 
пришeдше волсви2, поклони1шасz 
бGу вочlовёчшусz. и3 сокрHвища 
сво‰ ўсeрднw tвeрзше дaры че-
стны6z приношaху: и3скушeно злa-
то, ћкw цRю2 вэкHвъ: и3 лівaнъ, 
ћкw бGу всёхъ: ћкw три-
днeвному же мертвецY, смЂрну 
безсмeртному. вси2 kзhцы 
пріиди1те, поклони1мсz р0ждше-
мусz, спасти2 дyшы нaшz. 

Коли Господь Ісус народив-
ся у Вифлеємі Юдейському, зі 
сходу прийшли волхви по-
клонитися Богу втіленому і, 
відкривши свої скарбниці, 
принесли чесні дари: чисте 
золото — як вічному Царю, і 
ливан — як Богу всіх; а як 
триденному мерцю — смирну 
Безсмертному*. Всі люди, 
прийдіть, поклонімось Тому, 
Хто народився, щоб спасти 
душі наші. 



*Дуже важливе для всієї подальшої Священної історії Нового За-
віту місце: приношення мудреців-звіздарів були пророчими, про 
що ясно повідомляє ця стихира. Дари волхвів збереглися до наших 
днів! Розповідь про них розміщено в кінці книжки.  

Слaва: Весели1сz, їерусали1ме, 
торжествyйте вси2 лю1бzщіи сіH-
на. днeсь врeменный разрэши1сz 
соyзъ њсуждeніz ґдaмова. рaй 
нaмъ tвeрзесz. ѕмjй ўпраздни1-
сz: ћже бо прельсти2 пeрвэе, нh-
нэ ўзрЁ содётелеву бhвшу 
м™рь. q глубинA богaтства, и3 
премyдрости и3 рaзума б9іz! ћже 
и3сходaтаивши смeрть всeй 
пл0ти, грэх0вный сосyдъ, спасe-
ніz начaло бhсть мjру всемY, 
бцdы рaди. мLнцъ бо раждaетсz 
и3зъ неS, всесовершeнный бGъ: и3 
ржcтв0мъ дёвство печaтствуетъ: 
плєни1цы грэхHвныz разрэшazй 
пеленaми: и3 младeнства рaди 
є4vины врачyетъ, ±же въ пе-
чaлехъ болBзни: да ликовствyетъ 
ќбw всS твaрь, и3 да и3грaетъ 
њбнови1ти бо ю5 пріи1де хrт0съ, и3 
спасти2 дyшы нaшz. 

Слава: Веселися, Єрусали-
ме, торжествуйте всі, хто лю-
бить Сион: нині Адам звіль-
нений від тимчасового осу-
дження, і рай відкрився для 
нас; змій знищений; та, що 
раніше впала в оману, поба-
чила Матір Сотворителя. О, 
глибина багатства, премудро-
сти і розуму Божого! Гріхов-
ний сосуд, плоть, що явилася 
причиною смерти, нині стала 
початком спасіння всього сві-
ту, Богородиці ради. Немовля 
бо народилося від Неї, вседо-
вершений Бог; і народжен-
ням запечатує дівство, пеле-
нами розв’язує пута гріховні; 
ставши Немовлям, зціляє 
Євині у печалі болісті. Нехай 
же радіє все творіння і нехай 
веселиться: оновити бо його 
прийшов Христос і спасти ду-
ші наші*. 

*Візантійський художній прийом – протиставлення – показує, 
що, як через жінку у світ прийшов гріх, так само через жінку при-
йшло і спасіння. Старозавітне суспільство через причетність до 
гріхопадіння вважало жінку знаряддям гріха, при цьому таке уяв-
лення часто набувало найпотворніших форм (до речі, повністю іг-
норувався той факт, що Адам учинив зовсім не по-чоловічому). 
Різдво Христове все розставило на свої місця. І православна Церк-
ва, шануючи Богородицю, вчить усіх своїх чад поважати жінок – 
матерів, теперішніх і майбутніх. Про помилки та хибні уявлення 
інших конфесій (а в середні віки доходило до того, що деякі богосло-
ви вважали, що жінка душі не має, і для неї спасіння неможливе) 



ми говорити не будемо.  Іноді з цими помилковими уявленнями 
плутають традиції нашої Церкви, у яких жінці відведено друго-
рядне місце в певних життєвих моментах. Наприклад, у храмі 
жінка повинна стояти ліворуч, підходити до помазання, Чаші, 
Хреста і т. ін. після чоловіків. Та це робиться лише для того, щоб 
був певний порядок, який у жодному разі не слід сприймати як не-
повагу до жінок. 

И# нhнэ: Въ вертeпъ всели1лсz 
є3си2, хrтE б9е, ћсли тS воспрі-
sша, пaстыріе же и3 волсви2 по-
клони1шасz. тогдA ќбw прор0чес-
каz и3сп0лнисz пр0повэдь, и3 
ѓгGльскіz си6лы дивлsхусz, вопі-
ю1ще и3 глаг0люще: слaва схождe-
нію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Нині: У вертепі оселився 
Ти, Христе Боже, Тебе ясла 
прийняли; пастирі і волхви 
Тобі поклонилися. Тоді й про-
повідь пророків здійснилася, 
і ангельські сили здивували-
ся, взиваючи й промовляючи: 
слава народженню Твоєму, 
Єдиний Чоловіколюбче. 

 

Після цих стихир співається пісня Симеона Богоприїмця. 
  

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, 
вLко, по глаг0лу твоемY, съ 
ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи 
мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўго-
т0валъ пред8 лицeмъ всёхъ лю-
дeй, свётъ во tкровeніе kзh-
кwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ 
ї}лz. 

Нині відпускаєш раба 
Твого, Владико за словом 
Твоїм в мирі, бо побачили 
очі мої спасіння Твоє, що 
Ти приготував перед лицем 
усіх людей, світло на одкро-
вення народам і славу лю-
дей Твоїх, Ізраїля. 

 

 І читається Трисвяте. 
Священик:  
 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Бо Твоє є Царство, і си-

ла, і слава, Отця, і Сина, і 

Святого Духа, нині, і по-

всякчас, і на віки віків. 

Хор: Ґми1нь. 

І співаються тропарі. При цьому відкриваються Царські 
врата і звершується кадіння хлібів, пшениці та рослинної 



олії (єлею). 
 

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 
вёдэти съ высоты2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ.* 

Різдво Твоє, Христе Боже 
наш, засвітило світові світло 
розуму, в нім бо ті, що зіркам 
служили, від зірки навчили-
ся поклонятися Тобі, Сонцю 
правди, і визнавати Тебе, що 
Ти є Схід з висоти; Господи, 
слава Тобі. 

*Цей тропар співається тричі.  

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли1къ: ГDи поми1луй.  
 

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, 
бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ 
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пше-
ни1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи 
сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и3 во 
всeмъ мjрэ твоeмъ, и3 вкушaю-
щыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2. 
Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 
њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е 
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
со безначaльнымъ твои1мъ 
nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, 
и3 животворsщимъ твои1мъ 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ.  

Господи Ісусе Христе, Боже 
наш, Ти, що благословив у 
пустелі п’ять хлібів і п’ять 
тисяч народу тільки чолові-
ків* наситив; Сам благослови 
і хліби ці, пшеницю, вино і 
єлей і примнож це у місті (се-
лі, в святім монастирі) цьому 
і в усьому світі Твоєму, а вір-
них, що їх споживають, освя-
ти. Бо Ти благословляєш і ос-
вячуєш усе, Христе Боже 
наш, і Тобі славу возсилаємо 
з Безпочатковим Твоїм От-
цем і Пресвятим і Благим і 
Животворчим Твоїм Духом 
нині, і повсякчас, і на віки ві-
ків. 

*У давнину для визначення кількості людей враховували тільки 
дорослих чоловіків – потенційних воїнів.  

Хор: Ґми1нь. 

І співає: «Нехай буде благословенне…». Потім читається 33-й 
псалом (перша його половина).  

 



Бyди и4мz гDне бlгословeно t 
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  

Нехай буде благословенне 
ім’я Господнє віднині і 
довіку. (співається тричі)  

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe-
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўс-
тёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвa-
литсz душA моS, да ўслh-
шатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. 
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. 
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви 
мS. Приступи1те къ немY, и3 
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не 
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, 
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz 
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz 
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те 
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: 
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ 
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи 
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боs-
щымсz є3гw2. Богaтіи њбнищa-
ша и3 взалкaша, взыскaющіи же 
гDа не лишaтсz всsкагw бlга.  

Благословлю Господа на 
всякий час, завжди хвала Йо-
му в устах моїх. Господом бу-
де хвалитися душа моя; не-
хай почують вірні і звесе-
ляться. Величайте Господа зі 
мною, і прославмо ім’я Його 
всі вкупі. Я шукав Господа*, і 
Він почув мене і від усіх 
скорбот визволив мене. При-
ступіть до Нього й просвітіть-
ся**, і лиця ваші не осором-
ляться. Ось убогий благав, і 
Господь почув його і від усіх 
скорбот спас його. Ангел Гос-
подній охороняє тих, що бо-
яться Його, і визволяє їх. 
Споживіть*** і побачите, що 
благий Господь. Блажен 
муж, що уповає на Нього. 
Бійтеся**** Господа, всі святі 
Його, бо не знають нестатку 
ті, що бояться Його. Багаті 
зубожіли і зголодніли, а ті, 
що шукають Господа, не бу-
дуть позбавлені всякого бла-
га. 

 

* Звернувся до Господа з надією на Його поміч.  
** Будете осяяні світлом, як Мойсей, лице якого сяяло після 

спілкування з Богом (Вих. 34: 29-35); можна ще навести новоза-
вітну аналогію: як преподобний Серафим Саровський бесідував із 
Мотовиловим про стяжання Святого Духа.  

*** Прийміть у себе Бога. Цей стих співається як причасний на 
Літургії Передосвячених Дарів.  

**** Страх Божий – одна з головних норм біблійної моралі, за-



повідь Божа (Лев. 19: 14; Втор. 6: 13). У Притчах Соломонових чи-
таємо: «Початок мудрості – страх Господній» (Притч. 1: 7; 
див. також Бут. 42: 18; Вих. 18: 21; Іов. 28: 28; Притч. 8: 13; Сир. 
15: 19).   



УТРЕНЯ 

 

Читанням Шестипсалмія (псалми: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) 
починається утреня. 
У цей час священик у вівтарі, а потім на солії тихо читає молитви 
утрені. 
Після Шестипсалмія промовляється єктенія велика. 
Після єктенії диякон на амвоні виголошує вірші до співу тропарів. 
 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Бог Господь і явився нам; 
благословен, хто йде в ім’я Гос-
поднє. 

Прославляйте Господа, бо Він 
Благий, бо повіки милість Йо-
го. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и5мъ. 

Обступили й оточили мене, 
я ж іменем Господнім переміг 
їх. 

Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 по-
вёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, а житиму і повіда-
тиму про діла Господні. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камінь, що занедбали будівни-
чі, став в основу вугла. Від Госпо-
да це сталося, і дивне воно в очах 
наших. («замком», запирающим 
зверху свод арки). 

 

Хор до кожного стиха приспівує: 
 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог Господь і явився нам; 
благословен, хто йде в ім’я 
Господнє. 

 

І співаються тропарі.  
 

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 
вёдэти съ высоты2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ. 

Різдво Твоє, Христе Боже 
наш, засвітило світові світло 
розуму, в нім бо ті, що зіркам 
служили, від зірки навчили-
ся поклонятися Тобі, Сонцю 
правди, і визнавати Тебе, що 
Ти є Схід з висоти; Господи, 
слава Тобі. 

 



Після тропарів читається чергова кафизма. 
Після кафизми промовляється єктенія мала: «Паки и паки» 
(знову і знову) 
Священник: 
 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Бо Твоя держава і Твоє є 
Царство, і сила, і слава, Отця, 
і Сина, і Святого Духа, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 
І читається сідальний. 
 

СІДАЛЬНИЙ 
 

Превёчнаго и3 непостижи1маго, 
соприсносyщнаго неви1димому 
nц7Y, во ўтр0бэ пл0тски носи1ла 
є3си2, бцdе, є3ди1но и3 несліsнное 
трbцы бжcтво2. просіS бlгодaть 
твоS въ мjрэ, всепётаz. тём-
же непрестaннw вопіeмъ: рaдуй-
сz, чcтаz дв7о м™и. 

Превічного і неосяжного, 
єдиносущного невидимому 
Отцю, плоттю носила Ти, Бо-
городице, єдине і незлитне в 
Тройці Божество. Засяяла 
благодать Твоя у світі, Все-
хвальна; тому безперестанно 
взиваємо: радуйся, Пречиста 
Діво Мати. 

 

Читається наступна чергова кафизма. 
Після закінчення кафизми: 
Єктенія мала: «Паки и паки» (знову і знову) 
Священик: 
 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Бо Ти Благий і Чоловіко-
любний Бог єси, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині, і по-
всякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

І співається святковий сідальний: 
 

СІДАЛЬНИЙ 
 

Во ћслехъ нaсъ рaди безсловeс- В яслах безсловесних зара-
ди нас був покладений Ти, 



ныхъ положи1лсz є3си2, долготер-
пэли1ве сп7се, младeнствовавъ в0-
лею: пaстыріе же тS воспёша со 
ѓгGлы, зовyще. слaва и3 хвалA на 
земли2 рождeнному, и3 њбожи1в-
шему земнор0дныхъ существо2, 
хrтY бGу нaшему. 

довготерпеливий Спасе, і Не-
мовлям був волею*; пастирі 
ж з ангелами оспівали Тебе, 
взиваючи: слава і хвала на 
землі народженому, Христу 
Богу нашому, що обожив** 
єство земнородних. 

*У Предвічній Раді (Бут. 3:15) про спасіння людства Тим, Хто 
прийде у світ, народившись від Діви, брав участь і Господь Ісус 
Христос, як одна із Осіб Пресвятої Трійці. Саме тому тут 
підкреслюється добровільність того шляху, яким проходило зем-
не життя Спасителя. Крім того, тут же пояснюється, що від 
цього дня беруть початок і страсті (страждання) Христа за все 
людство. Жертовник у вівтарі, де готуються Дари для Божест-
венної літургії, символізує водночас ясла, у яких сталося Різдво 
Христове, і Голгофу, де Він зазнав смерті на Хресті і де відбулося 
вилуплення людства від гріхів. 

**Тому, Хто зробив його подібним до Себе – божественим. 
Псалмоспівець Давид про це мовить так: «Я мовив: Ви — боги й 
сини Всевишнього усі ви» (Пс. 81:6). 
 

Відразу після сідального відкриваються Царські врата і співаються 
вибрані вірші полієлейних (134 и 135) псалмів. Духовенство ви-
ходить на середину храму. 
 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-
лилyіа. 

Хваліть ім’я Господнє, хва-
літь, раби, Господа! Хваліть Бо-
га! Хваліть Бога! Хваліть Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй 
во їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, 
ґллилyіа. 

Благословен Господь від Сио-
на, що живе в Єрусалимі. Хва-
літь Бога! Хваліть Бога! Хваліть 
Бога! 

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw 
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Прославляйте Господа, бо Він 
благий, бо повіки милість Його. 
Хваліть Бога! Хваліть Бога! 
Хваліть Бога! 

И#сповёдайтесz бGу нбcному: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли-
лyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Прославляйте Бога Небесно-
го, бо повіки милість Його. 
Хваліть Бога! Хваліть Бога! 
Хваліть Бога! 

 



Співається величання свята. Спочатку воно співається духовен-
ством посеред храму, потім хор співає відповідні стихи з псалмів, після 
кожного стиха –  величання. Наприкінці співається «Алилуя», і духо-
венство посередині співає величання ще раз.  
Єктенія мала: «Паки и паки» (знову і знову) 
Священик: 
 

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, 
и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Бо благословилося ім’я Твоє, і 
прославилося Царство Твоє, 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 
нині, і повсякчас, і на віки ві-
ків. 

 

Хор: Ґми1нь. 
І читається сідальний після полієлею.  
 

СІДАЛЬНИЙ 
 

Пріиди1те, ви1димъ вёрніи, гдЁ 
роди1сz хrт0съ, послёдуемъ пр0-
чее, ѓможе и4детъ ѕвэздA съ 
волхвы6, вост0чными цари6: є3г0же 
ѓгGли пою1тъ непрестaннw тaмw, 
пaстыріе свирsютъ пёснь дос-
т0йную, слaва въ вhшнихъ, гла-
г0люще, днeсь въ вертeпэ р0жд-
шемусz t дв7ы и3 бцdы, въ ви-
fлеeмэ їудeйстэмъ. 

Прийдіть, вірні, і побачимо, 
де народився Христос; підемо 
далі за волхвами, східними 
царями, куди йде зірка*, Йо-
го ж там безперестанно оспі-
вують ангели, пастирі грають 
на сопілках достойну пісню, 
взиваючи: слава в вишніх Бо-
гу, Який сьогодні народився у 
вертепі від Діви і Богородиці 
у Вифлеємі Юдейському. 

*Хоч зірка вела мудреців-волхвів до місця народження Христа, 
але поклонились вони Йому вже не в печері, а в одному з будинків 
Вифлеєма. У євангелиста Матфея в 2-й главі говориться про це 
дуже конкретно. Раніше Церкві докоряли за цю невідповідність. 
Але вирішення цього нерозуміння дуже просте: люди, записавшись 
у чиновників-«лічильників», роз’їхались, і Йосиф із Пресвятою Бо-
городицею змогли перебратися в один із будинків. Тому тут 
мовиться про два місця поклоніння Богонемовляті. 

 

Співаються антифони, або степенні.  
 

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 

Від юності моєї многі борють 
мене пристрасті, але Сам мене 
заступи і спаси, Спасе мій. 



заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше. 

Ненависники Сіону, осоро-
митесь від Господа і, як трава 
від вогню, посохнете. 

С™hмъ д¦омъ всsка душA 
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышa-
етсz, свэтлёетсz трbческимъ 
є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.  

Святим Духом всяка душа 
оживляється і чистотою під-
носиться, світліється Троїч-
ною єдністю священнотайно. 

 

Під час співу третього антифону другий диякон виносить на со-
лію Євангеліє і після закінчення співу виголошує прокимен.  

 

Прокjменъ, глaсъ д7: И#зъ чрeва 
прeжде денни1цы роди1хъ тS, 
клsтсz гDь и3 не раскaетсz.  

Із утроби перше денниці 
(світотворення) родив Тебе, 
клявся Господь і не розкаявся. 

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: 
сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже по-
ложY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ 
твои1хъ.  

Стих: Сказав Господь Госпо-
деві моєму: сиди праворуч Мене, 
доки не покладу ворогів Твоїх 
підніжжям ніг Твоїх.* 

*Пояснення прокимена і його стиха дивіться в примітках до 
віршів стихир на стиховні.  
 

Перший диякон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Священик: 
 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Бо Ти Святий єси, Боже 
наш, і в святих перебуваєш, і 
Тобі славу возсилаємо, Отцю, 
і Сину, і Святому Духові, нині, 
і повсякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 
Другий диякон (навперемінно з хором): 
 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. 

Все, що дише, нехай хва-
лить Господа. 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ Хваліть Бога у святих Його, 



є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждe-
ніи си1лы є3гw2. 

хваліть Його у твердині сили 
Його. 

 

Після цього звершується читання Євангелія. Сьогодні читаєть-
ся Євангеліє від Матфея, 2 зачало, глава 1, стихи 18-25.  

 

Ї}съ хrт0во ржcтво2 си1це бЁ: 
њбручeннэй ќбw бhвши м™ри 
є3гw2 мRjи їHсифови, прeжде дaже 
не сни1тисz и4ма, њбрётесz 
и3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. ЇH-
сифъ же мyжъ є3S прaведенъ сhй 
и3 не хотS є3S њбличи1ти, вос-
хотЁ тaй пусти1ти ю5. Сі‰ же 
є3мY помhслившу, сE ѓгGлъ гDнь 
во снЁ kви1сz є3мY, глаг0лz: 
їHсифе сhне дв7довъ, не ўб0йсz 
пріsти маріaмъ жены2 твоеS: 
р0ждшее бо сz въ нeй t д¦а 
є4сть с™а. Роди1тъ же сн7а, и3 
наречeши и4мz є3мY ї}съ, т0й бо 
спасeтъ лю1ди своS t грBхъ и4хъ. 
Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz 
речeнное t гDа прор0комъ, 
глаг0лющимъ: СE дв7а во чрeвэ 
пріи1метъ, и3 роди1тъ сн7а, и3 
нарекyтъ и4мz є3мY є3мманyилъ, 
є4же є4сть сказaемо, съ нaми бGъ. 
Востaвъ же їHсифъ t снA, со-
твори2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ 
гDнь: и3 пріsтъ женY свою2, И# не 
знazше є3S, д0ндеже роди2 сн7а 
своего2 пeрвенца, и3 наречE и4мz 
є3мY ї}съ.  

Ісуса Христа різдво було 
так: по зарученні Матері Йо-
го Марії з Йосифом, перш 
ніж зійтися їм, виявилось, що 
Вона має в утробі від Духа 
Святого. Йосиф же, муж Її, 
будучи праведним і не бажа-
ючи ославити Її, хотів таємно 
відпустити Її. Але коли він 
помислив це, — ось, Ангел 
Господній з’явився йому у сні 
і сказав: Йосифе, сину Дави-
дів! не бійся прийняти Ма-
рію, жону твою, бо народже-
не в Ній є від Духа Святого; 
народить же Сина, і наречеш 
Йому ім’я Ісус; бо Він спасе 
людей Своїх від гріхів їхніх. А 
все це сталося, щоб збулося 
сказане Господом через про-
рока, який говорить: ось, Діва 
в утробі прийме і народить 
Сина, і дадуть ім’я Йому Ем-
мануїл, що означає: з нами 
Бог (Іс. 7:14). Прокинувшись, 
Йосиф зробив, як звелів йому 
Ангел Господній, і прийняв 
жону свою, і не знав Її*. І ось, 
Вона народила Сина Свого 
первенця, і він назвав Його 
іменем Ісус. 

*Це місце Євангелія часто стає перешкодою для тих, хто прагне 
знеславити  ім’я Пренепорочної Діви. Головний аргумент богобор-



ців і сектантів різних напрямів, які не визнають Богородицю 
Приснодівою,  полягає приблизно ось у чому: «Еге! Тут сказано, 
що Йосиф не пізнав Богородицю Марію до народження Спасителя, 
а ось у того ж Матфея у 12 главі 46-му стисі говориться: «Ма-
терь и братья Его стояли вне дома»! Значить, потім  Йосиф усе-
таки став Її чоловіком по тілу!» Насправді тут сказано тільки 
те, що сказано: до народження Христа Йосиф не знав Пречистої 
Діви, чим підкреслюється, що Христос – не проста людина, син 
Йосифа по плоті, а Син Божий, Який воплотився від Пресвятої Бо-
городиці сходженням Святого Духа. А брати й сестри в Нього 
були тільки ті, котрі нині називаються «зведеними». Це були 
діти Йосифа від попереднього шлюбу. 

 

І читається 50-й псалом.  
Піснеспіви, які супроводжують псалом на Слава, і нині, 

звертають нашу молитву до головних винуватців свята і Пресвятої 
Богородиці.  

 

Слaва: Всsчєскаz днeсь рaдос-
ти и3сполнsютсz, хrт0съ роди1сz 
t дв7ы. 

Слава: Все нині радістю 
наповнюється: Христос наро-
дився від Діви. 

И# нhнэ: Всsчєскаz днeсь рa-
дости и3сполнsютсz, хrт0съ ро-
ди1сz въ виfлеeмэ. 

І нині: Все нині радістю 
наповнюється: Христос наро-
дився у Вифлеємі.  

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, днeсь воспріeмлетъ 
виfлеeмъ сэдsщаго при1снw со 
nц7eмъ, днeсь ѓгGли мLнца рож-
дeннаго бGолёпнw славосл0вzтъ: 
слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на зе-
мли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бла-
говолeніе. 

Слава в вишніх Богу, і на 
землі мир! Нині приймає 
Вифлеєм Того, Хто сидить 
вічно з Отцем*. Нині ангели 
Немовля народжене як Бога 
прославляють: «Слава в ви-
шніх Богу, і на землі мир, в 
людях благовоління». 

*Пс. 109:1. 
 

Після цього диякон виголошує єктенію, що розпочинається 
словами «Спаси, Боже, людей Твоїх…», ідентичну до тієї, котра 
виголошувалася на літії. 
Священик: 
 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чl- Милістю і щедротами і чо-
ловіколюбством єдинород-



вэколю1біемъ є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ 
є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои1мъ д¦о-
мъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

ного Сина Твого, з Яким 
благословенний Ти, з пре-
святим, і благим, і живо-
творчим Твоїм духом, нині і 
повсякчас, і на віки віків.  

 

Хор: Ґми1нь. 

Після цієї молитви йде Канон. Хор співає ірмоси і катавасії, а 
читці читають тропарі канонів, з’єднаних в один великий канон.  

Сьогоднішні канони містять акровірші – вірші, складені з перших 
літер тропарів (окремих піснеспівів) канону. Перший: «Христос, во-
человечився, еже бе, Бог пребывает» – «Христос, ставши 
людиною, перебуває чим був: Богом». Літерами акровірша 
починаються ірмоси і тропарі. Другий канон має акровіршем цілий 
чотиривірш, літерами якого починаються рядки тропарів. 
Українською (у нашій Мінеї його немає) цей акровірш можна 
передати так: 

«Красномовства піснями ці гімни оспівують 
Божого Сина, що заради людей на землі народився 
І світу погибельні муки Він припинив: 
Та, Царю, Ти мелодів Своїх від бід визволяй». 
 Оскільки ці акровірші грецькою мовою, у перекладі вони не 

співпадають із самим текстом тропарів канону.  
 

КанHнъ пeрвый, творeніе 
кЂръ космы2. Пёснь №. 

Перший канон – св. Косми 
 Маіумського 

Пісня 1 
Перша пісня канону складена за прикладом подячної пісні проро-
ка Мойсея і сестри його Маріам, співаної ними після чудесного пе-
реходу через Червоне (слов’янськ.: Чермнóе) море: Співаймо Гос-
поду, славно бо прославився. (Вих. 15:1). Друга – за зразком ви-
кривальної пісні Мойсея, складеної ним для викриття ізраїльтян у 
порушенні Закону Божого (Втор. 32), і співається вона тільки у Ве-
ликий піст.    

Їрм0съ:* Хrт0съ раждaетсz, 
слaвите. хrт0съ съ нб7съ, 
срsщите. хrт0съ на земли2, 
возноси1тесz. п0йте гDеви 
всS землS, и3 весeліемъ 

Ірмос: Христос народжується 
— славте! Христос з небес — зу-
стрічайте! Христос на землі — 
підносьтеся! Співай Господу, 
вся земля, і радісно оспівуйте, 
люди, Uбо Він прославився.U** 



восп0йте, лю1діе, ћкw 
прослaвисz. 

*Ірмосом називається піснеспів, який слугує зв’язкою між поді-
ями Старого Завіту – прообразами – і подіями Нового Завіту; а 
також музичним і поетичним зразком для наступних піснеспі-
вів канону, які називаються тропарями. Слід пам’ятати, що ми 
зазвичай використовуємо переклади з грецької та арабської мов 
на церковнослов’янську, тому це слідування ірмосу як зразку 
важко помітити. Проте в деяких місцях першого канону зберег-
лися такі моменти. Ми їх виділимо підкресленням.   

**Усвідомте любов Божу до вас, підбадьортеся (наберіться ду-
ху), занепалі, і торжествуйте, переносячись думкою на небо, яке 
стає для вас досяжним.  

И#стлёвша преступлeніемъ, 
по б9ію џбразу бhвшаго, 
всегw2 тлёніz сyща, лyчшіz 
tпaдша бжcтвенныz жи1зни, 
пaки њбновлsетъ мyдрый 
содётель, ћкw прослaвисz. 

Створену за образом Божим 
людину, загиблу внаслідок зло-
чину, яка цілком  зазнала по-
шкодження, що відпала від 
кращого, Божественного життя, 
знову відновлює мудрий Сотво-
ритель, Uбо Він прославився.U * 

*Цей тропар описує величезне Отче піклування і мудрість, дає 
глибоке розуміння падіння людини і радісну впевненість у тому, 
що «мудрый Содетель» – Сотворитель наш – знову, «паки», 
оновлює нас. 

Ви1дэвъ зижди1тель 
ги1блема человёка, рукaми 
є3г0же создA, приклони1въ 
нб7сA сх0дитъ: сег0 же t дв7ы 
бжcтвенныz чcтыz, всего2 
њсуществyетъ, вои1стинну 
вопл0щсz, ћкw прослaвисz. 

Творець, бачачи людину, що 
гине, якого сотворив Своїми ру-
ками, сходить, приклонивши 
Небеса, і приймає на себе все 
його єство, істинно втілившись 
від Божественної Чистої Діви*: 
Uбо Він прославився.U    

*Уся істота наша, наше єство воістину прийняте Христом 
від Діви. 

Мyдрость, сл0во, и3 си1ла, 
сн7ъ сhй џ§ій и3 сіsніе, 
хrт0съ бGъ, си1лъ ўтаи1всz, 
є3ли1кw премjрныхъ, и3 є3ли1кw 
на земли2, и3 вочlвёчсz 

Христос Бог, будучи мудрі-
стю, словом і силою, Сином От-
ця і Його сіянням, втілившись, 
незбагненно для всіх сил, — і 
тих, що вище світу, і тих, що на 
землі,* — обновив нас: Uбо Він 



њбнови1лъ є4сть нaсъ, ћкw 
прослaвисz. 

прославився.U    

*Оновлення людини через пришестя Господнє у світ – тайна, 
незбагненна для будь-яких безтілесних сил – як небесних, так і 
темних. 

И$нъ канHнъ кЂръ їwaнна. Другий канон, преподобного  
Іоанна Дамаскіна * 

*Однакова будова канонів і схожість їх за внутрішнім змістом 
дозволяють з’єднувати їх між собою. Спочатку читається пер-
ша пісня всіх канонів, потім наступна і т. д., а ірмос співається 
один. Таким чином, усі канони, скільки б їх не було на утрені, 
складають наче один канон.  

И#знесE чрeво свzщeнное 
сл0во ћвэ неwпaльнw живо-
пи1санное купин0ю, смэшeна 
зрaкомъ человёчимъ бGа, 
є4vы nкаsнную ўтр0бу 
клsтвы дрeвніz разрэ-
шaющее г0рькіz: є3г0же 
земнjи слaвимъ. 

Освячена утроба, ясно прооб-
разована незгасимою купи-
ною*, породила Слово-Бога, що 
з’єднав з Собою людський об-
раз, що  звільняє злощасне ло-
но Єви від тяжкого давнього 
прокляття**. Його ж ми, земні, 
прославляємо.  

*«Мойсей пас вівці у Іофора, тестя свого, священика Мадіамсь-
кого. Одного разу повів він стадо далеко в пустелю і прийшов до 
гори Божої Хорив. І явився йому Ангел Господній в полум’ї вогню 
з середини тернового куща. І побачив він, що терновий кущ го-
рить вогнем, але кущ не згорає» (Вих. 3:1-2) – під неопалимою ку-
пиною (або терновим кущем) отці розуміли сходження вогню Бо-
жества в утробу Діви, а Ангел Господній тут – це Сам Господь 
Ісус Христос, Котрий явився «прикровенно» (ніби під тінню) 
старозавітнім людям. 

**«А жінці сказав [Бог]: "Помножу вельми болі твої і твою ва-
гітність, в болях будеш народжувати дітей. І тягти буде тебе 
до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою." Адамові ж 
сказав: "За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з 
якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяж-
кім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня й 
будяки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини.  
В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, 
що з неї тебе взято; бо ти є порох і вернешся в порох".» (Бут. 
3:16-19).  

ПоказA ѕвэздA прeжде Зірка ясно вказала волхвам 



с0лнца, сл0во, пришeдшее 
ўстaвити грэхи2, волхвHмъ, 
ћвэ во ўб0зэмъ вертeпэ, 
ми1лостиваго тебE, пеленaми 
пови1та: є3г0же рaдующесz 
ви1дzху самого2 и3 чlвёка и3 
гDа. 

Слово – яке було раніше сонця, 
що прийшло покласти кінець 
гріхам*, — Тебе, зі співчуття до 
нас повитого в убогій печері; в 
Якому, радіючи, вони побачили 
і людину, і одночасно Господа.   

*Пс. 109: 3-4. 

Катавaсіа:* СпасE лю1ди чу-
додёйствуzй вLка, м0крую 
м0рz волнY њземлени1въ 
дрeвле, в0лею же р0ждсz t 
дв7ы, стезю2 прох0дну небесE 
полагaетъ нaмъ: є3г0же по 
существY рaвна же nц7Y и3 
человёкwмъ слaвимъ. 

Катавасія: Владика, що Тво-
рить чудеса, спас народ Ізраї-
лю, висушивши в давнину во-
логі морські хвилі; зі Своєї волі 
народившись від Діви, шлях 
прохідним на Небо прокладає 
нам**. Його ж ми прославляє-
мо, рівного по єству і Отцю, і 
людям. (Вих. 15:1-19) 

*Катавасією називається сходження обох хорів на середину 
храму для співу заключного ірмосу в кожній пісні канону. Тепер 
так зазвичай не робиться, а катавасією просто називають цей 
завершальний ірмос. Катавасією сьогоднішнього свята слугує ір-
мос 2-го канону свята.  

**Закінчивши все «СПАСИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕ О НАС ТАИНСТВО», Господь 
перед вознесінням на небо сказав учням: «Іду до Отця Мого і От-
ця вашого, і до Бога Мого і Бога вашого» – тобто головною ме-
тою Його пришестя в наш світ стало відновлення людини «в 
першому достоїнстві» – в достоїнстві колись безгрішних жите-
лів Едему; а початок цієї справи покладено сьогодні. 

Пёснь G. Пісня 3 
Третя пісня складена за зразком подячної пісні святої Анни, мате-
рі пророка Самуїла, за звільнення її від непліддя: Зраділо серце моє 
в Господі…(1 Цар. 2: 1-10). 

Їрм0съ: Прeжде вBкъ t 
nц7A рождeнному нетлённw 
сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы 
воплощeнному безсёменнw 
хrтY бGу возопіи1мъ: 
вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ 

Ірмос: Викликнім Христу Бо-
гу Сину, раніше віків народже-
ному від Отця – не по закону 
тлінного єства, а в останні часи 
втіленому безмужно від Діви: « 
Ти, що підніс гідність нашу, 
Uсвятий є Господи!U»  



є3си2, гDи. 
И$же духновeніz причaщсz 

лyчшагw ґдaмъ пeрстный, и3 
къ тлёнію поп0лзсz жeнскою 
лeстію, хrтA t жены2 ви1дz, 
вопіeтъ: и4же менє2 рaди по 
мнЁ бhвъ, свsтъ є3си2, гDи. 

Причетний до вищого дихан-
ня, тлінний Адам, але оманою 
жінки поглинутий на загибель, 
побачивши Христа, народжено-
го від Жони, взиває: «Що став 
ради мене подібний до мене, 
Святий Ти, Господи!». * 

*У цьому тропарі виражена вся радість, спасительність і не-
збагненність Боголюдськості Христової. Ця думка продовжує-
ться в наступному тропарі. 

Соoбрaзенъ брeнному 
ўмалeнію растворeніемъ, 
хrтE, бhвъ, и3 причaстіемъ 
пл0ти г0ршіz, подaвъ 
бжcтвеннагw є3стествA, зeм-
ленъ бhвъ, и3 пребhвъ бGъ, и3 
возвhсивый р0гъ нaшъ, 
свsтъ є3си2, гDи. 

Христос, який став за образом 
подібним зі створених з глини 
нікчемою (створеною з зем-
лі, що погрузла в гріхах лю-
диною), через з’єднання і при-
лучення до нижчої плоті (став-
ши за єством людиною), 
уділивши їй від Божественного 
єства (Христос, перебуваю-
чи в людському тілі і буду-
чи істинною людиною, за-
лишався істинним Богом, 
тому його людська плоть 
була не такою, як у грішних 
людей, а пронизана Боже-
ственною благодаттю), став-
ши земним і залишившись Бо-
гом*, і нашу гідність піднісши ( 
з’єднуючись з Богом, люд-
ська плоть стає не такою як 
раніше – незмінним вмі-
стилищем гріха, а храмом 
для душі, проникнутою 
Світлом Христовим), UСвятий 
Ти, Господи! U ** 

*«Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рів-
ність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слу-



ги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина,  
він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж — 
хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке 
ім'я …» (Флп. 2:6-9) 

**Основна думка тропаря – піднесення сили, гідності людини 
через втілення Христове, через подання – завдяки цьому втілен-
ню – Божественного єства нам, земним і тлінним. 

Виfлеeме, весели1сz, кнzзeй 
їyдовыхъ сhй цRь: ї}лz бо 
пасhй, на рaмэхъ 
херувjмскихъ, и3зъ тебє2 
пр0йде хrт0съ ћвэ: и3 воз-
несhй р0гъ нaшъ надъ всёми 
воцRи1сz. 

Веселися Вифлеєме, царстве-
не місто князів Юдових*: ос-
кільки Той, хто пасе народ Ізра-
їлю, Христос, що спочиває на 
Херувимських плечах**, види-
мо з тебе вийшов і, піднісши 
нашу гідність над усіма воца-
рився. 

* Пророк Михей називає місто Вифлеєм царственим містом 
власне тому, що в ньому народжується Цар – Христос Господь, 
а також сповіщає пророцтво про Його царювання: Ти ж, Вифле-
єме-Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. 
З тебе вийде мені той, хто має бути Володарем в Ізраїлі; його 
походження із давніх-давен, з днів споконвічних. Тому він лишить 
їх до часу, коли породить та, що має родити; і тоді останок їх-
ніх братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме й пасти-
ме у Господній силі та величі імени Господа, Бога свого. Вони си-
дітимуть, бо він тоді буде великим аж до кінців землі.» (Мих. 
5:1-3). 

**«О Пастирю Ізраїля, прихили вухо Ти, що ведеш Йосифа, як 
отару, ти, що на херувимах возсідаєш, як у сяйві!» (Пс. 79:2). Па-
стир Ізраїля – Господь Бог, який сказав: «Я – добрий Пастир» (Ін 
10:11); Йосиф, син патріарха Якова, за своє смирення відчув на 
собі особливу милість Божу: проданий братами в рабство, він не 
загинув, а став першим помічником фараона і врятував своїх 
рідних від голоду (Бут. 37 і 39-50). 

Невёсты пречcтыz 
пребогaтое ржcтво2, ви1дэти 
пaче ўмA спод0бивсz, ли1къ 
свирsющихъ преклонsшесz 
стрaннымъ џбразомъ: чи1нъ 
же пою1щихъ безпл0тныхъ, 
цRS хrтA безсёменнw 

Удостоївшись бачити, що пе-
ревершує розум,  всеблаженне 
народження від Пречистої Не-
вісти, хор сопілкарів* схилився 
незвичайним чином**; чин же 
безтілесних оспівував втіленого 
без сімені Царя-Христа.         



вопл0щшагосz. 
*Пастухів, котрі, ведучи стада, часто грали на сопілці. 
**Тобто пастухи були настільки вражені, що з благоговінням 

поклонилися. 

Высот0ю цrтвуzй нб7съ, 
милосeрдіемъ совершaетъ њ 
нaсъ, и3зъ безневёстныz 
nтрокови1цы: невещeственъ 
сhй прeжде, но п0слэжде 
сл0во њдебелёвшо пл0тію, 
да пaдшаго къ себЁ привле-
чeтъ первоздaннаго. 

Царюючий над висотою Не-
бес* звершує все, що стосується 
нас**, по милосердю народив-
шись від не знаної шлюбу От-
роковиці; будучи раніше нема-
теріальним, Слово зодягнулося 
у плоть***, щоб залучити до Се-
бе упалого первозданного.    

*Над усіма ангелами. 
**Звершує Свій промисл щодо людини: «Багаторазово й ба-

гатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через 
пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через Сина, 
якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він — від-
блиск його слави, образ його істоти, — підтримуючи все своїм 
могутнім словом, здійснив очищення гріхів і возсів праворуч ве-
личі на вишині …» (Євр. 1:1-3). 

***«А то річ певна, що тайна побожности — велика: Христос 
явився у тілі, засвідчений у Дусі, показався ангелам, проповідува-
ний поганам, увіруваний у світі, вознісся у славі.» (1 Тим. 3:16). 

Катавaсіа: При1зри на 
пBніz рабHвъ, бlгодётелю, 
врагA смирsz вознесeнную 
гордhню: носsй же, всеви1дче, 
грэхA превhшше, непоколeб-
лемw ўтверждє1нныz, бlже, 
пэвцы2, њсновaніемъ вёры. 

Катавасія: Почуй, Благодій-
нику, смиряючи надмірно гор-
дість ворога (диявола), піднося-
чи ж, Всевидющий, Твоїх спів-
ців вище за гріх, утвердивши їх, 
Благий, непорушно на основі 
віри. 

 

«На знак троїчності Божественної Трійці» канон ділиться на три 
частини – після третьої, шостої і дев’ятої пісень виголошу-
ються малі єктенії.  

 Після третьої пісні і малої єктенії читається іпакої, у якому 
йдеться про обставини свята. Слово «іпакої» перекладається як 
«слухання». Це вказує на те, наскільки важливий зміст іпакої для 
розуміння внутрішньої суті свята. 

 



Начaтокъ kзhкwвъ, нб7о тебЁ 
принесE, лежaщему младeнцу во ћс-
лехъ, ѕвэзд0ю волхвы2 призвaвый, 
±же и3 ўжасaше, не ски1птры и3 
прест0ли, но послёднzz нищетA: 
чт0 бо хyждше вертeпа; чт0 же 
смирeншее пелeнъ; въ ни1хже просіS 
бжcтвA твоегw2 богaтство: гDи, 
слaва тебЁ. 

Тобі, Немовляті, що лежа-
ло у яслах і зіркою волхвів 
покликало, небо принесло 
початок народів*, які здиву-
валися, побачивши не пре-
стіл і скіпетр, а крайню убо-
гість**; бо що бідніше за вер-
теп, і що смиренніше за пе-
лени? Але в них засяяло ба-
гатство Твого Божества; Гос-
поди, слава Тобі. 

*Мудреці-волхви були людьми непростими – вони були царями у 
своїх народах. А оскільки їхні народи поклонялися язичницьким бо-
гам, Бог, привівши їхніх очільників-царів, тобто тих, котрі, влас-
не, мали підтримувати і зберігати це нечестя, для поклоніння Со-
бі, говорить нам про те, що хоч би в якій глибині нечестя ми пере-
бували, прийшовши до Христа не за земною шаною, а за спасінням 
від гріха, ми ніколи не залишимося незбагаченими багатством 
благодаті, яку дарує Христос. Це ще й докір тим, хто підтримує 
політкоректні нісенітниці про те, що «не можна міняти віру 
батьків». Віру «зраджувати» не можна, а перебувати в лукавстві 
й омані – можна? Ось приклад очільників язичницьких народів – во-
ни не замислюючись прийняли Христа, оскільки знали пророцтво 
про те, що саме Йому належить спасіння людства. І вони зовсім 
не помилялися, шукаючи могутнього царя в палацах і багатому 
вбранні. Вони знайшли Того, Кого шукали –Убогого земними ба-
гатствами, але Який має в Собі Царство Небесне. 

**Саме через це помилилися іудеї, котрі очікували Царя-людину, 
який прийде в грізній славі, усіх переможе і поставить іудеїв понад 
усі народи землі. Вони будуть господарями, а решта, недостойні, 
служитимуть їм. Але прийшов Той, Чиє головне багатство було – 
любов. І іудеї Його не прийняли. Немає скіпетрів, престолів, армій, 
золота і величі – суцільна убогість. Загалом, не той Цар, якого во-
ни чекали... І до цього дня чекають... 

Пёснь д7. Пісня 4 

Четверта – за зразком пісні пророка Авакума, що містить перед-
бачення про Втілення Сина Божого і Божественну силу Втіленого: 
Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3: 1-19). 

Їрм0съ: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, 
и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы 
прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, 

Ірмос: Жезл із кореня Єсе-
євого*, і цвіт від нього, Христе, 
народився Ти від Діви, хваль-
ний, від гори осіненої зелен-



приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 
вопл0щсz t неискусомyжныz, неве-
щeственный и3 б9е, слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

ню; прийшов** Ти, воплотив-
шись від безневісної, безтілес-
ний і Боже; Uслава силі Твоїй, 
Господи. 

*«І вийде паросток із пня Єссея, і вітка виросте з його коріння.» 
(Іс. 11:1) – це пророцтво Ісаї говорить про народження Месії з роду 
Давида (Єссей – батько царя Давида), тут порівнюється наро-
дження Господа від Діви з проростанням рослини, що становить 
собою, на погляд древніх, безмужнє, непорочне народження. 

**Пророк Авакум, стоячи вночі на дозорній вежі, бачив таке ви-
діння: «Бог від Феману прибуває, Святий — від Фаран-гори. Його 
велич небо окриває, і земля повна його слави.» (Авв. 3:3) – де гора, 
від якої приходить Бог, є символом Богородиці, як це зазначено і в 
пророцтві Даниїла: «камінь відірвався був від гори без допомоги 
руки й розвалив залізо, мідь, глину, срібло й золото.» (Дан. 2:45). 
ІНОДІ З ЕСТЕТИЧНИХ МІРКУВАНЬ ЧИТЦІ КАНОНІВ ПЕРЕНОСЯТЬ ТРОПАРІ 

КАНОНІВ З ОДНІЄЇ ПІСНІ В ІНШУ. МИ ПРОПОНУЄМО УВАЖНО СТЕЖИТИ ЗА 

ЧИТАННЯМ КАНОНІВ, ЩОБ НЕ ЗАПЛУТАТИСЯ. 

Е#г0же дрeвле проречE їaкwвъ, 
kзhкwвъ њжидaніе, хrтE, t колё-
на їyдова возсіsлъ є3си2, и3 си1лу 
дамaскову, самарjйскую же корhсть 
пришeлъ є3си2 и3спроврещи2, лeсть 
премэнsz въ мёру бGолёпну: 
слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Тебе, Христе, пророкував у 
давнину Яків, як надію наро-
дів***, і ось Ти засяяв з коліна 
Іуди*, і прийшов, щоб знищи-
ти могутність Дамаска і здобич 
Самарії**, і перемінити оману 
на божественну віру; Uслава си-
лі Твоїй, Господи. 

*Дивіться виноску на ірмос цієї пісні. 
**«Оце ж сам Господь дасть вам знак: Ось дівиця зачала, і поро-

дить сина і дасть йому ім'я Єммануїл. Молоком і медом буде він 
живитись, аж поки не навчиться цуратися зла й вибирати доб-
ро…  Перше, бо ніж хлоп'я навчиться вимовляти тату й мамо, по-
несуть скарби Дамаску й луп Самарії перед царем асирійським… 
Знайте ж, народи, та тремтіть! Вважайте, всі далекі землі! Оз-
бройтесь та тремтіть! Озбройтесь та тремтіть! Задумуйте 
задуми, та вони не вдадуться; давайте накази, та вони не здій-
сняться, бо з нами Бог!» (Іс. 7:14,15; Іс. 8:4; 8:8-10) – у подоланні 
всіх ворогів Єрусалима, у провіщенні про майбутню його славу ми 
бачимо пророцтво про славу нового Єрусалима – Церкви Христо-
вої, а початок цієї слави – народження у світ її глави, водночас і 
Спасителя. 

***«Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки 



не прийде той, якому він належить, йому будуть коритися наро-
ди.» (Бут. 49:10) 

ВолхвA дрeвле валаaма словeсъ 
ўченики2, мyдрыz ѕвэздоблюс-
ти1тели, рaдости и3сп0лнилъ є3си2: 
ѕвэздA t їaкwва возсіsвъ, вLко: 
kзhкwвъ начaтокъ вводи1мый, 
пріsлъ же є3си2 ћвэ: слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

Ти засяяв, Владико, як 
зірка від Якова, і радістю 
сповнив мудрих учеників 
старовинного волхва Вала-
ама*, що зірки досліджува-
ли, і прийняв їх явно, як 
початок народів; Uслава силі 
Твоїй, Господи. 

*Давнє пророцтво волхва Валаама після його зустрічі з народом 
Ізраїлю про пришестя Христа передавалося з покоління в поколін-
ня східних мудреців (волхвів), що змушувало їх чекати народження 
Спасителя світу: «Валаам же побачив, що Господеві вгодно побла-
гословити Ізраїля, тож не пішов він уже, як перед тим, назустріч 
віщуванням, а обернувсь обличчям до пустелі…  І заходився він ві-
щувати, мовивши: “Слово Валаама, сина Беора, — слово мужа з од-
критими очима; слово того, який чує глагол Божий, який знає про 
задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і па-
дає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору; дивлюся на 
нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Із-
раїля, боки Моавові поторощить, і розгромить всіх синів Сета. 
Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу, — Ізра-
їль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з мі-
ста те, що лишилось.» (Числ. 24:1,15-19) – дивовижно також і те, 
що звістка про грядущого Спасителя людей відкрилася не тільки 
ізраїльським пророкам, але навіть і язичникам, що справедливо яв-
ляє Христа як «чаяние языков», тобто очікування язичників; а 
про розгром ворогів Ізраїлю ішлося в попередній виносці. 

Ћкw на руно2, во чрeво дв7ы сшeлъ 
є3си2 д0ждь, хrтE, и3 ћкw к†пли на 
зeмлю кaплющыz. є3fі0піа и3 
fарсjсъ, и3 ґравjтстіи џстрови же, 
савA ми1дwвъ всю2 зeмлю держaщіи, 
припад0ша тебЁ, сп7се: слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 

Як дощ на руно*, і як дощ, 
що падає на землю**, так Ти, 
Христе, зійшов в утробу Діви. 
Ефіопія і Фарсис, Аравійські і 
Савські острови, і ті, що воло-
діють усією землею мідійців**, 
припали до Тебе, Спасе; Uслава 
силі Твоїй, Господи U. 

*«Промовив тоді Гедеон до Бога: “Коли ти справді хочеш 
рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на 
току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно, а вся земля 
буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв.” 



Так і сталось. Устав він другого дня вранці, стиснув руно та 
витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив 
до Бога: “Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз 
промовлю. Дозволь мені, прошу, зробити ще одну пробу з руном: 
нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі нехай буде роса.” І 
вчинив Бог так тієї ночі: тільки руно було сухе, а на землі 
навкруги була роса.» (Суд. 6:36-40) – у цьому пророцтві отцями 
Церкви розуміються слова про сходження Господа Ісуса Христа в 
лоно Діви, як роси на руно праотця Гедеона. 

**Тут святий Косма згадує пророцтво Давида про час царюван-
ня Христа – час Церкви Христової, початок якої покладено Його 
народженням: «Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що 
зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир 
глибокий — аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, 
і від Ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його 
противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й 
островів принесуть дари, царі Шеви й Севи дадуть гостинці. Йому 
поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть.» (Пс. 71:6-
11).  

А також пророцтво Ісаї: «Устань, засяй, [новий Єрусалиме]! 
Зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою!.. 
Народи йдуть до твого світла, царі до сяйва твого блиску…Безліч 
верблюдів тебе вкриє, верблюди молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх 
прийде з Шеви, несучи золото й ладан, звістуючи хвалу Господню. 
Усі кедарські вівці зберуться коло тебе, і невайотські барани 
будуть тобі служити,… Так! Острови мене чекають, таршішські 
кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека разом 
з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, Святому 
Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої 
мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе 
ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе.» (Іс. 60:1-10) – у подо-
ланні всіх ворогів Єрусалима, у пророцтві про майбутню його сла-
ву ми бачимо саме слова про славу нового Єрусалима – Церкви 
Христової, а початок цієї слави – народження у світ її глави і вод-
ночас Спасителя. 

Рaвенъ произhде человёкwмъ 
вhшній, в0лею пл0ть пріи1мъ t 
дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы главы2, 
приводS вс‰ къ свёту жи-
вон0сному, бGъ сhй, t врaтъ 
безс0лнечныхъ. 

Рівним людям став Ви-
шній, волею прийнявши 
плоть від Діви, щоб очистити 
від отрути змієвої* глави і 
привести всіх до живоносно-
го світла** від пекла темно-
го. 



*«Отож Господь Бог сказав до змія: "За те, що ти вчинив це, 
будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких 
звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні 
життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між 
твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі 
голову, а ти будеш намагатися ввіп'ястися йому в п'яту."» (Бут. 
3:14-15). Перший наслідок гріхопадіння. Змій, тобто диявол, про-
клятий. Винні прабатьки та їхнє потомство позбавляються бли-
зького спілкування з Богом і стають підвладними смерті. Однак 
змію не дано буде восторжествувати. Переможцем стане благо-
честиве потомство жінки. У «сімені» (нащадку) жінки отці Церк-
ви вбачали прийдешнього Спасителя. Тому це місце отримало на-
зву Первоєвангелія. Багато Отців, ґрунтуючись на різних місцях 
Святого Письма, вважають, що ця вказівка стосується не Єви, а 
тієї Великої Жінки, яка, уособлюючи «ворожість» до царства са-
тани, послугувала таємниці втілення Сина Божого, тобто При-
снодіви Марії. «Сім'я» Богородиці вразить змія (диявола), а той, у 
безсилій люті, тільки і зможе, що «жалити в п'яту» – робити 
дрібні капості і спокушати людей на гріх. 

**«Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике; над тими, 
що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні 
радощі, веселощі побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як 
радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють.» (Іс. 9: 
1-2): і тут знову пророцтво про радість і благоденство народу, 
який побачив світло – прийняв християнство, – що стає реально 
відчутним під час пришестя у світ Спасителя. 

І ті самі слова говорить апостол, звертаючись до вже освічених 
світлом спасіння християн: «…бо всі ви — сини світла й сини дня. 
Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а 
чуваймо та будьмо тверезі! Ті бо, що сплять, сплять уночі, і ті, 
що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, які належимо дневі, 
будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любови й шолом надії 
на спасіння.Бож призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми 
одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа…» (1 Сол. 
5:5-9). 

Kзhцы, и5же дрeвле тлeю по-
гружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz 
ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ по-
хвaльными пёсньми, є3ди1наго 
чтyще хrтA, ћкw бlгодётелz, къ 
нaмъ ми1лостивнw пришeдшаго. 

Народи, які в давнину сиді-
ли в темряві, визволившись 
від загибелі* ворожої, підно-
сять руки з похвальними піс-
нями, прославляючи єдиного 
Христа як Благодійника, Який 
милостиво до нас прийшов. 



*Перш за все мається на увазі духовне розтління від поклоніння 
ідолам, розтління язичницьких звичаїв (наприклад, у давніх греків 
або у римлян часів Імперії), визволення від якого принесла пропо-
відь апостолів про Христа. 

И#зъ к0рене и3зрaстши їессeева, дв7о, 
ўстaвы прешлA є3си2 человёческагw 
существA, џ§ее р0ждши превёчное 
сл0во, ћкw благоволи2 сaмъ 
запечaтанную ўтр0бу проити2, 
и3стощaніемъ стрaннымъ. 

Із кореня Єсеєвого вирісши, 
Діва* перевищила закони 
людської природи, народивши 
Превічне** Слово Отче, бо Сам 
благозволив пройти через за-
печатану утробу***, умалив-
шись**** дивно. 

*Про Єссея дивіться вище. 
**Народжене від Отця перед віками – до створення часу. 
***Тут можна розуміти ряд пророцтв про приснодівство Бого-

матері, наприклад: «Тоді привів мене назад до зовнішньої брами 
святині, що звернена на схід; вона була зачинена. Господь сказав 
до мене: «Брама ця буде зачинена, не буде відчинятися, ніхто не 
ввійде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею; вона буде 
зачинена. Лише князь — як князь — у ній сяде, щоб їсти хліб перед 
Господом; він увійде сіньми тієї брами і нею ж вийде.»» (Ієз. 44:1-
3): закриті врата – це символ утроби Богоматері. 

«Садок замкнений, моя сестра-дружина, садок замкнений, 
криниця під печаттю…» (Пісн. 4:12) – усе це символи дівства Бого-
матері. 

****«Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля 
вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством 
розбагатіли.» (2 Кор. 8:9). 

Катавaсіа: Р0да человёча њб-
новлeніе дрeвле поS прbр0къ ґвва-
кyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти не-
изречeннw спод0бивсz џбразъ: 
младhй мLнецъ бо и3зъ горы2 дв7ы 
и3зhде, людeй во њбновлeніе, сл0во. 

Катавасія: Роду людсько-
го оновлення, колись, співаю-
чи*, пророк Авакум провіщав, 
сподобившись невимовно по-
бачити образ: Слово-Немовля, 
що вийшло із гори-Діви на 
оновлення людей**. 

*Мається на увазі пісня Аввакума: «О Господи! Почув я вість 
про тебе. О Господи! Злякавсь я твого діла. За наших часів оживи 
його, за наших часів дай його знати! У гніві згадай про милосердя!» 
(Авв. 3:2). 

**Бог-Слово втілився (став Богом-Немовлям) від Діви, образом 
Якої була гора Фаран, а пророцтво того – видіння Аввакума: «Бог 
від Феману прибуває, Святий — від Фаран-гори» (Авв. 3:3). У само-
му пророцтві йдеться про гору, покриту тінистими хащами, але 



мається на увазі гора, власна назва якої – Фаран. 

Пёснь є7. Пісня 5 

П'ята – за зразком пісні пророка Ісаї, що містить також пророцтво 
про Спасителя світу і плоди Його спасительного подвигу: «От нощи 
утренюет дух мой» (Іс. 26:9-19). 

Їрм0съ: БGъ сhй мjра, nц7ъ 
щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 
ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ 
є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ 
свёту настaвльшесz, t н0щи 
ќтренююще, славосл0вимъ тS, 
чlвэколю1бче. 

Ірмос: Бог Сий миру, 
Отець щедрот, великої ра-
ди* Твоєї ангела, що мир 
подає, Ти послав нам. Ним 
богорозуміння світлом на-
ставлені, від ночі до ран-
ку** славословимо Тебе, 
Чоловіколюбче. 

*«Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах 
у нього; і дадуть йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог, 
Отець довічний, Князь миру.» (Іс. 9:5). 

**«Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шукає тебе ревно»  (Іс. 
26:9) – таке велике прагнення християнської душі до Бога: подібно 
до того, хто не спить вночі та з нетерпінням чекає світанку, очі-
кували пришестя у світ Сонця правди всі народи. 

Въ рабёхъ кeсаревымъ повелё-
ніемъ написaтисz пок0рьсz: и3 нaсъ 
рабы6 сyщыz, врагA и3 грэхA свобо-
ди1лъ є3си2, хrтE. вeсь же по нaмъ 
њбнищaвъ, и3 пeрстнагw t самагw2 
є3динeніz и3 њбщeніz бGосодёлалъ 
є3си2. 

Ти, Христе, підкорився по-
велінню і записався серед 
рабів кесаря*, щоб нас, су-
щих рабів гріха і диявола, 
визволити; ставши таким же 
вбогим, як і ми, і через це єд-
нання і спільність, Ти земну 
людину** обожив. 

*Кесар – русифікований грецький еквівалент слова «цезар», 
«цар», «римський імператор». 

**Тут іде розкриття ідеї про Боговтілення, висловленої апосто-
лом Павлом: «Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від од-
ного. Тому й не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я 
звіщу ім'я твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади.» І 
ще: «Буду надіятись на нього.» Та й: «Ось я і діти, що їх Бог мені 
дав.» А що діти були учасниками тіла і крови, то й він подібно 
участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу 
смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все 
життя тримав у рабстві.» (Євр. 2:11-15). 

СE дв7а, ћкоже дрeвле речE, во Ось Діва, як сказано в Пи-
санні*, прийняла в утробу і на-



чрeвэ пріeмши родилA є4сть бGа 
вочеловёчшасz, и3 пребывaетъ дв7а. 
є3sже рaди примири1вшесz бGу 
грёшніи, бцdу сyщую вои1стинну 
вёрніи воспои1мъ. 

родила втіленого Бога, і зали-
шилася Дівою**; заради Неї 
ми, грішні, примирилися з Бо-
гом***; прославмо Її, вірні, су-
щу Богородицю. 

*«…Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть йому ім'я Ємману-
їл» (Іс. 7:14). Детально про це йдеться протягом усього свята 
Стрітення. 

**Знову і знову преподобний Косма повертається до однієї з го-
ловних думок Різдва Христового – догмату двох природ Христо-
вих, Боголюдства. 

***Яким чином ми через Богородицю примирилися з Богом? – ос-
кільки вона, на думку отців, віддала Богу «перший борг» – гріхопа-
діння Єви; виплатила ж його тим, що погодилася служити всім 
Своїм єством, зокрема і плоттю, справі Боговтілення – відвічній 
Раді Бога. 

Лю1тую враждY, ю4же къ нaмъ 
вLка tсэкaz пaки, плотски1мъ 
пришeствіемъ, да держaщаго разру-
ши1тъ душетлёющаго, мjръ сочетaz 
съ невещeственными существы2, по-
ложи1въ пристyпна, р0ждшаго, 
твaри. 

Відсікаючи люту ворож-
нечу проти нас*, Владика 
плотським пришестям 
зруйнував державу душе-
тлінного і знову з’єднав 
світ з духовними істота-
ми. 

*«Бо він — наш мир, він, що зробив із двох одне, зруйнувавши сті-
ну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, — своїм тілом скасу-
вав закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в 
собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити 
їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньо-
му.» (Єф. 2:14-16). 

Лю1діе ви1дэша дрeвле њмрачeнніи 
по днeхъ свётъ вhшніz свётло-
сти: kзhки же бGу наслёдіе сн7ъ 
прин0ситъ, подаS тaмw 
неизречeнную бlгодaть, и3дёже 
мн0жайшій процвэтE грёхъ. 

Люди, в давнині затьмаре-
ні, побачили, як вдень, світ-
ло* небесної світлости: Син 
же приносить Богу народи в 
насліддя**, подаючи неви-
мовну благодать там, де най-
більше процвітає гріх***. 

*«Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике; над тими, що 
живуть у смертній тіні, світло засяяло.» (Іс. 9:2). 

** Із Первосвященницької молитви Господа Ісуса Христа: «Я 



об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав Мені. Вони були 
Твої, Ти ж передав Мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагну-
ли вони, що все, Тобою дане Мені — від Тебе; слова бо, Тобою Мені 
дані, Я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від Тебе Я 
вийшов, і увірували, що Ти Мене послав. Молю ж за них: не за світ 
молю, лише за тих, яких Ти передав Мені, бо вони — Твої.  
І все Моє — Твоє, Твоє ж — Моє, і в них Я прославився.» (Ін. 17:6-10). 

***«Бо як через непослух одного чоловіка (Адама) багато людей 
стали грішниками, так через послух одного (Христа) багато лю-
дей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився пере-
ступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка, щоб, як пану-
вав гріх зо смертю, так панувала і ласка через оправдання на віч-
не життя, через Ісуса Христа, Господа нашого.» (Рим. 5:19-21). 

Катавaсіа: И#зъ н0щи дёлъ 
њмрачeнныz прeлести њчищeніе 
нaмъ, хrтE, б0дреннw нhнэ 
совершaющымъ пёснь, ћкw бlго-
дётелю, пріиди2, подавazй ўд0бну 
стезю2, по нeйже востекaюще 
њбрsщемъ слaву. 

Катавасія: Від ночі зать-
мареним оманою діл, Хри-
сте, прийди і подай очи-
щення нам, що радісно спі-
ваємо пісню Тобі як Благо-
дійнику, направляючи нас 
на путь, ідучи по якій, зна-
йдемо славу. 

Пёснь ѕ7. Пісня 6 

Шоста – за зразком подячної молитви пророка Іони за визволення його від 
смерті в утробі кита: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... (Іона 2: 3-
10). 

Їрм0съ: И#зъ ўтр0бы їHну мла-
дeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, 
kковA пріsтъ: въ дв7у же 
всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, 
пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже 
бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую 
сохрани2 невреждeнну. 

Ірмос: З утроби вивергнув 
морський звір Іону, якого при-
йняв; Слово ж, що оселилось у 
Діві і плоть прийняло, пройш-
ло, зберігши Її нетлінною. Той, 
Кого не торкнулося тління, ту, 
що народила, зберіг неушко-
дженою*. 

*Тут проведена ясна пророча паралель між перебуванням проро-
ка Іони у череві кита і народженням Господа нашого Ісуса Христа, 
оскільки ірмос 6-ї пісні слугує зв'язкою події, котра святкується, із 
тим, що трапилося з пророком. 

Пріи1де вопл0щсz хrт0съ бGъ 
нaшъ и3зъ чрeва, є3г0же nц7ъ прeжде 
денни1цы раждaетъ: правлє1ніz же 

Прийшов до нас, прийнявши 
тіло, Христос Бог наш, що його 
Отець раніше денниці* наро-
джує; Хто у Своїй владі тримає 



держA пречи1стыхъ си1лъ, въ ћслехъ 
ск0тіихъ возлежи1тъ, и3 пеленaми 
повивaетсz: разрэшaетъ же мно-
гоплетє1нныz плєни1цы прегрэшeній. 

Небесні Сили**, Той кладеться 
в яслах для тварин, пеленами 
повивається і розриває багато-
плетені пута*** гріхів****. 

*«Сказав Господь Владиці моєму: «Засядь праворуч мене, доки не 
покладу ворогів твоїх тобі підніжком»…перед зорею я зродив 
тебе, неначе росу.» (Пс. 109:1-3). 

**Господь тут названий Царем ангелів і, водночас, смиренною 
людиною. 

***Пути – коли ще не були досить розповсюджені залізні кайда-
ни, через тяжкість їх виготовлення, бранців зв'язували простими 
мотузками, які автор назвав «доволі сплутаними», тобто які не-
просто розірвати. 

****Ось солодка таємниця спасіння нашого: Той, Хто лежить у 
«яслах худоби», розриває складноплетені ланцюги наших провин. 

Ю$но и3зъ ґдaма nтрочA смэ-
шeніz, роди1сz сн7ъ, и3 вBрнымъ 
дадeсz, бyдущагw вёка сeй є4сть 
nц7ъ и3 начaльникъ: и3 нарицaетсz 
вели1кагw совёта ѓгGлъ. сeй крёпокъ 
бGъ є4сть, и3 держaй џбластію всю2 
твaрь. 

З Адамової природи наро-
дився Син, і вірним даруєть-
ся мале Немовля; але Він є 
Отець будучого віку і На-
чальник, і називається Анге-
лом Великої ради. Він Бог 
кріпкий і тримає все творін-
ня у Своїй владі*. 

*«Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах 
у нього; і дадуть йому ім'я: Чудесний порадник, сильний Бог, 
Отець довічний, Князь миру.» (Іс. 9:5). 

И$же бЁ и3спeрва къ бGу, бGъ 
сл0во, нhнэ ўтверждaетъ не-
мощн0е дрeвле: ви1дэвъ сохрани1ти, 
є4же по нaмъ существо2, и4мже себE 
вторhмъ nбщeніемъ ѓбіе 
проzвлsz страстeй своб0дное. 

Той, Хто був на початку у 
Бога*, Бог Слово, нині ут-
верджує** немічне з давни-
ни, зберігаючи в Собі нашу 
істоту, другим створенням 
Він являє її вільною від 
пристрастей. 

*«Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог.  
З Богом було воно споконвіку.» (Ін 1:1-2). 

**«Власне тому він і є посередник нового завіту, щоб — після то-
го, як наступила його смерть для відкуплення гріхів першого заві-
ту — вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства.» (Євр. 
9:15) – під «новим спілкуванням» розуміється новий завіт (не 
Євангеліє, а союз), замість старого. 



Грzдeтъ нaсъ рaди, и3зъ ґвра-
aмлихъ чрeслъ, темнопaдшыz во 
мрaцэ прегрэшeній, сhны воз-
дви1гнути д0лу пони1кшихъ: и4же во 
свётэ њбитazй и3 ћслехъ, чрезъ 
достоsніе, нhнэ благоволи1въ въ 
человёческое спасeніе. 

Гряде заради нас із Авраа-
мового лона*, щоб воздвиг-
нути впалих синів, що знахо-
дяться в темряві гріхів; Той, 
Хто перебуває у світлі, нині в 
яслах благозволить бути по-
кладеним на спасіння лю-
дей. 

*Христос втілився від Діви, будучи нащадком Адама, народив-
шись, через багато поколінь, наче з його стегон; якщо простіше, 
тут вказується на спорідненість Адама і Христа, плотську, ті-
лесну спорідненість. 

Катавaсіа: Њбитaz їHна въ пре-
исп0днихъ морски1хъ, пріити2 
молsшесz, и3 бyрю ўтоли1ти: 
ўнзeнъ же ѓзъ мyчащагw стрэл0ю, 
хrтY воспэвaю: ѕHлъ губи1телю, 
ск0рw пріити2 тебЁ къ моeй лёно-
сти. 

Катавасія: Перебуваючи 
у глибині морській, Іона мо-
лився прийти і втихомирити 
бурю*; я ж, уражений стрі-
лою мучителя, Христа бла-
гаю, зла руйнівника, щоб Він 
скоро прийшов до моєї ліни-
вости. 

*«З нутра риби Іона почав молитися до Господа, Бога свого. Він 
мовив: «У моїй скруті до Господа візвав я, й він відповів мені. З ну-
тра шеолу закричав я, і ти почув мій голос.» (Іона 2:2-3). 

 

Після шостої пісні і малої єктенії – кондак та ікос, які міс-
тять короткий виклад і похвалу події свята або життя святого. Кон-
дак та ікос доповнюють своїм змістом тропар свята. Ми наводимо 
кондак у віршованому перекладі Олега Кожушного – сучасного ук-
раїнського філолога. Розповідь про автора цього кондака й дивови-
жну історію його написання поміщено в кінці книжки. 

Кондaкъ: 
Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS вертeпъ непри-

стyпному прин0ситъ. ѓгGли съ пaстырьми славосл0вzтъ, волсви1 же 
со ѕвэзд0ю путешeствуютъ: нaсъ бо рaди роди1сz nтрочA млaдо 
превёчный бGъ. 

Народжує Надсутнісного нині Діва 

й земля вертеп приносить Неприступному, 

Ангели з пастухами славословлять, 

волхви ж за зіркою подорожують: 



задля нас бо народилось 

Немовля мале – Предвічний Бог. 

Јкосъ: 
Е#дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріиди1те ви1димъ, пи1щу въ тaйнэ 

њбрэт0хомъ: пріиди1те, пріи1мемъ с{щаz р†йскаz внyтрь вертeпа: 
тaмw kви1сz к0рень ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе: тaмw 
њбрётесz клaдzзь неиск0панъ, и3зъ негHже дв7дъ пи1ти дрeвле 
возжадaсz. тaмw дв7а р0ждши младeнца, жaжду ўстaви ѓбіе 
ґдaмову и3 дв7дову. сегw2 рaди къ немY и4демъ, гдЁ роди1сz nтрочA 
млaдо превёчный бGъ. 

Едем відкрив нам Вифлеєм*, ходім, погляньмо, 
і насолоду райську в таїні вертепу 

знайдімо і приймімо. 
Там корінь не напоєний, що прощення плекає, 

колодязь там, не копаний ніким, 
що з нього сам Давид раніше пити прагнув; 

Дитя там народивши, 
негайно Діва втамувала спрагу** 

Адама і Давида. 
Ходімо й ми туди, де народилось 
Немовля мале – Предвічний Бог. 

 
*Тобто Різдво у Вифлеємі знову відкрило людям Рай. 
**«Запрагнув Давид, тож каже він: "Хто принесе мені води з кри-
ниці, що у Вифлеємі при воротях?”» (2 Сам.  23:15). Корінь ненапо-
єний, колодязь невикопаний – прообрази Приснодіви. 
 

У деяких храмах після кондака й ікоса читають 
«Похвальне Слово святителя Іларіона, митрополита Киї-

вського». 
Перед віком од Отця народжений, єдинопрестольний 

Отцю, єдиносущний із Ним, як сонячне світло, зійшов на 
землю, одвідав людей Своїх, не одлучившись од Отця, і 
втілився од Дівиці чистої, безмужньої і безскверної, ввій-
шовши в Неї, як Сам відає, і, плоть прийнявши, вийшов, 
як і ввійшов, єдиним будучи у Трійці, у двох єствах — бо-
жество і людськість. 

Вповні людина, бо втілився, а не привидівся, і вповні 
Бог по божеству, а не проста людина. Показав на землі Він 



і Боже, і людське. 
Бо, як людина, утробу материну розтяв і, як Бог, 

вийшов, дівства не пошкодивши.  
Як людина, материне молоко приймав, і, як Бог, 

приставив ангелів з пастухами співати «Слава в вишніх 
Богу». 

Як людина, сповився у пелюшки, і, як Бог, волхвів 
звіздою вів.  

Як людина, лежав у яслах, і, як Бог, од волхвів дари і 
поклоніння приймав.  

Як людина, тікав у Єгипет, і, як Богу, рукотворіння 
єгипетські поклонилися Йому.  

Як людина, прийшов на хрещення, і, як Бога, Йордан 
устрашився Його і потік назад.  

Як людина, роздягшись, увійшов у воду, і, як Бог, од 
Отця послух прийняв: «Се син мій улюблений!» (Мф 3:17).  

Як людина, постився сорок днів, голод терплячи, і, як 
Бог, переміг спокусника. 

Як людина, йшов на весілля в Кану Галилейську, і, як 
Бог, воду у вино перетворив.  

Як людина, на кораблі спав, і, як Бог, заборонив море 
вітрам хвилювати, і послухали ті Його.  

Як людина, оплакав Лазаря, і, як Бог, воскресив його з 
мертвих.  

Як людина, на осля сів, і, як Бога, величали Його: 
«Благословенний той, хто гряде в ім'я Господнє!»  

Як людина, розп'ятий був і, як Бог, своєю владою 
разом із Ним розп'ятого впустив у рай.  

Як людина, оцет п'ючи, випустив дух і, як Бог, сонце 
мороком закрив і землею потряс. 

Як людина, в труну покладений був і, як Бог, пекло 
зруйнував і душі звільнив.  

Як людину, запечатали його в труні, і, як Бог, вийшов 
він із труни, печаті цілими зберігши.  

Як людське, намагались іудеї втаїти воскресіння Його, 
платячи стражникам, та, як Бога, побачили Його і пізнали 
у всіх кінцях землі. 

Воістину, чий Бог величчю зрівняється з Богом 
нашим? Той Богом є, Хто, творячи чудеса, вчинив 
спасіння посеред землі! 

 
 



Пёснь з7. Пісня 7 

Сьома і восьма пісні складені за зразком подячної пісні трьох от-
років, які чудесним чином врятувалися у Вавилонській печі: 
«Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и 
прославлено имя Твое во веки» (Дан. 3:26-45) 

Їрм0съ: Џтроцы, благочeстію 
совоспитaни, ѕлочести1вагw ве-
лёніz небрeгше, џгненнагw пре-
щeніz не ўбоsшасz, но посредЁ 
плaмене стоsще, поsху: nтцє1въ 
б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Ірмос: Юнаки, побожно 
разом виховані, злочестиве 
повеління відкинули, вогня-
ної погрози не убоялися, але 
серед полум’я стояли, співаю-
чи: Uотців Боже, благословен-
ний ТиU*. 

*(Дан. 3: 26-56) дивитися примітку до одного із канонів нижче. 

Пaстыріе свирsюще, ўжaсно 
свэтоzвлeніе получи1ша: слaва бо 
гDнz њблистA и5хъ, и3 ѓгGлъ, 
восп0йте, вопіS: ћкw роди1сz 
хrт0съ, nтцє1въ бGъ бlгосло-
вeнный. 

Пастирі, що грали на сопіл-
ках, побачили надзвичайне 
світло, бо їх осяяла слава Гос-
подня, і ангел взивав до них: 
співайте, бо народився Хри-
стос, UБог отців благословен-
нийU. (Лк 2:8-10) 

Внезaпу съ сл0вомъ ѓгGловымъ 
нбcнаz вHинства, слaва, вопіs-
ху, бGу въ вhшнихъ, на земли2 
ми1ръ, въ человёцэхъ благоволe-
ніе: хrт0съ возсіS, nтцє1въ бGъ 
бlгословeнный. 

Після того, як промовив ан-
гел, небесні воїнства заспіва-
ли: слава в вишніх Богу, і на 
землі мир, в людях благово-
ління; бо засяяв Христос, UБог 
отців благословенний U. (Лк 
2:13-14) 

Глаг0лъ что2 сeй, рек0ша пaс-
тыріе; прешeдше ўви1димъ бhв-
шее, бжcтвеннагw хrтA. Виfлеe-
ма же дошeдше, съ р0ждшею по-
кланsхусz, воспэвaюще: nтцє1въ 
б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Що це за слова? — сказали 
пастирі. — Підемо, побачимо 
Божественного Христа. Коли 
ж пришили до Вифлеєма, по-
клонилися разом з Тією, що 
народила, співаючи: UБог от-
ців благословенний U. 

Слуги6 ќбw неи1стовнw попа-
лsетъ, спасaетъ же всепалsщаz 
со стрaхомъ ю4ныz, седмочи1слен-

Слуг жорстоко спалює се-
микратно розпалена піч, 
юнаків же спасає зі страхом, 
всепалюча; тим, кого покри-



нымъ разжжeніемъ возвhшена: 
и5хже вэнчA плaмень, неза-
ви1стнw гDу подаю1щу благочeстіz 
рaди р0су. 

ло полум’я, Господь милости-
во подав росу*, заради побо-
жности. 

*Тут згадується біблійна подія, яка відбулася у Вавилоні за про-
рока Даниїла. «Цар Навуходоносор звелів зробити золотого бов-
вана... й наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській 
області... Тоді окличник гукнув голосно: «Вам, о народи, племена й 
язики, звелено: Тієї хвилі, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, 
гарфи, гусел та гудьби й усякого роду музичних приладів, ви впаде-
те ниць і вклонитеся золотому бовванові, що поставив його цар 
Навуходоносор. А хто не впаде ниць і не вклониться, вмить буде 
вкинутий у піч, розжарену вогнем.» ...Саме в той час деякі халдеї 
приступили з доносом на юдеїв. Вони заговорили й сказали цареві 
Навуходоносорові: ...мужі юдейські, що ти настановив був над 
справами Вавилонського краю — Седрах, Мисах та Авденаго, — ці 
мужі нехтують твоїм наказом, царю: вони твоїм богам не слу-
жать і золотому бовванові, що ти поставив, не кланяються... і 
привели цих мужів перед царя. Навуходоносор заговорив до них і 
мовив: «Чи ви, Седраху, Мисаху та Авденаго, справді моїм богам 
не хочете служити й золотому бовванові, що я поставив, не хоче-
те кланятись? Отож тепер, якщо ви готові, скоро почуєте звук 
сурми... впасти ниць і вклонитись бовванові, що я звелів зробити 
— гаразд; якщо ж не вклонитесь, умить будете вкинуті в піч, роз-
жарену вогнем, і тоді який бог визволить вас із моєї руки?» Сед-
рах, Мисах та Авденаго у відповідь цареві Навуходоносорові сказа-
ли: «...Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, 
розжареної вогнем, він визволить нас, царю, й з твоєї руки» ..Тоді 
Навуходоносор запалав люттю...й повелів розпалити піч усемеро 
більше, ніж її звичайно розпалювано,  і наказав найдужчим мужам 
із свого війська зв'язати Седраха, Мисаха й Авденаго та й вкинути 
їх у піч, розжарену вогнем. ... Але що наказ царя був суворий, і піч 
була розпалена незвичайно, полум'я від вогню вбило тих мужів, що 
вкидали Седраха, Мисаха й Авденаго. Ці ж троє мужів — Седрах, 
Мисах та Авденаго — впали в піч, розпалену вогнем, зв'язані. І хо-
дили вони серед полум'я, хваливши Бога й благословивши Господа. 
Встав Азарія і, відкривши уста свої серед вогню, помолився і так 
промовив: «Благословен єси, Господи, Боже батьків наших, і хвали 
достойний; ім'я твоє преславне на всі віки; ... Царські слуги, що 
вкинули їх, не переставали розпалювати печі ропою, смолою, 
клоччям та хмизом, так що полум'я піднялось на 49 ліктів (23-25 
метрів) поверх печі, і, вибухнувши, спалило тих халдеїв, що їх сяг-



нуло при печі. Ангел же Господній зійшов з Азарією та його това-
ришами в піч, віддалив розпалений вогонь від печі і вчинив у середи-
ні печі так, немов би там повівав вітерець росистий, і вогонь їх 
зовсім не торкнувся, не завдав їм болю і не скоїв їм ніякої шкоди. 
Тоді ті троє, немов одними устами, взяли хвалити, славити й 
благословляти в печі Бога, промовляючи: «Благословен єси, Госпо-
ди, Боже батьків наших, і достохвальний і вельми возносимий по-
віки; благословенно ім'я твоє святе й славне, і вельми достохваль-
не й возносиме повіки.» (Дан. 3:1-52). Ця подія  стала  прообразом  
непорочного  зачаття і народження Дівою Господа, утроба якої не 
була опалена вогнем Божества, подібно до юнаків, котрі залиши-
лися неушкодженими у вавилонській печі, а поява Ангела Божого 
посеред печі тлумачиться святими отцями як поява Господа на-
шого Ісуса Христа у Старому Завіті.  

Пом0щниче хrтE человёкwмъ, 
проти1вное гадaніе, воплощeніе 
неизглаг0ланное и3мёzй, посра-
ми1лъ є3си2: богaтство њбожeніz 
носsй, воwбрaжсz нhнэ, є3гHже 
рaди ўповaніемъ, свhше въ пре-
исп0дній пріид0хомъ мрaкъ. 

Христе, Спасителю людей, Ти 
посоромив невимовним втілен-
ням гадки супротивних*; нося-
чи божественну природу, Ти 
нині став зображеним, бо зара-
ди того, щоб стати богами, ми 
впали з висоти і опинилися у 
темряві** пекла. (Лк 10:18) 

*Диявола 
** Тобто, бажаючи  стати богами і вкусивши від дерева пізнан-

ня добра і зла, впали у гріх. Сенс тропаря в тому, що через наро-
дження Христа нам знову дарується право бути богами (за бла-
годаттю, звичайно, не за природою). Розриваються кайдани того 
(первородного) гріха, яким тримав нас диявол, і таким чином руй-
нуються його плани (на панування над людьми через гріх). 

ЅлЁ неудержaннw возвышaе-
мый, нечeстнw бэсsщійсz t 
развращeніz мjра, низложи1лъ 
є3си2 всем0щнэ грёхъ, ±же при-
влечE прeжде, днeсь же t сётей 
спасaеши, вопл0щсz в0лею бlго-
дётелю. 

Ти силою подолав гріх, 
що розбестив світ, який 
нестримно зростав у злі і 
манив до себе; нині, во-
плотившись волею, Ти 
спасаєш від сітей, Благо-
дійнику. 

Катавaсіа: ВсецRS люб0вію 
ўловлeнніи џтроцы, ўкори1ша 
безчи1сленнw kрsщасz мучи1телz 

Катавасія: Всецаря лю-
бов’ю уловлені, юнаки знева-
жили безмежно жорстоку му-



ѕлоб0жное љзыковрeдіе, и5мже 
повинyсz џгнь мн0гій, вLцэ 
глаг0лющымъ: во вёки бlгосло-
вeнъ є3си2.  

чителя безбожну хулу; їм же 
підкорився вогонь великий, 
молитвою до Владики: повіки 
благословенний Ти. (Дан. 
3:29-88.) 

Пёснь }. Пісня 8 

Сьома і восьма пісні складені за зразком подячної пісні трьох отро-
ків, які чудесним чином врятувалися у Вавилонській печі: 
«Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и 
прославлено имя Твое во веки» (Дан. 3:26-45) 

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw, 
росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь 
џбразъ. не бо2, ±же пріsтъ, па-
ли1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь 
бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўт-
р0бу. тёмъ, воспэвaюще, вос-
поeмъ: да бlгослови1тъ твaрь 
всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ 
вёки. 

Ірмос: Чудо надприродне 
росоносна піч прообразува-
ла: як не опалила юнаків, 
так не опалив Діву вогонь 
Божества, що ввійшов в Її 
утробу. Тому, оспівуючи, 
взиваємо: Uнехай благослов-
ляє все творіння Господа і 
прославляє по всі віки U. 

Влечeтъ вавmлHнz дщи2 џт-
роки плэнє1нныz дв7довы t 
сіHна къ себЁ: дарон0сцы же 
слeтъ волхвы2 дёти, дв7довэ 
бGопріsтнэй дщeри молsщыz-
сz. тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: 
да благослови1тъ твaрь вс‰ гDа, 
и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

Дочка Вавилонова* збирає 
від Сиона до себе полонених 
синів Давидових, але посилає 
своїх синів — волхвів з дарами 
на поклоніння до дочки Дави-
дової**, що прийняла в Себе 
Бога. Тому, співаючи, взиває-
мо: Uнехай благословляє все тво-
ріння Господа і прославляє по 
всі вікиU. 

*Тобто те саме місто Вавилон, царі якого взяли в полон населен-
ня Ізраїлю. 

**Пресвятій Богородиці: «Слухай, дочко, глянь, прихили твоє ву-
хо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси 
твоєї, бо він — твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами 
приходить; твоєї ласки запобігають багатирі народу. Уся при-
брана пишно входить царівна, золотом ткані її шати.» (Пс. 44:11-
14). 

Nргaны ўклони1ша плачє1вныz Не хотіли співати діти 



пBсни, не поsху бо въ земли2 
чуждeй џтроцы сіHновы: вавm-
лHнскую же разрэшaетъ лeсть 
всю2, и3 мусік‡йскіz состaвы, въ 
виfлеeмэ возсіsвъ хrт0съ. 
тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да 
благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 
превозн0ситъ во вс‰ вёки. 
 

Сиона на землі чужій* 
плачливі пісні. Але Хри-
стос, що засяяв у Вифлеє-
мі, викриває всю оману 
Вавилонську і музичні спі-
ви**. Тому, співаючи, взи-
ваємо: Uнехай благословляє 
все творіння Господа і 
прославляє по всі віки U. 

*« Над вавилонськими ріками, там ми сиділи й ридали, як згаду-
вали Сіон. На вербах, серед нього, повісили ми наші гусла. Бо там 
пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радости 
у нас тії, що мук нам завдавали: «Співайте нам пісень сіонських!» 
Як нам пісень Господніх на чужій землі співати?» (Пс. 136:1-4) 

**Мається на увазі «звук сурми, сопілки, цитри, цівниці,  гуслів і 
симфонії і всяких музичних інструментів» (дивіться примітку 
про вавилонську піч) – тобто звуки, які спонукали людей кланя-
тися ідолам (поклоніння яким і названо «вавилонським лукавст-
вом», хоча мається на увазі взагалі будь-яке поклоніння, не лише у 
Вавилоні), поклоніння, яке руйнує Христос. 

Коры6сти вавmлHнъ цrтва сі-
Hнz, и3 плэнeнное богaтство 
пріsтъ: сокрHвища же хrт0съ въ 
сіHнъ сегw2, и3 цари2 ѕвэзд0ю 
наставлsz ѕвэздоблюсти1тели 
влечeтъ. тёмъ воспэвaюще вос-
пои1мъ: да благослови1тъ твaрь 
всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ 
вёки. 

Одержав Вавилон здобич, і 
полонене багатство царства 
Сионського*; Христос же по-
вертає Його (Вавилона) до 
Сиона і приводить царів, на-
становляючи зіркою служи-
телів зірок. Тому, співаючи, 
взиваємо: Uнехай благослов-
ляє все творіння Господа і 
прославляє по всі вікиU. 

*Про полон держави ізраїльтян: «Тоді Йоахин, юдейський цар, 
вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і 
князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх, на восьмому ро-
ці свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму, і 
скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив 
був Соломон, ізраїльський цар, для Господньої святині, — як прорік 
був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх за-
можних – десять тисяч, усіх майстрів і слюсарів. Зостались лише 
прості, вбогі селяни.» (2 Цар. 24:12-14). 



Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 
*На восьмій пісні замість  Слава читається: «Благословимо 

Отця,  і Сина, і Святого Духа, Господа», і перед катавасією 
співається: «Хвалимо, благословимо, поклоняємося Госпо-
деві, співаючи і підносячи Його навіки», бо три отроки в печі 
були прообразом Святої Трійці, а також прообразом втілення 
Христа від Духа Святого і Марії Діви.   

Пaгубы ўбэжaвши, є4же њбо-
жи1тисz прeлестію непрестaннw 
поeтъ и3зліsвшагосz сл0ва, ю4но-
шески всS съ трeпетомъ твaрь, 
неслaвну хвалY боsщисz при-
н0ситъ, тлённа сyщи, ѓще и3 
мyдрэ терпsше. 

Уникнувши пагуби обожнен-
ня безчесного, усе творіння не-
впинно і з тремтінням, сміливо 
(по-юнацьки) оспівує Слово, 
що витекло*, негідну славу по-
боюючись воздати, тлінне був-
ши, хоча воно і мудро зберіга-
лось (виявляло стійкість). 

*Господь Ісус Христос був названий Тим, хто виточився і витік 
зі скелі. Святе Письмо говорить про це так: «Господня ж частина 
— народ його, Яків — уділ його насліддя… Водив його по вершинах 
краю, годував його плодами поля; давав йому мед зо скелі ссати й 
олію з каменя твердого; (Втор. 32:9,13); «Коли ти в суботу стри-
маєш свою ногу,… тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. Я пове-
зу тебе на колісниці узвишшями країни і нагодую тебе спадщиною 
Якова, предка твого. Бо уста Господні так сказали.» (Іс. 58:13,14); 
«Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами 
моїми… Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі 
його наситив би» (Пс. 80:14,17). «Моїми шляхами» – жити за за-
повідями Господніми. Решта уривків метафорично зображуюють 
блага, які обіцяє Бог щиро віруючим людям. І головне благо, яке 
нам подав Бог – Господь наш Ісус Христос.  

Грzдeши, заблyждше на пa-
жить њбращaz цвэтотв0рную, 
и3зъ пустhнныхъ холмHвъ, kзh-
кwвъ возстaніе, человёческое є3с-
тество2, си1лу нyжную человэко-
убjйцы ўгаси1ти: мyжъ же 
kви1всz и3 бGъ промышлeніемъ. 

Грядеш, Христе, щоб заблу-
дле привести на пасовище 
цвітоносне від пустельних па-
горбів; спасіння народів, Ти 
погасив у людській природі 
силу людиновбивці, ставши 
Людиною і з Божеством не 
розлучившись. 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw 
во вёки. 

Катавaсіа: Ўтр0бу неwпaльну Катавасія: Утробу Діви 



њбразyютъ nтрокови6цы, и5же въ 
вeтсэмъ њпалsеміи ю4ношы, 
преестeственнw раждaющую запе-
чатлённу. nбоs же содэвaющи 
чудодёйство є3ди1но, лю1ди къ 
пёнію возставлsетъ бlгодaть. 

прообразують неопальну вки-
нуті у вогонь вітхозавітні 
юнаки, (утробу) запечатану* 
предивного Різдва — все це 
створивши однією чудоді-
єю**, людей на пісню нади-
хає благодать. 

*«Садок замкнений, моя сестра-дружина, садок замкнений, кри-
ниця під печаттю.» (Пісн. 4:12).Слово «замкнений», за тлумачен-
ням св. Іоанна Дамаскіна, вказує на приснодівство Божої Матері. 

**Тобто і в спасінні юнаків, і в народженні від Діви.  
Перед  дев'ятою піснею канону диякон із кадилом виголошує перед 
іконою Богородиці перший приспів канону. 
І звершується кадіння всього храму.  

 

Пёснь f7. Пісня 9 

Дев’ята  пісня  зазвичай  містить прославлення  Божої Матері. Вона 
застосована до пісні святого Захарії, батька Предтечі Господнього 
Іоанна (Лк.1: 68-79). Однак у нинішнє свято маємо виняток – канон 
прославляє Різдво Христове. 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
честнёйшую и3 слaвнэйшую г0р-
нихъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу. 

Приспів: Величай, душе моя, 
чеснішу і славнішу від небесних 
воїнств, Діву Пречисту Богороди-
цю. 

Їрм0съ: Тaинство стрaнное 
ви1жду и3 преслaвное: нeбо, вер-
тeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: 
ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже 
возлежE невмэсти1мый хrт0съ 
бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величa-
емъ. 

Ірмос: Таїнство дивне бачу 
і преславне: небо — вертеп; 
престіл херувимський — Діву; 
ясла — вмістилище, до возліг 
невмістимий Христос Бог; 
Його ж, оспівуючи, величає-
мо. 

Припёвы: Величaй, душE моS, 
t дв7ы бGа пл0тію р0ждшагосz. 
Величaй, душE моS, въ вертe-

пэ р0ждшагосz цRS. 

Приспіви: Величай, душе 
моя, Бога, від Діви плоттю наро-
дженого. 

Величай, душе моя, у печері на-
родженого Царя. 

И#зрsдное течeніе зрsще волсви2 
неoбhчныz н0выz ѕвэзды2 

Коли побачили волхви див-
ний рух надзвичайної нової 
зірки, що засяяла на небі, 



новосіsющіz, нб7сA просвэщaю-
щіz, хrтA цRS знaменующіz на 
земли2, р0ждшагосz въ виfлеe-
мэ, на спасeніе нaше. 

зрозуміли, що народився на 
землі у Вифлеємі Христос 
Цар, на спасіння наше. 

Припёвы: Величaй, душE моS, 
t волхвHвъ бGа покланsемаго. 
Величaй, душE моS, t ѕвэз-

ды2 волхвHмъ возвэщeннаго. 

Приспіви: Величай, душе 
моя, Бога, Якому волхви покло-
няються. 

Величай, душе моя, зіркою вол-
хвів Сповіщеного. 

Новорождeнное, волхвHмъ гла-
г0лющымъ, nтрочA цRь, є3г0же 
ѕвэздA kви2, гдё є3сть, томy бо 
поклони1тисz пріид0хомъ: kрsсz 
и4рwдъ смущaшесz, хrтA ўби1ти 
бGоб0рецъ шатazсz. 

Волхвів стали питати: де 
Немовля — Цар, про наро-
дження Якого сповістила зір-
ка, бо ми прийшли поклони-
тися Йому? Ірод-богоборець, 
хвилюючись, у гніві намагав-
ся вбити Христа. (Мф 2) 

Припёвы: Величaй, душE моS, 
чcтую дв7у и3 є3ди1ну бцdу, р0ждшую 
хrтA цRS. 
Волсви2 и3 пaстыріе пріид0ша 

поклони1тисz хrтY, р0ждшемусz 
во виfлеeмэ грaдэ. 

Приспіви: Величай, душе 
моя, чисту Діву і єдину Бого-
родицю, що народила Христа 
Царя. 

Волхви і пастирі прийшли 
поклонитися Христу, що на-
родився у Вифлеємі-граді. 

И#спытA и4рwдъ врeмz ѕвэзды2, 
є3sже вождeніемъ волсви2 въ 
виfлеeмэ покланsхусz хrтY съ 
дaры: є4юже ко nтeчеству нас-
тавлsеми, лю1таго дэтоубjйцу 
њстaвиша порyгана. 

Ірод довідався про час, коли 
з’явилася зірка, ведені якою вол-
хви прийшли до Вифлеєма з да-
рами поклонитися Христу; але, 
направлені нею у вітчизну, зали-
шили посоромленим лютого ді-
товбивцю. 

Припёвы: Днeсь пaстыріе ви1-
дzтъ сп7са, пеленaми њбви1та, и3 
лежaща во ћслехъ. 
Днeсь вLка рyбищемъ пеленaет-

сz, неwсsзанный, ћкw мLнецъ. 
Днeсь всsка твaрь весели1тсz и3 

рaдуетсz, ћкw хrт0съ роди1сz t 

Приспіви: Нині пастирі 
бачать Спаса, пеленами пови-
того, покладеного в яслах. 

Нині Владика неосяжний 
пеленається руб’ям, як Немо-
вля. 

Нині все творіння веселить-
ся і радується: бо Христос на-



дв7ы nтрокови1цы. родився від Діви. 

Џбразы несвBтлы, и3 сBни 
приведeны, q м™и чcтаz, ви1-
дэвше сл0ва, н0ва ћвльшагwсz 
t врaтъ заключeнныхъ: мнsщіи 
же и4стинную свётлость, дос-
т0йнw твою2 благослови1мъ ўт-
р0бу. 

Прообрази несвітлі, і тіні 
перемінні; Ти, Мати чиста, 
побачила Слово*, що яви-
лося із врат** зачине-
них, — істинну світлість; 
достойно Твою прославля-
ємо утробу. 

*Старозавітні пророцтва. Про них гарно говорить апостол Па-
вло: «Бо знаємо частинно й частинно пророкуємо. Коли настане 
досконале, недосконале зникне. … Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, 
неясно; тоді ж — обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недоскона-
ло, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний.»(1Кор. 13:9-10,12) У земно-
му житті ми бачимо небесне, наче в дзеркальному відображенні, 
тьмяно й невиразно – у прийдешньому житті нам дано буде узрі-
ти Бога «обличчям в обличчя». Так і зі старозавітними пророцт-
вами. Вони були неясними і невизначеними, допоки не звершиилося 
пришестя во плоті Господа нашого Іісуса Христа. 

** Єз. 43:27; 44:1-4. Це – пророцтво Єзекиїля про те, що полонені 
іудеї не тільки повернуться, але й відновлять храм. Пророк де-
тально описує будову майбутнього храму та його освячення. Воно 
повинно відбуватися протягом семи днів,  а на восьмий день на 
жертовнику священники повинні принести жертву вже не для ос-
вячення храму, а для того, щоб умилостивити Господа і вислови-
ти Йому свою вдячність і відданість. Далі пророк говорить про 
те, що йому було показано весь храм, після чого вдруге було звер-
нено  його увагу на східні врата святилища. Вони були закриті.  
Про них йому було сказано, що ними пройшов Господь, і вже ніхто 
не повинен не лише проходити ними, але навіть бачити їх відкри-
тими. Немає винятку ні для царя, ні для первосвященника. Навіть 
для споживання жертви первосвященник має право підійти лише 
через притвор («єлам» означає притвор або галерею, це слово гре-
ки не переклали) до врат, щоб відчути себе неначе перед лицем Бо-
га, але через врата не пройде. Від східних врат пророка було підве-
дено до північних, і звідси йому відкрилася вся велич  слави Божої.  

Тут, за тлумаченням блаж.Феодорита, прийнятого святими 
отцями Церкви, увага пророка була звернена на східні врата, яки-
ми колись увійшов Господь до храму. Це символ Богоматері, Яка 
неначе відкрила Господу двері в людський світ. Господь став Люди-
ною, а Богоматір послужила єдиному і неповторному таїнству 
втілення й народження Його серед людей.  



Припёвы: Нбcныz си6лы р0жд-
шагосz сп7са гDа и3 вLку возвэ-
щaютъ мjру. 
Величaй, душE моS, тріmпос-

тaснагw и3 нераздёльнагw бжcтвA 
держaву. 
Величaй, душE моS, и3збaвль-

шую нaсъ t клsтвы. 

Приспіви: Небесні Сили 
народженого Спаса Господа і 
Владику сповіщають світу. 

Величай, душе моя, триіпо-
стасного і нероздільного Бо-
жества державу. 

Величай, душе моя, Ту, Хто 
визволив нас від клятви. 

Желaніе получи1вше, и3 б9іz 
пришeствіz хrтокрaсніи лю1діе 
спод0бльшесz, нhнэ ўтэшaют-
сz пaки бытіeмъ: ћкw живо-
н0сну благодaть даeши, дв7о 
чcтаz, поклони1тисz слaвэ. 

Одержавши бажане, і сподо-
бившись Божого пришестя, хри-
стоімениті люди нині утішаються 
духовним народженням; бо Ти, 
Діво чиста, подаєш живоносну 
благодать поклонятися славі 
небесній. 

Припёвъ: Днeсь дв7а раждaетъ 
вLку внyтрь вертeпа. 

Приспів: Нині Діва наро-
джує Владику всередині вертепа. 

Катавaсіа: Люби1ти ќбw нaмъ, 
ћкw безбёдное стрaхомъ ўд0-
бэе молчaніе, люб0вію же, дв7о, 
пBсни ткaти спротzжeннw сло-
жє1нныz, неуд0бно є4сть: но и3 
м™и, си1лу, є3ли1ко є4сть произ-
волeніе, дaждь. 

Катавасія: Любити нам зі 
страхом зручніше мовчання, 
як безбідне; любов’ю ж скла-
дати пісні, протяженносклад-
ні, Діво, незручно є; але дай 
нам, Мати, силу, наскільки є 
благовоління*. 

*Дуже цікава історія написання преподобним Іоанном Дамаскіном 
цього ірмосу. Вона викладена в кінці книжки. 
 

Мала єктенія: «Паки і паки» (знову і знову) 
 

Священик: 
 

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы 
нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Бо Тебе хвалять усі Сили 
Небесні, і Тобі славу возсила-
ємо, Отцю, і Сину, і Святому 
Духові, нині, і повсякчас, і на 
віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 



Після закінчення канону – урочистий світильний.  
 

Посэти1лъ ны2 є4сть свhше сп7съ 
нaшъ, вост0къ вост0кwвъ, и3 
сyщіи во тмЁ и3 сёни њбрэт0-
хомъ и4стину: и4бо t дв7ы роди1сz 
гDь. 

Прийшов до нас з неба Спа-
ситель наш — Схід зі сходу, і 
ми, сущі в темряві* і тіні, зна-
йшли істину**; бо від Діви 
народився Христос. 

*«Вони сиділи в тьмі й тіні смерти, скуті нуждою й залізом, … 
Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скор-
бот їхніх. Він вивів їх із тьми й тіні смерти і розбив їхні кайдани.» 
(Пс. 106:10,13-14).  Святі отці під тьмою розуміють оману,  під 
кайданами – гріх. 

**Святе Письмо каже про це так: «Відчиніть ворота! Нехай 
увійде народ праведний, що любить правду» (Іс. 26:2). Пилат 
запитав у Христа: «Що таке — істина?» (Ін 18:38). Христос не 
відповів йому, оскільки насправді Пилат поставив це запитання 
не для пізнання істини, а з іронією. Ми, віруючі, знаємо, що є 
істиною: «Я, Господь, кажу лиш те, що справедливе, сповіщаю са-
му правду.» (Іс. 45:19); «Ісус сказав йому (Фомі): "Я — путь, істина 
і життя!" » (Ін 14:6). 
 

Наступними співаються хвалитні стихири. Спочатку 
співається початок 148-го псалма, потім частину стихів читає 
читець, інші стихи псалмів 148-150 співаються і читаються 
почергово зі стихирами. 

 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1-
те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ по-
добaетъ пёснь бGу.  

Все, що дихає, нехай хвалить 
Господа. Хваліть Господа з небес, 
хваліть Його у вишніх. Тобі 
подобає пісня, Боже  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хваліть Його, всі Ангели 
Його, хваліть Його, всі сили 
Його! Тобі подобає пісня, 
Боже. 

 

Решту псалма читає читець. 
 

 
СТИХИРИ ХВАЛИТНІ 

 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1-

Хваліть його за діяння 
могутності Його. Хваліть Його за 
безмежну велич Його! 



чествіz є3гw2.  

Весели1тесz првdніи, нб7сA рaдуй-
тесz, взыгрaйте г0ры, хrтY 
р0ждшусz: дв7а сэди1тъ херувj-
мwмъ под0бzщисz, носsщи въ 
нёдрэхъ бGа сл0ва воплощeнна: 
пaстыріе рождeнному дивsтсz: 
волсви2 вLцэ дaры прин0сzтъ, 
ѓгGли воспэвaюще глаг0лютъ: не-
постижи1ме гDи, слaва тебЁ.  

Веселіться, праведні, радійте, 
небеса, заграйте, гори! Христос 
народився! Сидить Діва, до хе-
рувимів подібна, і тримає в обі-
ймах Бога — Слово втіленого. 
Пастирі народженому дивують-
ся; волхви Владиці приносять 
дари; ангели співають і виголо-
шують: неосяжний, Господи, 
слава Тобі.  

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

Хваліть Його зі звуком 
трубним, хваліть Його на 
псалтирі* та гуслях! 

*Стародавній музичний струнний інструмент. 

Бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўп-
раздни1ла є3си2 пeрвую клsтву 
є4vину: ћкw м™и былA є3си2 бла-
говолeніz џ§а, носsщи въ нё-
дрэхъ б9іе сл0во воплощeнное. не 
терпи1тъ тaйна и3спытaніz. вё-
рою є3ди1ною сію2 вси2 слaвимъ, 
зовyще съ тоб0ю и3 глаг0люще: 
неизречeнне гDи, слaва тебЁ.  

Богородице Діво, що наро-
дила Спаса! Ти знищила по-
передню клятву Євину, бо 
стала Матір’ю благовоління 
Отчого, носячи в обіймах 
Своїх Слово Боже, втілене. Це 
таїна, яку не можна зрозумі-
ти; тільки вірою її всі просла-
вляємо, з Тобою взиваючи і 
промовляючи: невимовний, 
Господи, слава Тобі. 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ 
и3 nргaнэ.  

Хваліть Його з тимпаном у 
хорі. Хваліть Його на струнах та 
органі 

Пріиди1те, воспои1мъ м™рь 
сп7сову, по ржcтвЁ пaки ћвльшу-
юсz дв7у: рaдуйсz, грaде њдушев-
лeнный цRS и3 бGа, въ нeмже 
хrт0съ пожи1въ, спасeніе содёла. 
съ гавріи1ломъ воспоeмъ, съ пaс-
тырьми прослaвимъ, зовyще: 

Прийдіть, оспіваємо Матір 
Спасову, Яка і після народжен-
ня залишилася Дівою; радуйся, 
граде одухотворений Царя і Бо-
га, в Якому Христос, поживши, 
звершив спасіння. З Гавриїлом 
оспіваймо, з пастирями про-
славмо, взиваючи: Богородице, 
благай із Тебе Втіленого, щоб 



бцdе, моли2 и3зъ тебє2 воплощeн-
наго спасти1сz нaмъ.  

спастися нам. 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хваліть Його на кимвалах 
дзвінкоголосих*, хваліть Його на 
кимвалах гучних! Усе, що дихає, 
нехай хвалить Господа! 

*Стародавній музичний інструмент, подібний до сучасних 
мідних тарілок, але набагато милозвучніший. 

Nц7ъ благоизв0ли, сл0во 
пл0ть бhсть, и3 дв7а роди2 бGа 
вочlвёчшасz: ѕвэздA возвэщa-
етъ, волсви2 покланsютсz, пaс-
тыріе чудsтсz и3 твaрь рaдует-
сz.  

Отець благозволив, Слово 
стало плоттю, і Діва народи-
ла Бога втіленого; зірка спо-
віщає, волхви поклоняють-
ся, пастирі дивуються, і тво-
ріння радується. 

Слaва: Е#гдA врeмz є4же на 
зeмлю пришeствіz твоегw2, пeр-
вое написaніе вселeннэй бhсть, 
тогдA восхотёлъ є3си2 человё-
кwвъ написaти и3менA, вёрую-
щихъ ржcтвY твоемY. сегw2 рaди 
таков0е повелёніе t кeсарz воз-
гласи1сz: вёчнагw бо твоегw2 
цrтвіz безначaльное, ржcтв0мъ 
твои1мъ њбнови1сz. тёмъ тебЁ 
прин0симъ и3 мы2 пaче и3мённагw 
данносл0віz, правослaвнагw бо-
гaтства бGосл0віе, ћкw бGу и3 
сп7су дyшъ нaшихъ. 

Слава: Коли прийшов час 
Твого на землю пришестя, 
був перший перепис вселен-
ної, тоді Ти зволив написати 
й імена людей, віруючих у 
Твоє Різдво; заради цього та-
ке повеління кесаря було 
проголошено, вічне бо Твоє 
Царство безначальне Різдвом 
Твоїм оновилося. Ось тому і 
ми приносимо Тобі замість 
запису імені багатство право-
славного богослів’я як Богу і 
Спасу душ наших. 

И# нhнэ: Днeсь хrт0съ въ виf-
леeмэ раждaетсz t дв7ы: днeсь 
безначaльный начинaетсz, и3 
сл0во воплощaетсz: си6лы нбcныz 
рaдуютсz, и3 землS съ человёки 
весели1тсz: волсви2 вLцэ дaры 

І нині: Нині Христос у Ви-
флеємі народжується від Ді-
ви; нині Безначальний почи-
нається, і Слово втілюється; 
Сили Небесні радуються, і зе-
мля з людьми веселиться; 
волхви Владиці дари прино-



прин0сzтъ, пaстыріе рождeнному 
дивsтсz. мh же непрестaннw 
вопіeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, 
и3 на земли2 ми1ръ, въ человё-
цэхъ благоволeніе.  

сять; пастирі Народженому 
дивуються; ми ж безпере-
станно взиваємо: слава в ви-
шніх Богу, і на землі мир, в 
людях благовоління. 

 

Після співання  стихири на «Слава» відкриваються Царські врата 
і запалюється панікадило. 

Після стихири на «І нині» промовляється хвалебний виголос 

«Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.».  

Хор співає Велике славослов’я. 
 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeм-
лzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву 
нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, 
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, 
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми1нь. 

Слава у вишніх Богу, і на зе-
млі мир, між людьми благово-
ління! Хвалимо Тебе, благо-
словляємо Тебе, покланяємось 
Тобі, славословимо Тебе, дяку-
ємо Тобі заради великої слави 
Твоєї. Господи, Царю Небес-
ний, Боже, Отче Вседержите-
лю, Господи, Сину Єдинород-
ний Ісусе Христе, і Святий Ду-
ше! Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сину Отця, Який взяв 
гріх світу, помилуй нас; Ти, 
Який взяв гріхи світу, прийми 
молитву нашу; Ти, що сидиш 
праворуч Отця, помилуй нас! 
Бо Ти єдиний Святий, Ти єди-
ний Господь Ісус Христос, на 
славу Бога Отця. Амінь. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, 
и3 въ вёкъ вёка. 

Повсякдень благословляти-
му Тебе, і хвалитиму ім’я Твоє 
повік і на віки віків! 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa-

Сподоби, Господи, в день 
цей без гріха зберегтися нам. 
Благословенний Ти, Господи, 
Боже отців наших, хвальне і 



шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

прославлене ім’я Твоє на ві-
ки. Амінь. 

Бyди гDи, млcть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Нехай буде милість Твоя, 
Господи, до нас, бо ми упова-
ємо на Тебе! 

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. 

Благословений Ти, Господи, 
навчи мене настанов Твоїх!*. 

*Цей стих співається три рази. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ти був нам приста-
новищем з роду в рід! Я мо-
вив: «Господи, помилуй ме-
не! Зціли душу мою, бо згрі-
шив я перед Тобою». 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, нау-
чи1 мz твори1ти в0лю твою2, 
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў 
тебE и3ст0чникъ животA, во свё-
тэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Про-
бaви млcть твою2 вёдущымъ тS. 

Господи, до Тебе я прибіг; 
навчи мене творити волю 
Твою, бо Ти — Бог мій, бо в 
Тебе джерело життя, від Тво-
го сяйва ми побачимо світло; 
подай милість Твою тим, що 
знають Тебе. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святий Боже, Святий Кріп-
кий, Святий Безсмертний, по-
милуй нас *. 

*Цей піснеспів співається тричі.  

Слaва, и3 нhнэ: 
С™hй безсмeртный, поми1луй 

нaсъ. 

Святий Безсмертний, поми-
луй нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святий Боже, Святий Кріп-
кий, Святий Безсмертний, по-
милуй нас. 

 

Знову співається святковий тропар. 
 

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнz-

Різдво Твоє, Христе Боже 
наш, засвітило світові світло 
розуму, в нім бо ті, що зіркам 
служили, від зірки навчилися 
поклонятися Тобі, Сонцю 



тисz сlнцу прaвды, и3 тебE вё-
дэти съ высоты2 вост0ка: гDи, 
слaва тебЁ. 

правди, і визнавати Тебе, що 
Ти є Схід з висоти; Господи, 
слава Тобі. 

 

В окремих випадках, передбачених уставом монасти-
ря, відразу після співу цього тропаря починається Бо-
жественна літургія. Якщо цього не відбувється, служба 
продовжується за вказаним нижче уставом. 

Виголошується сугуба єктенія.  
Священик: 
 

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Бо Ти Милостивий і Чолові-
колюбний Бог єси, і Тобі сла-
ву возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині, і по-
всякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

І відразу виголошується прохальна єктенія.   
Священик: 
 

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 
чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Бо Ти Бог милости, щедрот і 
чоловіколюбства єси, і Тобі 
славу возсилаємо, Отцю, і Си-
ну, і Святому Духові, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

Священик (звертаючись до вірян): Ми1ръ всBмъ. 

Хор: И# д¦ови твоемY. 

Диякон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священик, тихо про себе прочитавши молитву про всіх, котрі 

схилили голови перед Спасителем:  
 

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 
спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ 

Твоє бо є, щоб милувати і 
спасати нас, Боже наш, і Тобі 



слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

славу возсилаємо, Отцю, і Си-
ну, і Святому Духові, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

Диякон : Премyдрость. 

Хор (цей виголос залежить від того, хто здійснюватиме відпуст) 

Бlгослови2. 
Священик: 
 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, 
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Сий Благословенний Хри-
стос Бог наш завжди, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, 

правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка.  

Священик: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0жд-
шую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

Чеснішу від херувимів і не-
зрівнянно славнішу від сера-
фимів, що без істління Бога 
Слово породила, сущу Бого-
родицю, Тебе величаємо. 

 

Священик: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва 

тебЁ. 

Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй (тричі). Бlгослови2. 
Священик: 
 

И$же въ вертeпэ роди1выйсz, и3 
въ ћслехъ возлегjй, нaшегw рaди 
спасeніz, хrт0съ и4стинный бGъ 
нaшъ, моли1твами пречcтыz 
своеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ, по-

Христос, що народився у пе-
чері й возліг у годівницю для 
худоби заради нашого спасін-
ня, істинний Бог наш, по мо-
литвам пречистої Своєї Мате-
рі й усіх святих помилує нас і 



ми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw 
бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

спасе, як Благий і Людино-
любний. 

 

Хор: Ґми1нь. 
 

Утреня закінчується. Починається читання 1-го часу. 3-й 
і 6-й літургічні часи зазвичай читаються перед Літургією, служіння 
якої звершується у свій час, вранці – для тих, хто не зміг брати 
участь у ній вночі. Тексти Часів ми тут не наводимо. 

 
 

 
 



БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
 

Різдвяний піст закінчується опівночі. Як наслідок, Літургія в день 
Різдва Христового звершується в найбільш ранній час – одразу 
після утрені, зазвичай близько другої години ночі: Последование 
Литургии бывает порану. 

У день Різдва Христового, як правило (за винятком особливих 
випадків), звершується Літургія святителя Іоанна Златоуста. 

Диякон (вийшовши на амвон): Бlгослови2, вLко. 

Священик (зображаючи Євангелієм хрест над Престолом): 

Бlгословeно цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 

во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 

Після чого виголошується Єктенія велика (або «мирна»). 

Диякон: Ми1ромъ (в мирному влаштуванні серця) гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. (повторюючи ці слова на кожному проханні 

єктенії) 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (про мир душі, який подається Богом), и3 

спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра (про мир у всьому світі), бlгостоsніи (про 

благополуччя) с™hхъ б9іихъ цRквeй (маються на увазі помісні 

Православні Церкви), и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.  

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в нього), гDу пом0лимсz. 

(Тут вставляються прохання про духовну та світську владу). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (про цей святий монастир), всsкомъ грaдэ, 

странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (про сприятливу погоду), њ 

и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (про мирне 

життя), гDу пом0лимсz. 



Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (хворих), 

стрaждущихъ (стражденних), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу 

пом0лимсz. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 

Заступи2 (захисти), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

благодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитовно 

пом’янувши), сaми себE, и3 другъ дрyга (себе та інших), и3 вeсь 

жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ (присвятимо Богові). 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священик: Ћкw (тому що) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть 

и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 

вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 

Під час цієї єктенії священник про себе читає молитву 1 
Антифону, якою можна молитися й іншим вірянам; проте, оскільки 
під час єктенії потрібно молитися разом з усіма всеосяжною 
молитвою «Господи, помилуй!», цю молитву найкраще прочитати 
або в кінці 3 часу, або разом із молитвою 2 Антифону. 

 

 U  Цю молитву можна читати разом зі священником, але 

тільки про себе і тільки в храмі. 

Господи Боже наш, Твоя влада невимовна й слава 
неосяжна, Твоя милість безмірна й людинолюбство 
несказанне. Сам, Владико, з милосердя Твого спо-
глянь на нас і на святий храм цей, і вчини нам і тим, 
хто молиться з нами, великі милості Твої й мило-



сердя Твоє. 
 

У кінці священник виголошує: 
 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, 
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Бо Тобі належить усяка 
слава, честь і поклоніння, 
Отцю, і Сину, і Святому Духу, 
нині й присно, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

Після великої (мирної) єктенії співаються Антифони свята. 
Антифонами (грец. αντιφωνος – який звучить у відповідь) вони на-
зиваються тому, що їх належить співати поперемінно двома хора-
ми, наче перегукуючись. Але, на жаль, у наш час це не є можливим, 
тому ці піснеспіви співаються одним хором. Антифони розділюють-
ся малими єктеніями на три частини – на честь Пресвятої Трійці. 
Троїчність багатьох частин Літургії – виголоси, єктенії, початкові 
антифони, Трисвята пісня, Алилуя, спів Прокимна і т. ін. – свідчить 
про нашу присутність у Царстві Святої Трійці. 

 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1 

Стjхъ №: И#сповёмсz тебЁ, 
гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, 
повёмъ вс‰ чудесA тво‰. 

Стих 1: Славитиму Тебе, Гос-
поди, всім серцем моїм, розпо-
вім про всі чудеса Твої. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси2 нaсъ. 

UПриспів:U Молитвами Богоро-
диці, Спасе, спаси нас. 

Стjхъ в7: Въ совётэ прaвыхъ 
и3 с0нмэ, вє1ліz дэлA гDнz. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 2: На раді праведних і в 
сонмі — великі діла Господні. 
Молитвами Богородиці, 
Спасе, спаси нас. 

Стjхъ G: И#зы6скана во всёхъ 
в0лzхъ є3гw2. Мlтвами бцdы, 
сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 3: Явлена в усіх воля Йо-
го. Молитвами Богородиці, 
Спасе, спаси нас. 



Стjхъ д7: И#сповёданіе и3 
великолёпіе дёло є3гw2 и3 прaвда 
є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Стих 4: Сповідування і ве-
лич — діло Його, і правда Його 
перебуватиме повік віку. Мо-
литвами Богородиці, Спасе, 
спаси нас. 

Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Слава: і нині. Молитвами 
Богородиці, Спасе, спаси 
нас. 

 

Антифон починається стихом із 9 псалма, у якому святі отці ба-
чать пророцтво про Народження, смерть, зішестя в пекло і Воскре-
сіння Сина Божого. Інші стихи 110 псалма прославляють Його ве-
лич. 

Під час співу антифону священник про себе молиться: 
 

 UЦю молитву можна читати разом зі священником, але 

тільки про себе і тільки в храмі. 

Господи Боже наш, спаси народ Твій і благослови 
надбання Твоє. Повноту Церкви Твоєї збережи, ос-
вяти тих, хто любить красу дому Твого. Ти їх про-
слав Божественною Твоєю силою й не залиш нас, 
що уповаємо на Тебе. 

Мала єктенія: 

Диякон: Пaки и3 пaки (знову і знову) ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Диякон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ 

дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священик: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Бо Твоя є влада, і Твоє є 



є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

царство, і сила, і слава, Отця, 
і Сина, і Святого Духа, нині й 
присно, і на віки віків. 

 

Хор: Ґми1нь. 

Співається другий Антифон. 
 

ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2 

Стjхъ №: Блажeнъ мyжъ 
боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 
восх0щетъ ѕэлw2. 

Стих 1: Блажен муж, що бо-
їться Господа, і в заповідях Його 
перебуватиме. 

Припёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, 
Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t 
дв7ы, пою1щыz ти2: Ґллилyіа. 

UПриспів:U Спаси нас, Сину Бо-
жий, що від Діви народився, спі-
ваємо Тобі: Алилуя. 

Стjхъ в7: Си1льно на земли2 
бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ 
прaвыхъ благослови1тсz. Спаси1 
ны сн7е б9ій: 

Стих 2: Сильним на землі бу-
де сім’я його, і рід праведних 
благословиться. Спаси нас, 
Сину Божий, що від Діви на-
родився, співаємо Тобі: Али-
луя. 

Стjхъ G: Слaва и3 богaтство 
въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 
пребывaетъ въ вёкъ вёка. Спаси1 
ны сн7е б9ій: 

Стих 3: Слава і багатство* в 
домі Його, і правда Його перебу-
ває повік віку. Спаси нас, Сину 
Божий, що від Діви наро-
дився, співаємо Тобі: Али-
луя. 

*Слава и багатство вважались Божим благословенням за 
богоугодне життя. Див. Втор. 28:1-5; Притч. 3:9-10,13,19; 22:4. 

Стjхъ д7: ВозсіS во тмЁ 
свётъ пр†вымъ, ми1лостивъ и3 
щeдръ и3 прaведенъ. Спаси1 ны сн7е 
б9ій: 

Стих 4: Засяяло в темряві 
світло* праведним: милостиве, і 
щедре, і праведне. Спаси нас, 
Сину Божий, що від Діви на-
родився, співаємо Тобі: Али-
луя. 

*Святі отці розуміють під цим словом Господа нашого Ісуса 
Христа; Милостивий і щедрий – див. Пс. 110:4; Притч. 14:21-22. 



Цими псалмами присутні віряни готуються до слухання тропаря 
«Єдинородний Сину і Слове Божий», в якому піднесено викладено  
церковне вчення про Втілення Бога Слова. 

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz 
нaшегw рaди воплоти1тисz t 
с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, 
непрел0жнw вочlвёчивыйсz: 
распнhйсz же хrтE б9е, смeртію 
смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй 
с™hz трbцы, спрославлsемый 
nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ. 

Слава: і нині. Єдинород-
ний Сину і Слово Боже, Без-
смертний єси і зволив ради 
нашого спасіння тіло при-
йняти від Святої Богородиці 
і Вседіви Марії, без зміни 
ставши чоловіком. Ти ж 
розп’ятий був, Христе Боже, і 
смертю смерть подолав; Ти 
єдиний в Святій Тройці, про-
славлюваний врівні з Отцем 
і Святим Духом, спаси нас. 

 

Цей церковний гімн оспівує повноту Божої турботи про спасіння 
роду людського через пришестя у світ Сина Божого, якого 
возвістили старозавітні пророки, про втілення Його від Пресвятої 
Богородиці, а також розкривається таїна Божого Домоврядництва 
спасіння людини: проповідь Божественного вчення, вільні 
страждання і Хресна смерть Спасителя, якою він переміг гріх і 
смерть. 

У цей час священник читає молитву: 
 

 U Цю молитву можна читати разом зі священником, але 

тільки про себе і тільки в храмі. 

Ти дарував нам ці спільні та єдинодушні молитви, 
й обіцяв виконати прохання двох або трьох, що зби-
ратимуться в ім’я Твоє. Сам і нині прохання рабів 
Твоїх виконай на благо, подаючи нам в теперішнім 
віці пізнання Твоєї істини, а в майбутньому – життя 
вічне. 

 

Єктенія мала: «Паки и паки» (знову і знову) 
Священик: 

 



Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Бо Ти Благий і Людино-
любний Бог, і Тобі славу воз-
силаємо, Отцю, і Сину, і Свя-
тому Духу, нині й присно, і 
на віки віків. 

Хор: Ґми1нь. 

Звучать рядки 109-го, мессіанського, псалма, який пророкує про 
Спасителя нашого Господа Іісуса Христа. Співається третій 
Антифон. 

 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3 

Стjхъ №: РечE гDь гDеви 
моемY: сэди2 њдеснyю менє2. 

Стих 1: Промовив Господь 
Господеві моєму: сиди праворуч 
Мене*. 

* Цей стих цитується в Євангеліях (Мк. 12:36; Лк. 20:42-43), а 
також у Діяннях святих апостолів (Діян. 2:34-35) і в Посланнях 
(Євр. 1:13). «Сиди праворуч від Мене» – образ Господа нашого 
Ісуса Христа, що перебуває праворуч від Бога, неодноразово 
зустрічається в Новому Завіті (див.: Мф 26:64; Мк 14:62; Лк 
22:69). Святі отці цей стих тлумачать як пророцтво про 
сходження Христа на Небо. 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE, хrтE 
б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ 
рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ 
служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, 
тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, 
и3 тебE вёдэти съ высоты2 
вост0ка: гDи, слaва тебЁ. 

Тропар: Різдво Твоє, Хри-
сте Боже наш, засвітило сві-
тові світло розуму, в нім бо 
ті, що зіркам служили, від 
зірки навчилися поклоняти-
ся Тобі, Сонцю Правди, і ви-
знавати Тебе, що Ти є схід з 
висоти. Господи, слава Тобі. 

Стjхъ в7: Д0ндеже положY 
враги2 тво‰, подн0жіе н0гъ 
твои1хъ. 

Стих 2: Доки не покладу во-
рогів* Твоїх підніжжям ніг Тво-
їх. 

* Під ворогами святі отці розуміють тих, хто не визнає 
Христа – іудеїв, язичників, єретиків та бісів; найостанніший 
ворог, який підкорюється Христу – смерть (див. 1 Кор. 15:25-26). 
«До ніг Твоїх» – стародавні східні царі ставили ногу на шию 
переможеного ворога на знак влади над ним (див. Іс. 51:23). 



Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропар: Різдво Твоє, Христе 
Боже наш… 

Стjхъ G: Жeзлъ си1лы п0слетъ 
ти2 гDь t сіHна, и3 гDьствуй 
посредЁ врагHвъ твои1хъ. 

Стих 3: Жезл влади* пошле 
Тобі Господь від Сиону, і володій 
посеред ворогів Твоїх. 

*Жезл влади – символ сили (Єр. 48: 17). Святі отці вбачають у 
цьому стисі перифраз про євангельське слово (свт. Афанасій 
Великий) або про Хрест (свт. Іоанн Златоуст). 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропар: Різдво Твоє, Христе 
Боже наш… 

Стjхъ д7: Съ тоб0ю начaло въ 
дeнь си1лы твоеS, во 
свётлостехъ с™hхъ твои1хъ. 

Стих 4: З Тобою початок в 
день сили Твоєї*, в світлостях 
святих Твоїх. 

*Пророцтво про Пришестя Христа. 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропар: Різдво Твоє, Христе 
Боже наш… 

 

Під час співу 3 Антифону духовенство звершує Малий вхід (з 
Євангелієм). Під час входу священник про себе творить молитву 
входу. 

Після цього диякон виголошує вхідний стих. 
 

И#зъ чрeва прeжде денни1цы 
роди1хъ тS, клsтсz гDь и3 не 
раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по 
чи1ну мелхіседeкову. 

Із утроби* перше денниці ро-
див Я Тебе — клявся Господь** і 
не розкаявся. Ти ієрей повік за 
чином Мелхиседековим***. 

*«Із утроби» – за тлумаченням святих отців, ці слова вимов-
ляються від імені Бога Отця і вказують на те, що в Отця і Сина 
єдина сутність і що Син існує вічно. 

**Клявся Господь – вислів, що вживається пророками і підкрес-
лює непорушність сказаного Богом (Іс. 14:24; Єр. 22:5). 

***За чином Мелхиседековим – священник Мелхиседек, цар Са-
лима (Єрусалима), вийшов назустріч Аврааму з хлібом і вином і 
благословив його (Бут. 14:18-19). Мелхиседек знаменує собою Гос-
пода нашого Ісуса Христа, бо він – священик, який пропонує хліб 
і вино (прообраз Таємної вечері) та не має початку і кінця, ос-
кільки в Біблії нічого не повідомляється про його життя. 

 

Співається  «вхідне»:  
 



Пріиди1те, поклони1мсz и3 
припадeмъ ко хrтY. Сп7си1 ны сн7е 
б9ій, мlтвами бцdы, пою1щыz 
ти2: ґллилyіа. 

Прийдіть, поклонімось і при-
падімо до Христа. Спаси нас, Си-
ну Божий молитвами Богороди-
ці! Співаємо Тобі: Алилуя. 

 

Якщо службу звершує архієрей, він звершує кадіння вівтаря і 
вірян під час співу «Іс полла еті, деспота» («на многая літа, 
владико»). І співаються тропар і кондак свята. 

Якщо ж ні, тропар і кондак співаються відразу після вхідного 
стиха. 

 

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ 
клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 
тебE вёдэти съ высоты2 
вост0ка: гDи, слaва тебЁ. 

Різдво Твоє, Христе Боже 
наш, засвітило світові світло 
розуму, в нім бо ті, що зіркам 
служили, від зірки навчили-
ся поклонятися Тобі, Сонцю 
Правди, і визнавати Тебе, що 
Ти є схід з висоти. Господи, 
слава Тобі. 

Слaва, и3 нhнэ: Слава Отцю, і Сину, і Свя-
тому Духові, нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь 

Дв7а днeсь пресyщественнаго 
раждaетъ, и3 землS вертeпъ 
непристyпному прин0ситъ. ѓгGли 
съ пaстырьми славосл0вzтъ, 
волсви1 же со ѕвэзд0ю 
путешeствуютъ: нaсъ бо рaди 
роди1сz nтрочA млaдо 
превёчный бGъ. 

Народжує Надсутнісного нині 
Діва 

й земля вертеп приносить 
Неприступному, 

Ангели з пастухами 
славословлять, 

волхви ж за зіркою 
подорожують: 

задля нас бо народилось 
Немовля мале – Предвічний 

Бог. 
 

 

Диякон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Священик: 
 



Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, 
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw. 

Бо Ти є Святий, Боже наш, 
і Тобі славу возсилаємо, От-
цю, і Сину, і Святому Духу, 
нині й повсякчас. 

 

Диякон звертається до Бога: Господи, спаси благочестивих, і по-
чуй нас.  

Хор повторює. 

Диякон, показуючи орарем на всіх, хто молиться: и3 во вёки 

вэкHвъ. 

Після співу тропарів звершується пісня Хрещення. У давнину в 
деяких Церквах на Різдво звершувалося хрещення підготовлених і 
навчених православного віровчення новонавернених. Співання тут 
цієї пісні – відголосок давньої традиції, що з любов’ю бережеться 
Церквою. 

 

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz, 
во хrтA њблек0стесz: ґллилyіа. 

Всі ті, що в Христа хрести-
лися, у Христа зодягнулися… 
Алилуя.*. 

*До кожного стиха співається приспів Алилуя (Хваліть 
Бога) – радісне і таємниче слово, спів вічності (Одкр. 19:1, 3, 4). 

Якщо службу звершує архиєрей, під час співу «Елицы» він 
молиться за всю Церкву Христову, виголошуючи слова князя 
Володимира, які він сказав під час Хрещення Русі: «Поглянь з 
Небес, Боже, і побач, і відвідай цей духовний сад, і укріпи 
його, адже його насадила правиця Твоя!» (порівняйте Пс. 
79:15-16). 

Після «Елицы» виголошується Прокимен. 
 

Прокjменъ, глaсъ }: ВсS зем-
лS да покл0нитсz тебЁ и3 по-
eтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени 
твоемY, вhшній. 

Прокимен: Вся земля не-
хай поклониться Тобі і співає 
Тобі, нехай же співає імені 
Твоєму, Вишній! 

Стjхъ: Воскли1кните гDеви всS 
землS, п0йте же и4мени є3гw2, 
дади1те слaву хвалЁ є3гw2. 

Стих: Викликніть Господу, 
вся земле! Співайте ж імені Йо-
го, віддайте славу хвалі Його! 

 

Читанню святкового Євангелія передують стихи 4-7 розділу 4 По-
слання св. апостола Павла до галатів, будучи для нього достойним 



вступом. 
 

Брaтіе, є3#гдa же пріи1де кон-
чи1на лёта, послA бGъ сн7а своего2 
є3динор0днаго, раждaемаго t 
жены2, бывaема под8 зак0номъ, 
да подзакHнныz и3скyпитъ, да 
всыновлeніе воспріи1мемъ. И# по-
нeже є3стE сн7ове, послA бGъ д¦а 
сн7а своегw2 въ сердцA вaша, во-
пію1ща: ѓвва џ§е. Тёмже ўжE 
нёси рaбъ, но сhнъ: ѓще ли же 
сhнъ, и3 наслёдникъ б9ій ї}съ 
хrт0мъ. 

Браття, як прийшла пов-
нота часу, Бог послав Свого 
Сина, що родився від жони 
й був під законом, щоб ви-
купити підзаконних, щоб 
ми прийняли всиновлення. 
А що ви — сини, послав Бог 
у серця наші, Духа Сина 
Свойого, що кличе: Авва, 
Отче! Тому ти вже не слуга, 
а син; коли ж син, то й на-
слідник Божий через Хри-
ста. 

 

Чому саме цей уривок читається за святковою Літургією Різдва 
Христового детально роз’яснено в кінці книжки. 

Після читання Апостола виголошується Алилуіарій. Відбуваєть-
ся кадіння вівтаря та присутніх у храмі.  

 

Ґллилyіа, глaсъ №7: НебесA по-
вёдаютъ слaву б9ію, творeніе 
же рукY є3гw2 возвэщaетъ 
твeрдь. 

Аллилуя: Небеса пові-
дають славу Божу, творін-
ня ж рук Його сповіщає 
твердь. 

Стjхъ: Дeнь дни2 tрыгaетъ 
глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэ-
щaетъ рaзумъ. 

Стих: День дневі пере-
дає слово, і ніч ночі спові-
щає розуміння. 

 

Алилуіарій складається із 18-го псалма, який звеличує зовнішній 
порядок світобудови. 

В нашому монастирі за давним звичаєм виголошується інший 
Алілуарій. 

 

Ґллилyіа, глaсъ д7: Сe благо-
вэствyю вaмъ рaдость вeлію. 

Аллилуя: Я сповіщаю вам 
велику радість. 

Стjхъ: Роди1сz вaмъ днeсь Стих: Нині народився вам 
Спаситель, Котрий є Христос 



сп7съ, и4же є4сть хrт0съ гDь. Господь. 

 

Після Алилуіарію читається Євангеліє. 
Перед читанням Євангелія священик молиться: 
 

 UЦю молитву можна читати разом зі священиком, але 

тільки про себе і тільки у храмі. 

Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбний Владико, 
Богопізнання Твого нетлінне світло, і відкрий мис-
лені очі наші на розуміння євангельської проповіді 
Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, 
щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили 
духовне життя і думали, і чинили все вгодне Тобі. 
Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, 
Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо, з Безпочат-
ковим Твоїм Отцем, і Пресвятим і Благим і Живо-
творчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки ві-
ків. Амінь. 

 

Цього дня читається 3-є зачало Євангелія від Матфея, розділ 2, 
стихи 1-12.  

 

Ї}су же р0ждшусz въ виfле-
eмэ їудeйстэмъ во дни6 и4рwда 
царS, сE, волсви2 t востHкъ прі-
ид0ша во їеrли1мъ, глаг0люще: 
гдЁ є4сть рождeйсz цRь їудeйскій; 
ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 на 
вост0цэ и3 пріид0хомъ покло-
ни1тисz є3мY. Слhшавъ же и4рwдъ 
цaрь смути1сz, и3 вeсь їеrли1мъ съ 
ни1мъ. И# собрaвъ вс‰ первосвz-
щeнники и3 кни1жники людск‡z, 
вопрошaше t ни1хъ: гдЁ хrт0съ 
раждaетсz; Nни1 же рек0ша 
є3мY: въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, 

Коли Ісус народився у Віф-
ліємі Іудейському у дні царя 
Ірода, прийшли до Ієрусали-
ма волхви зі сходу і кажуть: 
де є народжений Цар Іудейс-
ький? бо ми бачили зірку 
Його на сході і прийшли по-
клонитися Йому. Почувши 
це, Ірод цар стривожився, 
весь Ієрусалим з ним. І, зі-
бравши всіх первосвящени-
ків і книжників народних, 
питав у них: де належить на-
родитися Христу? Вони ж 
сказали йому: у Віфліємі Іу-



тaкw бо пи1сано є4сть прbр0комъ: 
и3 ты2, виfлеeме, землE їyдова, 
ни чи1мже мeнши є3си2 во вла-
дhкахъ їyдовыхъ: и3з8 тебє1 бо 
и3зhдетъ в0ждь, и4же ўпасeтъ 
лю1ди мо‰ ї}лz. ТогдA и4рwдъ 
тaй призвA волхвы2, и3 и3спh-
товаше t ни1хъ врeмz ћвльші-
zсz ѕвэзды2, и3 послaвъ и5хъ въ 
виfлеeмъ, речE: шeдше и3спытaй-
те и3звёстнw њ nтрочaти: є3гдa 
же њбрsщете, возвэсти1те ми2, 
ћкw да и3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz 
є3мY. Nни1 же послyшавше царS, 
и3д0ша. И# сE, ѕвэздA, ю4же ви1дэ-
ша на вост0цэ, и3дsше пред8 ни1-
ми, д0ндеже пришeдши стA вер-
хY, и3дёже бЁ nтрочA. Ви1дэвше 
же ѕвэздY, возрaдовашасz рa-
достію вeліею ѕэлw2, и3 пришeдше 
въ хрaмину, ви1дэша nтрочA съ 
мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше по-
клони1шасz є3мY: и3 tвeрзше со-
крHвища сво‰, принес0ша є3мY 
дaры, злaто и3 лівaнъ и3 смЂрну. 
И# вёсть пріeмше во снЁ не воз-
врати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ 
путeмъ tид0ша во странY свою2. 

дейському, бо так написано 
через пророка: і ти, Віфліє-
ме, земле Іудина, нічим не 
менший воєводств Іудиних; 
бо з тебе вийде Вождь, Кот-
рий упасе народ Мій, Ізраї-
ля. Тоді Ірод, таємно покли-
кавши волхвів, вивідав від 
них час з’явлення зірки і, по-
славши їх до Віфлієму, ска-
зав: підіть, старанно розві-
дайте про Немовля і, коли 
знайдете, сповістіть мене, 
щоб і мені піти поклонитися 
Йому. Вони, вислухавши ца-
ря, пішли. І ось, зірка, яку 
бачили вони на сході, йшла 
перед ними, аж поки нареш-
ті прийшла і зупинилась над 
місцем, де було Немовля. 
Побачивши зірку, вони зра-
діли радістю дуже великою і, 
увійшовши в дім, побачили 
Немовля з Марією, Матір’ю 
Його, і, впавши, поклонил-
ися Йому; і, відкривши скар-
би свої, принесли Йому да-
ри: золото, ла дан і смирну. 
І, одержавши у сні одкро 
вення не повертатися до Іро-
да, іншою дорогою відійшли 
в свою країну. 

 

Далі Літургія іде як зазвичай. 
 

Книга пророка Авакума 
Авакум був левітом (нащадки Левія були священиками і служите-

лями при храмі) і співав у Єрусалимському храмі. Жив він незадов-



го до зруйнування Єрусалима і був сучасником пророка Єремії. Йо-
го книга відзначається чистою, піднесеною і поетичною мовою. 
Знавці Святого Письма хвалять його книгу за простоту, стислість і 
глибину образів. Пророк Авакум учив, що неправедний і беззакон-
ний загине, а праведний буде спасенний своєю вірою. Ця думка 
відкривається спочатку у формі розмови між Богом і пророком про 
суд і погибель безбожних, а потім у гімні-пісні пророка, який зоб-
ражає Суд Божий, результатом котрого стане знищення нечестивих 
і спасіння праведників. 

«Передо мною грабування й насильство, постає сварка й 
здіймається незгода. Тому закон утратив силу, ніде не па-
нує право; грішник обступає праведника, тому й виходить 
право кривим. Погляньте на народи, подивіться і дивуй-
тесь дивом; бо я вчиню за ваших часів таке діло, що ви й 
не повірите, як вам оповідатимуть про нього"» (Ав.1:3-5). 
Пророк Авакум передрікав про благодатне виправдання вірою в 
Царстві Месії: «Ось воно бундючне, воно нещире — його сер-
це; а праведний з віри своєї буде жити». (Ав. 2:4; пор. Гал. 
3:11, пор. Євр. 10:38). Другий і третій розділи книги пророка Аваку-
ма слугують взірцем для ірмосів 4 пісні канонів утрені. У деяких ір-
мосах навіть буквально повторюються вирази з цих розділів,  на-
приклад: «На сторожі моїй стану» – в пасхальному каноні; або: «О 
Господи! Почув я вість про тебе. О Господи! Злякавсь я твого діла 
(я почув звістку про Тебе і злякався)… Його велич небо окриває» та 
ін. Ці фрази пророка Авакума святі отці відносять до Месії, до вті-
лення Спасителя. Пророк Авакум бачив далеке майбутнє, коли «зе-
мля сповниться знанням Господньої величі, як води вкривають 
море». (Авв. 2:14). 

 

Авакум славословить Бога (розділ 3) 
У своїй книзі охоплений скорботою пророк, який жаліється Бого-

ві на «непідконтрольний» розгул гріха в його країні, вражений од-
кровенням, даним йому з небес: виявляється, знаряддя покарання 
Іудеї вже приготовлене Богом: це Вавилон. Авакум дуже наляка-
ний. Свої подив і розгубленість він приносить Господу і чекає від 
Нього відповіді. 

Відповідь приходить у формі плачевної Пісні, яку Аввакуму нака-
зано записати. Дізнавшись про намір Бога зруйнувати – через пев-
ний короткий проміжок часу – Вавилон, пророк схиляється перед 
Усемогутнім Богом у смиренні, благоговінні та любові. Але потім 
возносить Йому молитву з глибини серця, яка виливається у велич-
ний і переможний гімн прославлення. 

У розділі 3 Книга пророка Авакума досягає таким чином своєї 



кульмінації. Третій розділ органічно вписується в розвиток Авваку-
мового пророцтва – незважаючи на те, що стиль його відрізняється 
від стилю двох попередніх розділів, і навіть на те, що він має особ-
ливий заголовок. 

Інший стиль відповідає іншій темі, і це можна порівняти з пере-
ходом від діалогу в розділі 1 до жалобної Пісні, яка складає 2 розділ 
(що теж пояснюється переходом від однієї теми до іншої). Більш 
того: заголовок, або напис, в 3:1 підкреслено знаменує «зміну те-
ми», як відбувається це під час переходу від розділу 1 до розділу 2 
за допомогою фрази «Я стану на моїй сторожі…».  

Розділ цей – не «постскриптум», у ньому книга сягає своєї куль-
мінації. Вона знаменує собою досягнення «гірської вершини» ман-
дрівником, який почав своє сходження з долини скорботи. 

У хвалебній пісні Аввакума воскресають образи давньої ханаансь-
кої поезії. Пророку відкривається Богоявлення як видіння, воістину 
неосяжне для розуму. І він розповідає про нього Ізраїлю. Про Твор-
ця, Який гряде всесвітом, від ходи Якого здригаються зірки і гірські 
хребти. Вічно Сущий постає перед Авакумом як єдиний Владика 
світу, Котрий вершить Свої діяння, всупереч злу, яке вразило лю-
дей, і їхньому бунтівливому духу. 

Природні катаклізми, які описує пророк, є о́бразами історичних 
катаклізмів. Для тих, хто переживає їх, єдиним оплотом і твердою 
опорою була і залишається довіра Богу. Як не згадати тут слова 
псалмопівця: «Ти, що живеш під Всевишнього покровом, 
що у Всесильного тіні пробуваєш» (Пс. 90:1). 

Неземним трепетом охоплений Авакум та все його єство. Душа 
його переповнюється любов'ю до Творця – вона не нагород шукає, 
а прагне перебувати якнайближче до Нього. Бо самé Його буття 
стає для людини джерелом невичерпної радості й душевного миру. 

«Я жду спокійно на день нещастя!» – вигукує Авакум (3:16). 
Квінтесенція стихів 16-19, які завершують цей дивовижний гімн 
хвали, відмінно передана одним із сучасних біблеїстів. Ось ці ряд-
ки: 

«Я буду в спокої в день нещастя, коли губитель повстане на народ 
мій. Хоч би і смоковниця не розцвіла, хоч би не плодоносила лоза 
виноградника; хоч би й маслина відмовила, і нива не дала поживи, 
хоч би не стало овець у загоні і биків у стійлі, але й тоді я буду вті-
шатися Господом і веселитися в Бозі спасіння мого. Господь – сила 
моя, Йому, Переможцеві, спів мій!» 

 

Авакум звертається до милості Божої (3:1-2) 
Авв. 3:1. У першій фразі цього стиха пророк говорить про відпо-

відь, отриману з неба (2: 2-20): Господи! Почув я звістку Твою і зля-



кався. Мається на увазі «звістка Бога» про Його рішення покінчити 
з нечестивим Вавилоном. Благоговійний страх – це реакція люди-
ни на діла Божі, незбагненні для неї. У другій фразі є нюанс онов-
лення, а не просто «звершення діла».  

Авв. 3:2. Правомірним убачається розуміння її в тому сенсі, що 
Авакум просить Господа знову явити могутність Свою у ділі, про 
яке Він сказав, – нехай звершиться воно уже в його (пророка) дні та 
роки, як обіцяно це Богом (1:5). При цьому Авакум молить Усевиш-
нього згадати, перебуваючи у гніві, про милість. 

 

ВОСХВАЛЕННЯ ВЕЛИЧІ БОЖОЇ (3:3-15) 
1. БОГ ГРЯДЕ  (3:3а) 
Авв. 3:3а. Як Бог зійшов до Свого народу на Синаї, аби вступити 

з ним у Завіт, так само Він зійде і для того, щоб визволити цей на-
род і цим підтвердити, що Завіт продовжує діяти. В англійських пе-
рекладах Книги пророка Авакума тут минулий час. Пророк нагадує 
про відвідання євреїв з неба, яке сталося на Синаї у дні Мойсея. Бог 
прийшов від Феману і Святий – від гори Фаран. Мойсей сказав (і це 
записано у Втор. 33:2), що «Господь… явивсь нам із Сеїру, засяяв з 
гори Фарану».  

Феманом називався оазис у Едомській пустелі, але так міг назива-
тися і цілий регіон, розташований на південь від Мертвого моря. 
Також це слово мало і загальне значення півдня. Сеїр прозвучав із 
уст Мойсея як поетичне найменування тієї гористої місцевості, яка 
тут названа Феманом. Щодо Фарану, то він розташовувався на захід 
від Едома – між Синайським півостровом з півдня і Кадеш Варнн 
(іншою гористою територією) з півночі. Власне, Фаран – це назва 
гори.  

Можливо, не позбавлена значення та обставина, що Бог явився 
Мойсею «з півдня», тоді як вавилонянам належало ввірватись в Іу-
дею з півночі. Саме на цій, південній, території Бог звершив багато 
чудес, коли вів Свій народ із Єгипту в землю обітовану. 

 2. ПРО ВЕЛИЧ З’ЯВЛЕННЯ БОЖОГО (3:36-7) 
Авв. 3:3б. На Синаї Бог явився в образі бурі, що наводила благо-

говійний трепет; Він спустився вниз із гір, що здіймалися на півдні. 
Небеса вкрила велич Його – можливо, і в тому сенсі, що сяяння 
сонця на небі, як і світло місяця, померкли при цьому. І Його сла-
вою (тобто реальністю Його незрівнянної могутності) сповнилася 
земля: вони (мається на увазі) не лише небо охопили, але й досягли 
найвіддаленіших куточків землі.  

Авв. 3:4. Цей стих можна сприйняти лише як образ – мальовни-
чий і поетичний. Однак весь він натхненний певним глибинним 
смислом. Пророк порівнює сяяння Божої слави із сонячним світ-



лом, і в цьому порівнянні відображено процес явлення її світу. З на-
станням світанку небеса лиш забарвлюються ранніми променями 
сонця, ще схованого від зору. Та в міру того, як вогненна куля 
з’являється над горизонтом, земля дедалі більше освічується ними. 
Аж доки все на ній не заливає яскраве сонячне світло.  

І ось, як промені світла стрімко «прокреслюють» вранішнє небо, 
так і промені слави Божої спрямовуються від руки Його. «Рух» Бога 
супроводжує всепроникне світло, яке «прослідковується» проро-
ком до «витоку» його – «руки» Господньої. Бог випускає промені 
(буквально по-єврейськи – «роги»), як випускає їх сонце. 

Люди зображують схід сонця у вигляді кулі, обрамленої лініями 
або їх пучками, чи хвилястими лініями, схожими на роги. Приміт-
но, що євр. дієслово «випускати промені» споріднене з іменником 
«роги».  Саме його вжито у Старому Завіті в описі вигляду Мойсея, 
коли він спустився з гори Синай: «обличчя його стало промени-
стим» (Вих. 34:29-30:35). Саме з цієї причини і виникли загадкові 
роги, що «виходять» із голови Мойсея, увіковіченого різцем Міке-
ланджело Буонарроті.  

Отож, сяяння Боже – і явне, і приховане водночас. Воно являє 
славу Його, але наче береже в тайнику Його силу. Люди легко забу-
вають (або ж і не задумуються) про те, що світло і тепло, без яких 
земля не змогла б існувати, виходять від вогненної кулі, здатної в 
одну мить спопелити нашу планету. Подібно до цього і Божа сила, 
що ніби схована у славі Його, щоб не стати – відносно її спогляда-
чів – винищувальною силою. Цю думку Авакум розкриває в на-
ступному стисі.  

Авв. 3:5. Бог страшний для тих, хто противиться Йому. Авакум 
бачить, як перед лицем Його, Котрий простує по землі, йде морови-
ця, а по стопах Його  – палкий вітер (буквально «палаючий жа-
ром»). Це означає, що Господь може по Своїй волі знищити Своїх 
ворогів різного роду «карами», зокрема заразними хворобами (про 
«десять кар єгипетських» у Вих. 7:14 – 11:10; також Втор. 32:24). 

Бог – не слабкий, закоханий дідусь, Який упадає за людьми і по-
турає їм у всьому, а тому проливає на них Своє світло і милості. Так, 
Він – Бог люблячий, і любов Його безмежна, але  безмежна і сила 
Його – страшна, коли стає силою караючою. І потрібно пам’ятати, 
що милість і щедрість, і слава Його «ідуть пліч-о-пліч» із могутні-
стю та величчю Його, які не можуть не викликати у Його творінь 
благоговійного жаху.   

Авв. 3:6. Аввакум у своєму видінні бачить Бога, «що з’являється 
здалеку» і «простує по землі». І ось у видінні наступає кульмінацій-
ний момент: «досягнувши місця», звідки Він звершуватиме суд, 
Бог став – і (цим) похитнув землю. Від одного «погляду» Його тре-



пет охопив народи, і страшні природні катаклізми вразили землю: 
гори, що простояли віки й тисячоліття, розсипались і осіли, розси-
палися давні узгір’я. Ніщо вічне – не вічне, як говорить пророк, за 
винятком шляхів Господніх (тобто справ, які Він звершує). Тому 
так небезпечно ставити те, що створене Богом чи людьми, вище від 
Творця всього сущого (Авв. 2:19-20). 

Авв. 3:7. З’явлення Бога мало місце під час виходу євреїв із Єги-
пту, і коли вони поневірялись пустелею, Він також був із ними. 
Сумними і, безсумнівно, наляканими свідками чого стали 
ефіопляни і споріднене з ними плем’я мадіанитян (ці народи жили 
по обидві сторони Червоного моря). Мадіанитяни зазнали нищів-
ної поразки від воїнів Ізраїлю, якими керував Мойсей, і цей факт, 
очевидно, став історичною основою того, про що тут читаємо.  

3. ПРО ДИВОВИЖНІ ДІЯННЯ БОЖІ (3:8-15) 
а. У природі (3:8-11) 
Авв. 3:8-9. Питання про смисл природних катаклізмів (розумію-

ться ті, що описані вище) мають риторичний характер. Не на при-
роду розгнівався Бог. Тут це поетичний прийом, до якого часто 
звертаються у Святому Письмі для вираження біблійного уявлення 
про природні стихії: у всіх своїх проявах вони, на думку авторів Біб-
лії, свідчать про могутність Творця і служать цілям Його управлін-
ня світом. Як приборкує Бог стихії, так приборкує Він і непокірні 
Йому народи.   

Образ колісниць і коней взятий, звичайно, з історії чудесного пе-
реходу євреями Червоного моря (Вих. 14:25-26; 15:3-4). Але тут Сам 
Бог-Переможець «сходить» на них (порівняйте із 3:15). Ціллю Гос-
пода було знищити Своїх ворогів і позбавити від них Свій народ. 
Дуже добре передав глибинний сенс стихів 8-9 блаженний Ієронім. 

 «Як Йордан і Червоне море висушив Ти, борючись за нас, не то-
му, що гнівався на ріки і море, і не тому, що бездушні предмети 
могли викликати чимось гнів (Твій), так і тепер, сходячи на колі-
сниці Свої, вхопивши лук, Ти даєш спасіння народу Твоєму, і наві-
ки виконаєш клятви, якими Ти клявся отцям нашим і колінам». 

Остання фраза у стисі 9: Ти розриваєш землю ручьями – у цьому 
контексті є знову ж таки поетичний образ, або метафора, сили Гос-
подньої, що не знає перешкод на своєму шляху. 

Авв. 3:10-11. Метафори продовжуються. Гори, води, безодня 
персоніфіковані. Їхні «реакції» на з'явлення Господа – характер 
«рухів», голос – уподібнені людським. Під «безоднею» розуміють 
підземні води, що здіймають свої хвилі («здіймає руки свої вгору»). 

В основі першої фрази стиха 11 лежить історичний спогад про чу-
десне сонцестояння при Ісусові Навині (Нав. 10:12-13). Але в її про-
довженні, очевидно, є і натяк на те, що світло сонця і місяця блід-



нуть перед світлом стріл і списів (очевидно, образ блискавок) гніву 
Божого.   

б. Поміж народами (3:12-15) 
Ав. 3:12-13. Авакум бачить Бога в образі якоїсь гігантської Істо-

ти, що гнівно простує по землі в гуркоті грому й у сяйві блискавок. 
Він в обуренні попирає народи. Як віл «топче» зерно, відділяючи 
його від лузги, так Він – нечестиві народи, щоб позбавити від них 
народ Свій – Ізраїль, щоб врятувати помазаника Свого. Про кого 
тут мова? Помазаниками називалися царі іудейські (наприклад, 1 
Цар. 12:3,5; 16:6; 24:7,11; Пс. 17:51;19:7). 

 Проте відомо, що останні царі, які сиділи в Єрусалимі, були не-
достойні свого теократичного покликання, тому тут (як припуска-
ють, у Пс. 88:39,52) міг матися на увазі народ Божий як такий. Од-
нак тут – на відміну від псалма 88, він, вірогідно, розумівся не в 
дійсному своєму стані, а ймовірніше в плані тієї ідеї, котра була в 
нього закладена. Дуже вірогідно і те, що тут за народом стоїть Ме-
сія-Помазанник (Пс. 2:2). Рятуючи народ Свій Ізраїль (звільняючи 
його з Єгипту, а потім від вавилонського панування), Бог тим са-
мим зберіг те родовідне древо,  яке мало «породити» Месію. 

У другій фразі стиха 13 – у єврейському тексті – образно передана 
та думка, що будинок, із якого зірвано дах, весь зруйнується аж до 
фундаменту. Тут, звичайно, мається на увазі кара Божа, яка спіткає 
нечестивих ворогів Ізраїлю, починаючи з їхнього царського дому. 
Як це трапилося з єгиптянами, так станеться і з халдеями.  

Авв. 3:14-15. Думка продовжується. У видінні Аввакума остання 
поразка ворогів Ізраїлю виливається в панічне нанесення ними 
ударів один одному. Це Ти робиш, Боже, говорить пророк, це Ти 
проймаєш ворога (вождів його) його ж списами (стих 14). Аввакум 
ототожнює себе зі своїм народом, вдаючись до 1-ї особи; стих 14 мо-
жна передати так: «коли вони, як вихор, кинулися (кинуться) роз-
бити мене і завчасно святкували (святкуватимуть) перемогу, дума-
ючи захопити мене, бідного, потай від Тебе, Ти пробив (проб’єш) їх 
їхніми ж списами». 

Категорія часу в цьому стисі — неочевидна в оригіналі і по-різно-
му передається у різних перекладах – не дозволяє віднести його до 
якоїсь конкретної події в історії Ізраїлю. Теперішній час, поставле-
ний на початку стиха («Ти проймаєш») дозволяє розуміти сказане 
тут як таке, що нерідко траплялося під час нападу ворогів на Ізра-
їль. 

У стисі 15 – очевидне посилання на те, що трапилося під час пере-
ходу євреїв через Червоне море (Вих. 14:15-18; 15:8-10). 
 



 У СЛУЖІННІ БОГУ ПРОРОК ЗНАХОДИТЬ 
РАДІСТЬ І ДУШЕВНИЙ МИР (3:16-19) 

Авв. 3:16. Бог не залишив молитву свого пророка без відповіді, 
але те, що Він відкрив духовному баченню Авакума, сповнило жа-
хом усе його єство. Описом свого враження від отриманого видіння 
він і завершує свою молитву і книгу в цілому. Він подібний до від-
повідних описів, залишених пророком Даниїлом (Дан. 8:18,27; 
10:8). 

Про жах, що найшов на його, Авакум стисло згадує на початку 
молитви (3:1). Почуття, які його охопили, були викликані як над-
природністю самого Богоявлення, так і змістом отриманого ним 
одкровення. В Авакума тремтіли вуста, підкошувалися ноги, біль 
пронизав його до самих кісток, нерви напружилися до останньої 
межі. Горе і муки грядуть на його одноплемінників! Господь не від-
верне їх! Авакума охопив гострий жаль до тих, кого він знав і бачив 
повсякдень, до їхніх дітей та онуків.      

Імовірно, і співчуття до іноплемінників, руками яких Господь по-
карає Свій народ. Адже слідом за іудеями кари небесні впадуть на 
них! Але – істинний вісник Божий – Авакум, серед цієї внутрішньої 
бурі, «намацує землю під ногами»: я повинен бути спокійним, спо-
віщаючи про день нещастя, нагадує він собі, – і в той самий день… 
коли прийде народ, який на нас нападає.   

Знайти під собою «землю», або «точку опори», дає Аввакуму 
знання, яким він володіє і про яке сповіщає людям: милість Усе-
вишнього не вичерпується ніколи, вона не припиняється і серед 
гніву Його, а тому і, зіткнувшись із бідою віч на віч, не слід втрача-
ти надію на Нього, і в ній знаходити заспокоєння, душевний мир.  

Авв. 3:17-19. Тут Аввакум описує той страшний «день», коли зе-
мля Палестини, що «тече медом і молоком», буде вщент розорена 
«нападником», повністю ним спустошена. Але і тоді висловлює 
пророк готовність ставитися до Бога з колишньою довірою.  І тоді 
не забуде він про свій обов’язок славити Господа. Не забуде про те, 
що внутрішній мир не залежить від зовнішнього благополуччя (Пс. 
72:25-26).  

У цих стихах (як і в щойно наведеному посиланні, і в багатьох ін-
ших місцях Біблії, – до прикладу, Мих. 7:7) яскраво передана абсо-
лютна цінність істинної релігії та невід’ємного від неї богоспілку-
вання. Людина, котра його «звідала», знає: хоч наскільки б драма-
тичні обставини її спіткали, її обов’язок служити Господу з благого-
війним страхом і радісним трепетом (порівняйте з Пс. 2:11) залиша-
ється в силі.   

Той, хто, подібно до Авакума, проймається цим переконанням, 
віднайде, як і він, благодатну силу для свого релігійного подвигу і 



здатність у будь-яких обставинах радіти Господові і веселитися в 
Бозі спасіння свого. Оскільки Господь Сам стане джерелом його 
внутрішньої сили і укріпить його, немічного від природи, настіль-
ки, що його тремтячі ноги стануть як у оленя, і він, подібно до цієї 
швидконогої тварини, стане підійматися, долаючи всі труднощі, на 
свої висоти. На висоти духовних перемог і врешті-решт – спасіння.  

Зазначимо, на завершення, таке. Із давніх-давен молитву Аваку-
ма пов’язували з історичними подіями, розуміючи її як передба-
чення, що іудеї повернуться з Вавилону. Це не зовсім так, оскільки 
в контексті Авакумової молитви (як і книги в цілому) елемент істо-
ричний «переплітається» з елементом теологічним. Останньому 
відповідає все, що відкривається пророку і пророком відносно не-
зрівнянної ні з чим важливості богоспілкування і його благодатної 
сили, яка діє в усі часи і за будь-яких обставин. Ця ідея незмінно 
присутня у всіх книгах Старого Завіту.  

 

РОЗПОВІДЬ ПРО ЧУДЕСНУ ВИФЛЕЄМСЬКУ ЗІРКУ 
Євангельська оповідь про незвичайну зірку, що зійшла над Виф-

леємом, уже понад 2000 років хвилює людство. У стародавні часи 
появу чи зникнення  зірок пов’язували з народженням чи смертю 
великої людини. Саме  через  такі уявлення зберігся крилатий 
вислів «зійшла зоря» і «згасла зоря». В існування залежності 
життя людей від небесних тіл вірили греки, римляни, перси та інші 
народи. Однак може здаватися дивним, що східні мудреці-звіздарі, 
побачивши незвичайну зірку, не гаючись вирушили на пошуки Ца-
ря саме в Єрусалим. 

Річ у тім, що по всьому Сході було розповсюджене переконання, 
що найближчим часом, саме в Юдеї, повинен народитися Спаси-
тель світу, Якому будуть поклонятися всі народи. Про це напружене 
очікування Царя Юдейського свідчать у своїх працях історики Кор-
нелій Тацит («Історії»), Светоній Транквіл («Життя Веспасіана») і 
Йосиф Флавій («Юдейська війна»). Вергілій у своїй поемі «Буколі-
ки» за 400 років до народження Іісуса Христа писав: «гряде новий 
час, гряде подія, до якої давно наближається (прямує) історія – кос-
мічного, вселенського (всесвітнього) масштабу, що розпочне новий 
відлік часу». До речі, саме за це пророцтво Вергілія зобразили на 
стінах притвору Благовіщенського храму в Московському Кремлі. 

Вважається, що про прийдешнє Різдво Спасителя і про зірку, яка 
передує йому, говориться в Книзі Чисел (24:17) Старого Завіту: «Зі-
йде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові пото-
рощить, і розгромить всіх синів Сета.». Євангеліє від Матфея свід-
чить, що волхви зі сходу, прийшовши в Єрусалим, упевнено запиту-
ють: «Де Цар Юдейський, що народився?»: «Коли Ісус народився у 



Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці прийшли в Єру-
салим зо Сходу  і спитали: “Де цар юдейський, що оце народився? 
Бо ми бачили його зорю на сході й прийшли йому 
поклонитись.”<...> Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І 
ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не 
підійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, 
зраділи радістю вельми великою.  Увійшли до хати й побачили 
дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йо-
му; потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: золото, ла-
дан і миро» (Мф 2:1-2,9-11). 

Євангеліє говорить, що волхвів у Вифлеєм привела зірка, яка 
йшла перед ними. Що це була за зірка? Християнські письменники 
перших століть (Ігнатій Богоносець, Ориген і Євсевій) думали, що 
це була особлива, спеціально створена для такого випадку зірка. 
Святий Іоанн Златоуст (IV ст.) і Блаженний Феофілакт Болгарський 
(XI ст.) вважали, що це божественна розумна сила з’явилася в обра-
зі зірки. Ось що з цього приводу пише блаженний Феофілакт Бол-
гарський у своєму тлумаченні 2-го розділу Євангелія від Матфея: 
«Коли чуєш про зірку, не думай, що вона була  з  тих, що бачимо 
ми: ні, то була божественна і ангельська сила, яка з’явилася в 
образі зірки. Оскільки волхви займалися наукою про зірки, то Гос-
подь і привів їх цим, для них знайомим знаком — подібно як Петра 
рибалку, здивувавши безліччю риби, привернув до Христа. А те, що 
зірка  була силою ангельською, видно з того, що вона яскраво сві-
тила вдень, ішла, коли йшли волхви, сяяла, коли не йшли вони. А 
особливо з того, що вона йшла з півночі, де Персія, на південь, де 
Єрусалим: хоча зірки ніколи не ходять із півночі на південь». 

Знаменитий астроном Йоганн Кеплер запропонував природне 
пояснення незвичайного явища. Він доводив, що зірка, яку бачили 
волхви, з’явилась у результаті рідкісного збігу в одній точці най-
більш яскравих  планет: Юпітера, Сатурна і Марса. Спостерігаючи 
таке поєднання планет у 1603 році, Кеплер обчислив, що подібне 
«поєднання планет» повинно було відбуватися і в 747-748 роках від 
заснування Риму. Цікаво, що  в Лондонській обсерваторії в 6о-і ро-
ки ХХ століття відвідувачі мали можливість бачити відтворену анг-
лійськими астрономами картину зоряного неба в рік народження 
Ісуса Христа з яскравою зіркою. 

Хоч яка б версія була правильною (а Церква не заперечує можли-
вості  існування різноманітних пояснень цього дивовижного факту, 
хоч і дотримується першого), не треба забувати, що Біблія – не 
підручник з астрономії, а Євангельська історія Різдва не є описом 
атласу зоряного неба над Вифлеємом і Єрусалимом. Євангеліє в 
останню чергу є хронологією подій, що відбувалися 2ооо років то-



му. Євангеліє – Блага Вість (саме так слово «євангеліє» пере-
кладається з грецької) всьому людству про спасіння його від вічної 
смерті Богом Ісусом Христом. Волхви, які йшли за зіркою, щоб по-
клонитися народженому Ісусу Христу, символізують усі народи, що 
йшли до Джерела Вічного Життя. Але в цьому символі можна про-
читати і звернення до нас – людей, котрі живуть через 2ооо років: а 
хто ми такі? Чи підемо ми за Вифлеємською зіркою? 

 

ТЛУМАЧЕННЯ СТИХИРИ «НА СТИХОВНІ», 
ПРО ПРИСНОДІВСТВО БОГОРОДИЦІ 

Питання Приснодівства Богоматері в усі часи викликало найза-
пекліші суперечки: як може жінка бути дівою після зачаття дити-
ни, під час її народження і, що найбільш незрозуміло, після наро-
дження? Однак перше нерозуміння розв'язується просто – таким 
було веління Боже. Порівняємо: у книзі Буття в 1 розділі Господь 
велить: «Нехай буде світло» – і стало так. «Нехай буде твердь...» – і 
стало так. «Нехай буде...». Так був створений світ. Тут же веління 
Господнє було передано через Старшого Посланця – Архангела. І 
стало так. Господь втілився в утробі Богородиці без звичайної уча-
сті чоловіка. Це дійсно дивовижне і велике чудо. 

Не менш велике чудо – чудо народження Спасителя. Для того, 
щоб не загострювати увагу на цьому моменті, Церква в різних піс-
неспівах благочестиво оминає це питання. Одна з таких алегорій – 
«Из боку девичу». Дехто приймає це за матеріальну істину. Але св. 
отці підкреслюють, що народження Спасителя було звичайним для 
всіх дітей шляхом, інакше Він не був би справжньою людиною. 
Крім того, Він мав бути Обраним, першим, первістком, котрий має 
за встановленим законом древніх особливі права. У Законі йдеться: 
«Будь-хто (дитина) чоловічої статі, котрий вперше роздвигає внут-
рішню сторону материних стегон, присвячене Богу». Христос став 
таким Первістком. 

Люди благочестиві, але обмежені або просто невіруючі, намагаю-
ться пояснити збереження невинності під час і після народження 
Христа фізіологічними причинами. Ми повторювати їх аргументи 
не будемо. 

До розуміння цього питання нас підводить єпископ Андрій (Ри-
маренко) міркуванням про те, що Христос, не будучи підвладним 
гріху («Ви ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в 
ньому нема» – 1 Ін. 3:5), не мав і грубого, дебелого, смертного тіла. 
Це зовсім не означає, що Господь Ісус Христос був безтілесним! У 
жодному разі. Однак Його тіло було таким, яким було в наших пра-
батьків Адама і Єви в Раю, до гріхопадіння. Вислів «…зробив Гос-
подь Бог Адамові та жінці його одежу з шкури і одягнув їх» (Бут. 



3:21) св. отці розуміють ще і як те, що замість безгрішного тіла Гос-
подь дав Адаму і Єві таке, як у нас – схильне до хвороб, руйнування, 
гріха та смерті. Про це виразно мовиться у Великому Каноні прп. 
Андрія Критського: «І мені гріх зшив "шкіряні ризи", знявши з ме-
не боготканий перший одяг» (Вівторок 1 седм., 2 пісня, 1 тропар). 
Безгрішне тіло Христа дозволяло Йому робити те, на що ми не 
здатні. Про це добре сказано в стихирах Октоїха – хвалитних 5 гла-
су на недільній утрені: «Господи! Хоч і опечатаний був гроб Твій 
беззаконниками, але Ти вийшов із гробниці так, як і народився від 
Богородиці» (1 стихира) і «Господи! Як Ти вийшов із запечатаного 
гробу, так і увійшов, коли двері були замкнені, до Своїх учнів…» (4 
стихира). Отже, Господь пройшов крізь «ключи девства» Пресвятої 
Богородиці, як пройшов крізь замкнені двері до учнів (Ін. 20:19,26; 
Лк 24:36): саме крізь. Це дійсно велике і дивовижне чудо, яке 
осягнути людським розумом все одно неможливо. 

 

ОПОВІДЬ ПРО ДАРИ ВОЛХВІВ, 

ЯКІ ЗБЕРЕГЛИСЯ ДО СЬОГОДНІ 

Золото – 28 невеликих пластин різної форми з найтоншим філі-
гранним орнаментом. На жодній із пластин орнамент не повторює-
ться. Ладан і смирна – невеликі, завбільшки з маслину, кульки, їх 
близько 70. Дари волхвів перебувають сьогодні на Святій горі Афон 
(Греція) в монастирі в ім'я св. Павла. Цінність їх, як духовна, так і 
історична, невимірна. Вміщено ці визначі християнські святині в 
особливі ковчеги. Чесні дари волхвів Матір Божа дбайливо зберіга-
ла все життя. Незадовго до свого Успіння Вона передала їх Єруса-
лимській Церкві, де вони зберігалися 400 років. Візантійський ім-
ператор Аркадій переніс дари в Константинополь для освячення 
нової столиці імперії. Потім вони потрапили в місто Никею і близь-
ко шістдесяти років перебували там. Коли з Константинополя ви-
гнали латинян, дари волхвів було повернено в столицю. Після па-
діння Візантії в 1453 році їх відправили на св. гору Афон у монастир 
в ім'я св. Павла – передала їх туди сербська царівна Марія. Від да-
рів і понині розливаються дивовижні пахощі. Іноді їх виносять із 
монастирської ризниці для поклоніння паломників, і пахощами на-
повнюється вся церква. Ченці-святогорці помітили, що дари пода-
ють зцілення душевнохворим і одержимим. 

 

СКАЗАННЯ ПРО КОНДАК РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Спочатку кондак являв собою цілу поему, присвячену події, котру 

святкують. Поема ця складалася з певного числа (до 24) метрично 
однакових строф – ікосів, які закінчувалися тими самими словами 
– приспівом. Починала ж поему одна строфа, яка метрикою відріз-



нялася від інших, але закінчувалася тими ж словами, що й ікос. У 
цій строфі (вона називалася проіміон або кукуліон, у перекладі – 
«шапка») викладалася головна тема чи ідея всієї поеми, а наступні 
ікоси цю тему розвивали. Із плином часу кондак скоротився в бого-
служінні таким чином, що від усієї поеми залишилися тільки один 
проіміон, який і став називатися кондаком, та перший ікос. Авто-
ром цього кондака є один із найвидатніших гімнографів Церкви – 
преп. Роман Солодкоспівець. Ось як він отримав своє прізвище: він 
був посереднім співаком, але патріарх Константинопольський пе-
редбачив його майбутню велич і тримав його в штаті співаків, яким 
це зовсім не подобалося. Роман дуже страждав від цього. Але одно-
го разу вночі уві сні йому явилася Матір Божа і дала з'їсти один су-
вій. Наступного дня «товариші» по кліросу виштовхнули Романа на 
середину храму, де належало співати кондак, щоб він, як завжди, 
зганьбився. Але замість цього Роман заспівав чудову і ніколи ще ні-
ким не чувану пісню на свято Різдва Христового. Після цього він 
написав багато кондаків та інших піснеспівів такої духовної краси, 
що Церква, прославивши його в чині святих за святість життя і за-
слуги перед Небесами, назвала його Солодкоспівцем (Мелодис-
том). 

 

ОПОВІДЬ ПРО ІРМОС 9 ПІСНІ, 
НАПИСАНОЇ ІОАННОМ ДАМАСКИНОМ 

Іоанн був людиною знатною і багатою. Але після того, як за на-
клепи іконоборців халіф Дамаска відтяв йому руку, а Матір Божа 
зцілила і приростила її на місце, Іоанн зрікся світу і хотів вступити 
до лаври Савви Освяченого в Єрусалимі. Ігумен готовий був при-
йняти Іоанна з радістю, але ніхто зі старих досвідчених монахів не 
захотів узяти такого знатного і багатого мужа в учні та послушни-
ки. Вони пояснювали це надзвичайною розніженістю Іоанна. На-
решті один чернець дуже строгого життя взявся керувати послуш-
ницьким випробуванням Іоанна. Але поставив йому дуже жорсткі 
умови: найсуворіший послух, безперервна молитва, постійна праця 
і, найголовніше, – не вести ні з ким розмов на мирські теми і нічого 
не писати. – «Не тільки не пиши нікому послань, але навіть ні про 
що зі світських наук не розмовляй. Дотримуйся мовчання з розсуд-
ливістю; бо ти знаєш, що не тільки наші філософи вчать мовчання, 
а й Піфагор заповідав своїм учням тривале мовчання. Також не ду-
май, що невчасно говорити щось добре є благом. Послухай Давида, 
який сказав: «Я занімів, замовкнув понад міру» (Пс. 38:3). Яку ж 
він від цього отримав користь? Послухай: «Запалало моє серце» 
(Пс. 38:4), тобто вогнем Божественної любові, який загорівся в про-
рока роздумами про Бога». Іоанн з радістю підкорився і став прохо-



дити послух із великим старанням. Та якось у одного ченця помер 
брат, і той прийшов до Іоанна, благаючи його написати надгробні 
піснеспіви, щоб утішитися ними. Іоанн дуже довго і вперто відмов-
лявся, виконуючи послух, але монах не припиняв просити, і Іоанн 
поступився горю брата. Він написав вісім погребальних стихир, 
сповнених вражаючої краси і духовної величі. Вони і зараз входять 
у наш чин поховання, але, на жаль, через лінощі чи небажання 
присутніх на похованні, майже ніде не співаються. Або співається 
тільки одна – «Плачу і ридаю...»  

Коли старець дізнався про непослух Іоанна, він його прогнав. Уся 
братія на чолі з ігуменом благали старця простити богонатхненно-
го поета, але чернець був невблаганний. Нарешті, він погодився да-
ти прощення, але призначив Іоанну тяжку єпітимію: нехай він очи-
стить своїми руками проходи всіх келій і вимиє все відхожі місця в 
Лаврі. Іоанн сприйняв це повеління з радістю і почав його викону-
вати. Але старцю явилася Пресвята Богородиця і суворо вичитала 
його за його жорстоке поводження з тим, хто завжди прославляв Її 
і захищав святі ікони. «Навіщо ти загородив джерело, з якого мо-
же щедро текти солодка вода, вода, яка краща за ту, що витек-
ла з каменю в пустелі (див. Числ. 20:11), вода, яку бажав пити 
Давид (див. Цар. 23:15), вода, яку обіцяв Христос самарянці (див. 
Ін 4:14)? Не забороняй джерелу текти: щедро потече воно, і че-
рез весь всесвіт протече і напоїть його; покриє моря єресей і пе-
ретворить їх на дивовижну насолоду. Нехай спраглі прагнуть до 
цієї води, і ті, хто не має срібла чистого життя, хай продадуть 
свої пристрасті і через наслідування Іоаннової чесноти нехай 
придбають у неї чистоту в догматах і в справах. Він візьме гуслі 
пророків, Псалтир Давида, заспіває нові пісні Господу Богу і пере-
вершить Мойсея та пісні Маріам (див. Вих. 20). Ніщо, порівняно з 
ним, марні пісні Орфея, про які розповідається в байках; із його 
вуст злине духовна небесна пісня і буде він наслідувати Херувим-
ські піснеспіви. Усі церкви Єрусалима зробить він неначе отроко-
вицями, які грають на тимпанах, щоб вони співали Господу, зві-
щаючи смерть і Воскресіння Христа; він напише догмати Право-
славної віри і викриє єретичні лжевчення; злине з його серця сло-
во добре, і прорече про діла Царя пречудесні».  

Старець розкаявся, і відтоді Іоанн став писати церковні піснеспі-
ви безперешкодно. Але в цьому ірмосі він пише якраз про те, що 
сталося. Правильніше було б надати перевагу мовчанню, але любов 
до Приснодіви спонукає складати Їй належні піснеспіви. І Іоанн 
просить для цього допомоги в Самої Богородиці. 

 

 



ПОЯСНЕННЯ АПОСТОЛЬСЬКОГО ЧИТАННЯ НА ЛІТУРГІЇ 
«Повнота часу», про яку говорить Апостольське читання Різдва 

Христового, очікувалася у світі задовго до самого Різдва Спасителя. 
Рівноапостольний Костянтин Великий, перший християнський ке-
сар Римської імперії, який скликав Перший Вселенський собор, 
процитував присутнім отцям Церкви пророцтво римського поета 
Вергілія, написане за кілька десятиліть до Різдва: «Час уже надхо-
дить останній… Нові великі віки на землі починаються знову…». І 
перші слова Спасителя, виголошені Ним, як нам повідомляють 
Євангелія, після Його Хрещення від Іоанна, були про те саме: 
«Сповнився час!» (Мк 1:15). Призначена Творцем міра часу була 
досягнута. Світ і час підійшли до кінця, до своєї цілі, настали «нові 
великі віки». Коли прийшла ця «повнота часів», коли все небесне і 
земне з’єдналось у  Христі (пор. Еф. 1:10), тоді настав час «Нового 
Завіту». Але, вимовляючи звичне словосполучення «Новий Завіт», 
чи відчуваємо ми всю незвичайність, усю значущість його? Усі на-
роди землі в усі часи хвалилися давністю своїх традицій, священ-
них законів і книг. І раптом: «Старе минуло, настало нове!» (2 Кор. 
5:17). У чому ж новизна? 

Новизна в тому, що настав історичний поворот: раби стали віль-
ними синами. Бог створив нову ситуацію через послання Свого Си-
на, Котрий увійшов у світ, як і всі інші люди: через народження. 
Більше того: як і інші люди, Він підкорився Закону. І це все заради 
того, щоб усі ми стали вільними і синами Божими. Бог викупив ра-
бів, Він викупив увесь невільницький ринок. Не тільки викупив, 
але й усиновив усіх, заплативши за всіх власним Сином, Котрий за-
мість нас став рабом. Який незбагненно великий образ! Це – неви-
дане, це – нове! Син Божий стає одним із нас, щоб ми стали синами 
Божими. 

Дароване нам усиновлення має не юридичне, а сутнісне значен-
ня: Бог наповнив його життям. Як пише апостол Павло, Бог потур-
бувався про те, щоб ми не тільки називалися синами, але й відчува-
ли себе дітьми Божими. Тут апостол використав образ ще сміливі-
ший, ніж образ работоргівлі. Щоб зробити нас Своїми справжніми 
синами, Бог вклав у нас серце Свого Сина. Саме це має на увазі ви-
раз: «Бог послав Духа Сина Свого». Як і Сина, Бог «посилає» Його, 
віддає Його нам. Саме тому апостол Павло міг у захваті вигукнути: 
«Живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гал. 2:20). Маючи такий 
дар, натхненні синівським Духом, ми дійсно бачимо в Богові нашо-
го Отця – так і звертаємося до Нього: «Авво, Отче!». Так звертався 
до Бога Сам Ісус Христос, так звертається до Бога Церква. У цьому 
«Авва» сконцентровано все християнське вчення про спасіння. Ми 
звертаємося до Творця неба і землі, як діти звертаються до свого 



рідного батька. У які ще часи, у яких ще релігіях люди могли дозво-
лити собі навіть гадку про таке дерзання? У наших устах це звер-
нення стає вигуком Духа і означає нашу благодатну залученість у 
життя Пресвятої Трійці. Чи усвідомлюємо ми цей дар Божої любо-
ві?!      

Так, християнська віра в Бога – не просто інтелектуальне визнан-
ня існування Бога. Віра в Бога – це довіра Богу як Отцю. Ми спові-
дуємо Його як Отця. До Ісуса Христа людство знало безліч учите-
лів. Та жодному з них і на думку не могло спасти вчити людей си-
нівської довіри Богу. Зазвичай, вони навчали покірного служіння 
незбагненним у своїй непередбачуваності вищим силам. Іноді лю-
дей переконували, що вони самі божественні, що вони повинні бу-
ти вищими від земних потреб. Спаситель не вчить ані того, ні іншо-
го. Він не говорить, що нам, заклопотаним людям, нічого не треба. 
Ні, Він каже нам як дітям Божим: «Отець Небесний знає, що вам 
потрібно». Господь Ісус Христос закликає нас до синівської довіри, 
яка має перемогти в нас страх і наповнити, буквально, дитячою 
безтурботністю. Всі ми знаємо, що світ сповнений лих і небезпек. 
Усі ми, сильні та слабкі, бідні й багаті, освічені й невчені, здорові та 
хворі – усі ми рухаємось у цьому житті над безоднею небуття. На-
віть побіжний погляд у цю безодню здатний вивести з рівноваги 
найбезстрашнішу душу. Але ті, які довіряють Богу, не мають потре-
би ані замислюватися про цю безодню, ні вдивлятися в неї, бо 
Отець впевнено веде Своїх дітей над прірвою до Свого Царства і да-
рує їм спадок блаженного життя, котре не знає ні тривоги, ні стра-
ху. Тлінний страх перед «стихіями світу» залишився в минулому. 
Попереду – новизна, сяйво слави. 

І слава ця осяяла нічне небо старого світу тоді, коли «настав час» 
і на землі народився «Той, заради Якого все, і через  Якого все», і 
Хто не посоромився назвати нас Своїми братами (Євр. 2:10-11). Різ-
дво Спасителя – наше народження як синів і доньок Божих. Мож-
ливо, саме тому свято Різдва ми відчуваємо як переважно радісне 
дитяче свято, що розганяє нічні страхи і тривоги в безкінечній до-
вірі нашому Небесному Отцю. Прекрасне свято, бо, як сказав філо-
соф і поет, 

У тьму віків ця ніч вже відступила, 
Коли, втомившись від біди й тривог, 

Земля в обіймах неба відпочила, 
І в тиші народився З-нами-Бог. 
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