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Ще за свого земного життя, коли святий Миколай був єпис
копом у Мірах Лікійських, він завжди допомагав бідним та 
нужденним.

Все своє життя святий роздавав милостиню, захищав не
щасних. А коли зістарився, Господь покликав його до себе. 
Але і зараз він допомагає всім людям, які звертаються до ньо
го з молитвою, і дорослим і дітям. А особливо в день пам'яті 
святого Миколая — 19 грудня. Ми вчимось у нього доброти, 
щедрості, милосердя.

МОЛИТВА ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦЯ

Святий Миколаю, угоднику Божий,
На Божого сина діяннями схожий!
Горять в твоїм серці молитви слова,
По волі Господній ти чиниш дива.

Святий Миколаю! Ти Богові милий!
Навчи, щоб, як ти, ми Христа полюбили, 
Навчи нас боротись добром проти зла, 
Робити у світі побожні діла.

По всій Україні стоять тобі храми,
Святий Миколаю, молися із нами!
Хай світяться душі — ясніше від зір!
Хай в кожну родину — і місто, і двір 
Господь посилає лиш радість і мир.

Тетяна Майдановий



СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Він ходить від хати до хати, 
Питається мами і тата:
— Чи є у вас чемна дитина, 
Дівчатко мале чи хлопчина? 
Для кожного має в торбинці 
Найкращі у світі гостинці.

Софія Майданська

У НІЧ НА СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Високо-високо в небі у ту ніч можна 
почути срібні дзвіночки — то на санчатах 
їде святий Миколай.

їдуть санчата поміж зірочками, пе
реїжджають із хмарки на хмарку, дзво

ники ніжно дзвонять, а старий місяць ве
село посміхається. Він знає, що в цю ніч всі 

мусять бути щасливі! І ті, що роблять подарунки, і ті, 
кому їх роблять.

Бо найбільше щастя в житті — це робити добро.

За Н. Наркевич



ПОДАРУНКИ ЧЕМНІЙ ДОНІ

Свята жде чемненька доня. З'їм усе, що дасть матуся, ,
Міцно стиснула долоні, Потім Богу помолюся.
На колінця доня стала, Бути чемною я хочу
До святого промовляла: І не хочу пустувати.

Чи не можна, добрий отче,
— Я вже, отче Миколаю, Подаруночок дістати?
Про горобчиків подбаю,
Кину їм насіння жменьку. А на ранок — два пакунки,
Нашу киценьку маленьку Два пакунки — прямо в ліжко!
Напою і нагодую. А в пакунках подарунки:
І сама не вередую, Лялька, м'яч і гарна книжка.

Галина Чорнобицька



ДЗВІНОК ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ

— Алло! Алло! Святий отче Миколаю, це телефоную тобі я, 
дуже нечемний Данко. Будь ласка, прийди до мене і принеси 
мені літачка. Такого зовсім маленького-малюсінького, такого, 
щоб міг трішки-трішечки літати по кімнаті, коли його завести.

— Святий Миколаю, я був дуже нечемний: я скинув гор
щик із квітами з підвіконня на вулицю, котика тягнув за хвос
та, метелика замкнув у пляшці і мучив. І ще я Марусі вилив 
чорнило на нову сукенку. Одного разу я розбив шибку, а до 
того ж ще й зіпсував мамину швейну машину.

— Святий Миколаю! Я дуже нечемний хлопчик, але я ХО
ЧУ бути чемним, тільки в мене це ніяк не виходить. Прошу, не

гнівайся на мене і прийди!
Хвилинку Данко слухає. Нічого. 

Тільки щось шумить у трубці.
— Мамо! Мамусю, я телефоную 

до святого Миколая, а він мені нічо
го не відповідає.

— Я чула, синочку, чула все. Та 
хіба святий Миколай може відразу 
відповісти на телефонні дзвінки 
всім дітям? їх же так багато. Але я 
знаю напевно, що святий Миколай 
чув твій дзвінок. Він знає про тебе і 
не забуває.



— Не може бути! Знає? То він напевно давно вже знає і 
про те, що я дуже нечемний.

— Так. Але він чув, що ти ХОЧЕШ виправитися. Ти ж про 
це йому сказав.

— І що, мамо? І святий Миколай прийде до мене?
— Звісно прийде, мій любий.

За Оленою Цегельською

ЩЕДРИЙ ГІСТЬ

Коли зима до нас прийде, Коли стемніє у дворі,
Доріжки снігом замете — Засяють зорі угорі —
В наш рідний завітає край Він завітає в кожний дім
Святитель Божий Миколай. І радість подарує всім.

 Руслана Назаренко
Коли холоднии сніговій
Сніжинок здійме цілий рій, —
Іде Святитель дивний цей
З гостинцями для всіх дітей.



У НІЧ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Темна нічка за шибками,
Сон на крилах вже летить. 
Небеса блищать зірками,
Та Івасик ще не спить.

У голівці сонній мрії...
...Хмари, небо, зорі, рай,
Білі Ангели-лелії,
А між ними Миколай...

На санчатах щедрі дари —
Вже готове все як слід.
Ангели стають у пари 
І злітають вниз, на світ...

Миколай — дідусь старенький — 
Ставить дари на столі,
А Івась питає неньки:
«Ненечко, чи це мені?»

Темна нічка за шибками 
Заглядає до вікон.
Спить Івасик біля мами, 
Усміхаючись крізь сон...

Іванна Савицька



СВЯТО МИКОЛАЯ

Свято веселе чекають усі,
Навіть бабусі і дідусі.
Бо як присипле землю сніжком, —
Йде Миколай із великим мішком.

Він зазирне і у нашу хатинку,
І покладе у хатинці торбинку.
А ще залишить на склі візерунки.
Ну а в торбинці, звичайно ж, дарунки.

Дивний Святитель приходить до всіх 
Де побуває — лунає там сміх.
Навіть бабусі і дідусі 
Всі його люблять і славлять усі.

Руслана Назаренко





л и с т м и к о л а ю

Під Миколаєм Святим, у куточку,
Я черевичка свого залишу 
І всі бажання свої на листочку 
Дуже старанно йому напишу.

Тихо молитву на ніч прочитаю,
Знаю, він чує, десь поруч стоїть.
Я йому пошепки пообіцяю 
Слухатись маму і Бога любить.

В ліжечко тепле ляжу швиденько,
Очі закрию і буду чекать.
Знаю, він ходить тихо-тихенько 
В час, коли діти вже солодко сплять.

Скрипнуть тихесенько двері в кімнату... 
Може, це сниться, а може, і ні?..
Вранці ж дивлюсь — в черевичку багато, 
Дуже багато дарунків мені.

Руслана Назаренко



ГІСТЬ З НЕБА
У дитячий край щасливий 
Йде весела вість:
Бо коником білогривим 
їде з неба гість!

Дарів гість везе багато — 
Повні саночки:
Радість буде в кожній хаті, 
Бо в них книжечки.



.  і

Книжечок там тисячами, 
Цікаві такі:
З казочками, з баєчками, 
Повно образків!

їде, їде гість той скоро,
Щоб бути на час.
Та до чемних лиш, дітворо! 
Чи всі чемні з вас?

їде, їде гість багатий 
У дитячий край —
Хто гість, ви раді знати? 
Святий Миколай!

Антін Аотоцький



Вже зима мете снігами, 
Вкрилась льодом гладь ріки, 
Не сидиться коло мами — 
«Ой, пустіть нас на санки! 
Ми у парк на річку підем, 
Ми подивимось у гай,
Чи туди до нас не їде 
З неба в гості Миколай».

Роман Завадович

МИКОЛАЮ, НЕ ЗАБУДЬ!..

Довго-довго міркували 
Мудрий Лесь, учена Рая 
І з садочка написали 
До святого Миколая:

«Миколаю пресвятий! 
Пишем лист від всіх дітей, 
П росим дуже: не забудь 
І в садок до нас прибудь!

Преподобний Миколаю І 
Ми вже віршики вивчаєм, 
Щоб тебе та янголяток 
Рідним словом привітати.

Молимось щодня, щоб ти, 
Миколаю пресвятий,
У садочок загостив,
Всіх нас поблагословив».

Роман Завадович



СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Нині святий Миколай 
В український піде край,
Всім, хто чемний був весь час, 
Він даруночки роздасть.

Тут цукерки, шоколадки,
І тістечка, і помадки,
Для дівчаток лялечки,
А для хлопців шабельки.

Тут вояки є цинові,
І паяци є цукрові,
Образочки і зшитки,
Ще й гарненькі книжечки.

Тож чекають усі діти,
Миколая щоб зустріти, 
Миколаю честь складають, 
Миколая величають.

Василь Софронів-Аевицький



ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ...

Наближався час з'явитися на світ Спасителю людей.
Жив у Римі імператор, який захотів порахувати людей. Він 

видав наказ зробити перепис населення. Кожен іудей повинен 
був записатися там, де жили його предки.

Іосиф та Діва Марія походили з роду царя Давида. Тому й 
вирушили вони із Назарета в місто Віфлеєм.

Пройшло декілька днів їхньої подорожі. Нарешті Іосиф та 
Марія дісталися Віфлесма. Було вже пізно. Зморені, вони 
брели по нічному місту у пошуках притулку. Багато людей 
приїхало на перепис і всі будинки були зайняті. їм скрізь 
відмовляли.

Ось так і йшли Марія та Іосиф, доки не натрапили на одну 
печеру. Це був вертеп для овець. Коли була негода, пастухи 
заганяли туди свої отари. На той час пастухи з вівцями були у 
полі. Печера була пуста. Іосиф та Марія зайшли до неї й 
заночували.

У цій печері вночі й народився Син Божий — Спаситель 
людей. Пресвята Діва спеленала Малюка і поклала Його в ясла.



Поклоніння пастухів

Все спить...
Долини Віфлесму 
Закутані в нічній імлі...
Навколо все спокійно й тихо,
І в небесах, і на землі.
Та близьку радість відчуває 
Свята ізраїльська земля:
Ще мить —
І в цім прекраснім небі 
Засяє зірочка Христа.

' М

Віфлеємські пастухи перші дізна
лися про народження Спасителя. В 
цю ніч вони пасли свої стада в полі.

Навкруги було тихо і ясно. І раптом 
яскраве світло озорило нічне небо. Це 
засяяла різдвяна зірка. Пастухи побачи
ли ангела Божого і злякалися.

Але ангел заспокоїв їх:
— Не бійтесь! Я сповіщаю вам велику 

радість, яка буде не тільки для вас, але й 
для всіх людей: нині народився в місті 
Давидовім Спаситель, Який є Христос 
Господь. І ось вам знак: ви знайдете Ма
люка в пеленах, що лежить у яслах.

Несподівано з'явилося багато інших ангелів. Вони славили 
Бога і співали:

— Слава в вишніх Богу, і на землі мір, в чєловєцєх
 благоволєніє.

Коли ангели зникли, пастухи сказали один одному:
— Підемо у Віфлеєм і подивимося, що там трапилося, про що 

сповістив нам Господь.
Пастухи поспішили до печери.





і

Там вони побачили Марію, Іосифа і 
Малюка, що лежав у яслах. Пастухи 
вклонилися маленькому Спасителю. 

Вони розповіли про те, що бачили і 
чули від ангелів. 

т  3 великою радістю пастухи 
і  повернулися до своїх стад. Вони 

славили Бога за Його велику 
любов до людей.

Христос народився,
Бог воплотився.
Ангели співають 
Чудо сповіщають.

Пастухи в печеру 
Першими прийшли 
І Христа у яслах 
З Матір'ю знайшли.

Дивне світло сяє,
Наш Спаситель спить. 
Божа Матір сон святий 
Бережно хранить.

Мудреці зі Сходу 
За зіркою йдуть,
І дари з любов'ю 
До Христа несуть.

19



ПОКЛОНІННЯ ВОЛХВІВ

В одній далекій країні жили люди, яких називали 
волхви. Вони були дуже розумні. По зірках судили про 
майбутнє і вивчали всесвіт. їх дуже поважали царі. І 
завжди радилися з ними.

Гаспар, Мельхіор і Валтасар (так звали мудреців) 
також побачили різдвяну зірку. Вони зрозуміли, що 
народився Спаситель. З великою радістю волхви почали 
збиратися в дорогу. Вони взяли подарунки і вирушили 
на пошуки Іісуса Христа.

Яскрава зірка вказувала їм шлях. І ось, нарешті, вони у 
Віфлеємі. Пройшов деякий час. Іосиф, Діва Марія і Ма
люк із печери перейшли жити до будинку. Там волхви і 
відшукали їх. Мудреці вклонилися Спасителю і піднесли 
дари — золото, ладан і смирну.

На честь народження Іісуса Христа церква встанови
ла свято. Святе Різдво Христове ми святкуємо 7 січня.У 
християнських народів увійшло у звичай до цього свята

прикрашати ялинку. Вважаєть
ся, що вона символізує Древо 
Життя, повернуте нам з народ
женням Христа-Спасителя. 
Прикрашена запаленими сві
чками або лампочками, ялинка 
є символом духовного світла, 
знаменує пришестя Христа.

У день Різдва по всій землі у 
домівках і храмах запалюють



свічки, співають пісень 
про народження Боголю
дини і на честь Його Пре
чистої Матері.

На Різдво заведено 
обов'язково провідувати 
хворих, старих та самотніх 
людей, приносити їм гос
тинці та ділитися святковим 
настроєм.

Діти радіють, збираються 
ватагами і ходять від хати до 
хати, колядують, сповіщаючи про 
народження Христа!

АНГЕЛИ В НЕБІ
колядка

Ангели в небі пісню співають.
Що Христос родився всім возвіщають.

Пречиста Діва в яслах положила 
Божого Сина, сіном притрусила.

Марія, Йосип Богу молились, 
Пастушки з ягнятком Христу поклонились.

Волхви з Востока дари приносять,
Золото і ладан, смирну підносять.



НЕБО І ЗЕМЛЯ

Небо і земля, небо і земля 
Нині торжествують!
Ангели й люди, ангели й люди 
Весело празднують!

Приспів:
Христос родився, Бог воплотився, 
Ангели співають, царі вітають,
Поклін віддають, пастирі грають,
Чудо повідають, чудо, чудо повідають!

Во Віфлеємі, во Віфлеємі 
Весела новина:
Пречиста Діва, Пречиста Діва 
Породила сина.

Приспів.
І рожденному, і рожденному 
Богу поклін даймо,
Славу во вишніх, славу во вишніх 
Йому заспіваймо!

Приспів.



У ВІФЛЕЄМІ ДИВИНА
колядка

У Віфлеємі дивина велика,
Там народився Предвічний Владика; 
Богу честь віддаймо, весело співаймо:

«Слава в вишніх Богу!»

Марія Пречиста Господа сповила,
В вертепі на сіні в яслах положила,
Там пастирі грають, ангели співають:

«Слава в вишніх Богу!»

Всі небесні сили Іісуса хвалили,
І пастирям в полі радість цю звістили, 
Всі душі співають, Спаса величають:

«Слава в вишніх Богу!»

Господнє Дитя три царі величали,
В Іісусові ясла дарунки поклали,
Весело вітають і гуртом співають:

«Слава в вишніх Богу!»

І ми Христа разом щиро привітаймо, 
Господа Всевишнього покірно благаймо: 
В мирі проживати, Бога величати!

«Слава в вишніх Богу!»



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

В яслях спал на свежем сене Присмиревший белый козлик
Тихий крошечный Христос. На чело Его дышал,
Месяц, вынырнув из тени, Только глупый серый ослик
Гладил лен Его волос... Всех беспомощно толкал:

Бык дохнул в лицо Младенца «Посмотреть бы на Ребенка
И, соломою шурша, Хоть минуточку и мне!»
На упругое коленце И заплакал звонко-звонко
Засмотрелся, чуть дыша. В предрассветной тишине...

Воробьи сквозь жерди крыши А Христос, раскрывши глазки,
К яслям хлынули гурьбой, Вдруг раздвинул круг зверей
А бычок, прижавшись к нише, И с улыбкой, полной ласки,
Одеяльце мял губой. Прошептал: «Смотри скорей!...»

Саша ЧерныйПес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя бочком...



ЗІРКА

Як Ісусик народився,
У печері, а не в хаті, 
Задзвонили зорі хором, 
Заспівали янголята.

Янголятко срібнокриле 
В пелену зібрало зорі 
І на землю полетіло 
Крізь просвітлені простори.

Надлетіла хмарка біла, 
Янголятко зачепила,
Ясні зорі покотились,
Між хмаринок розгубились.

Затремтіли сльози-роси 
В оченятах янголяти,
Що зірок блискучих досі 
Ще не може позбирати.

А сьогодні в нас ялинка 
І усміхнена матуся,
Я чемненька, веселенька,
З сестричками не сварюся.

Гарно вранці помолилась, 
Помагаю всім, як треба;
Це, напевне, закотилась 
В моє серце зірка з неба!





РОЖДЕСТВО

Под свечами трепещут иголки, 
Словно пылью светясь золотой,
И увенчана славная ёлка 
Голубой Вифлеемской звездой.

О, звезда Иисуса! Не гасни!
К нам иди за верстою верста: 
Православное сердце как ясли 
Ждёт рожденья Младенца Христа.

Веселится за окнами вьюга,
И, подняв кружевные крыла, 
Возвещают снежинки друг другу, 
Что Мария Христа родила.

И. Рутении





ДОБРИЙ ВЕЧ1Р ТОБ1, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ

Добрий веч1р тоб1, пане господарю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився. |

Застеляйте столи та все килимами: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

яШ

Та кладпъ калачі з ярої пшениц і радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

Ой перший же празник — то Різдво Христове: радуйся! 
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

А другий же празник — Василя Святого: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

А  третій же празник — Святі Водохреща: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

А що перший празник з1шле тобі вт1ху: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

А що третш празник зішле всім нам долю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився. . *
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ХРИСТОВА ЁЛКА

Я помню древнее преданье 
Давно-давно минувших дней, 
Когда в Рождественском сияньи 
Звезда блеснула для людей.

И хоры ангельские пели 
Земле святую песнь небес.
И светлой радостью звенели 
Цветы в полях и темный лес.

И шли волхвы за той звездою... 
Они к Христу-Младенцу шли.
И вот под кровлею простою 
Они Спасителя нашли.

И все, ликуя, к Иисусу 
Тянулись радостной мечтой. 
«Пойду к нему и поклонюся», — 
Шептал орешник молодой. —

Снесу плоды мои простые».
«И я с тобой, — сказал цветок, — 
Совьюсь в цветочки полевые, 
Чтоб Он со мной играться мог».

И нежно яблоня мечтала:
«Снесу Ему плоды мои».
И роза тихо открывала 
Венцы душистые свои.



А ель безмолвная стояла, 
Тоскуя, в стороне одна.
«Что принести Христу могу я? » 
Вздыхая, думала она.

И вот склонилися с дарами 
Христу деревья и цветы.
И пальма с пышными ветвями 
И роза дивной красоты.

Одежды лилии, блестевшей,
У ног Христа ковром легли.
Лишь ёлка в грусти безнадежной 
Простерла ветви издали.

Но вдруг блеснули, зажигаясь,
На ней брильянты скорбных слез, 
И обернулся, улыбаясь,
Ее сиянию Христос.

С тех давних пор Христовой ёлкой 
Она зовется у людей.
И блещут скромные иголки 
В огнях Рождественских свечей.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Ныне совершилось 
Чудо из чудес.
Ныне персть сродилась 
С благостью небес.

Ныне человеком 
Стал Предвечный Бог 
И в вертепе, в яслях 
Кроток сердцем лёг.

И звездой ведомой 
К свету на поклон 
Мудрецы явились 
Из чужих сторон.

Смирну, ладан, злато, 
Лучший дар земли, 
Три волхва с Востока 
Богу принесли.

Ангелы нисходят 
Пастырям принесть 
О Младенце Боге 
Дорогую весть.

И поют на небе 
Лучезарный клир:
«Слава в вышних Богу 
И на земли мир».



Сонце за поля зайшло.
Стадо до вертепу йшло.
Пастухи вже заморились,
В небі ж  Ангели вклонились, т

Чудо на землі настало:
Зірка раптом засіяла.
Бо в ту мить Дитя родилось, 
Боже Дитятко з'явилось!

Цар Христос зійшов з небес —
І земля повна чудес!
Хай же в ці святії дні 
Ваші душі в самоті 
Не залишаться без Бога!

Хай Христос Вам якомога 
Більшу ласку подарує!
Він молитви наші чує 
Та до Царства нас чекає.
Друже! Хай твій дух співає!

Св. Андрій Штук

Христос рождається! 
Славімо Його!



дивний хлопчик
Пізно ввечері напередодні Різдва 

Тед повертався додому з міста. Він ку
пив своїм дітям до свята паляницю. 
Тед був дуже бідним селянином, а в 
той час бідняки харчувалися дуже по
гано і білий хліб з'являвся на столі не 
часто. Ось чому Тед так спішно пога
няв конячку, весело наспівуючи собі 
під ніс колядки.

Він думав про своїх діточок. Вони 
напевно виглядають його крізь ма

леньке кружальце у вікні, яке з'являється, коли нагріту в 
печі мідну монетку притулити до покритого памороззю 
вікна. Як вони проживуть новий рік, що їх чекає в май
бутньому? Одна надія на Бога...

Мороз міцнішав. Місяць освітлював засніжену лісову 
дорогу. Раптом Тед бачить: у заметі, притулившись до де
рева, стоїть напіводягнений, майже задубілий від холоду, 
хлопчик, і зігріває руки своїм диханням. Хлопчик так 
змерз, що до ладу не міг розказати, як він тут опинився і 
де живе.

Селянин зняв із себе шубу, вдягнув хлопчика і привіз 
до своєї хати.



Домашні приголубили гостя.
На столі поставили хліб з 
водою.

Сім'я, помолившись, сіла ве
черяти. Господиня посадила 
гостя біля себе, почала різати 
хліб і перший шматок подала 
хлопчикові.

— Благословенний убогих 
дар, — зі сльозами промовив 
той, приймаючи хліб.

«Дитина, а так дивно гово
рить», — подумав Тед, вдивля
ючись в обличчя хлопчика.

Господиня продовжувала 
різати паляницю, але хліб, на 
диво, був цілим, не меншав...

Раптом незвичайне світло 
осяяло хату.

Здивована сім'я глянула на 
гостя — він увесь перемінив
ся: на місці обірваного хлопчи
ка сидів прекрасний Ангел.
Він піднявся, благословив 
сім'ю і зник.

Відтоді під дахом цієї хати запанував достаток і мир. Місце 
за столом у хаті селянина, де колись в образі вбогого хлопчи
ка сидів Божий Ангел, і донині залишається незайнятим.

— Те місце святе, — завжди говорить гостям, побожно 
хрестячись, господар. — Там Ангел був.

Чарлз /фасенс



Близ пещеры, в которой родился Спаситель мира, 
росло три дерева — ель, олива и пальма.

В тот святой вечер, когда зажглась на небе путеводная 
звезда, возвестившая многострадальному миру о 
появлении на свет Того, который принес с собой «весть 
надежды благодатной»,

Ликовала вся природа,
Величава и светла,
И к ногам Христа-младенца 
Все дары свои несла.

В числе прочих принесла свои золотистые плоды и 
росшая подле пещеры олива. Пальма тоже предлагала 
свой зеленый шатер как защиту от зноя и непогоды. 
Только ель одна печально стояла

В унынии тихом,
Боязлива и скромна,

тщетно думая и не зная, что бы ей принести в дар 
младенцу Иисусу. Печально поникли ее ветви, и от 
стыда и тайных мук обильно закапали у нее слезы 
прозрачной смолой.

Эти слезы увидала 
С неба звездочка одна,
Тихим шепотом подругам 
Что-то молвила она.



И вдруг свершилось чудо!
Звезды посыпались с неба огненным дождем и усеяли елку 

по всем ее веткам, сверху донизу.
Тогда она, радостно затрепетав, гордо подняла свои ветви и 

впервые явилась миру в ослепительном блеске...
С тех пор и пошел у людей обычай убирать елку в 

рождественский вечер яркими огнями свечей.
С тех пор

Каждый год она сияет 
В день великий торжества 
И огнями возвещает 
Светлый праздник Рождества.

Борис Пастернак



колядник
Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий — 
День народження Христа! 
Прийдуть з церкви 
батько й мати,
Я торбинку одягну

І піду колядувати —
Ані хати не мину.
Хай мороз хоч як там давить — 
Я його не побоюсь:
« Бла-го-сло-віть

Хри-ста сла-вить!» — 
Попід вікна запрошусь.

Олекса Кобець



Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Смерекова гілка,
Золотий горіх!
Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Зоряна щедрівка 
І веселий сміх!
Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Одчиняє брами 
Новорічна ніч!

Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Щастям і піснями 
Сіє навсібіч!
Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Пташці і дитині,
Зірці і бджолі!
Щедрий вечір! Добрий вечір! 
Мир вам у родині!
Мир на всій землі!

Богдан Стельмах



колядники
Колядувати в день Різдва 
Прийшла капела лісова: 
їжак, лисиця, зайчик, лось, 
Кабан, сарна і ще там хтось.

Горить звізда, іскриться сніг 
Співає олень-златоріг,
А тенор-вовк від щастя мре: 
Найвищі ноти він бере.

В кожусі бурім пан ведмідь 
Дрімає й ледве вже стоїть,
Та тягне басом з-під вікна, 
Аж ходить хата ходуна.

Дзвінкі, чудові голоси!
А що за коляду даси?
Готуй же гостям нашвидку 
Капусти, м'яса і медку,

Горіхів, сіна і зерна,
І ще щось, але що?

Хто зна?

Амитро Павличко



ВСІМ ПОРА КОЛЯДУВАТИ

Вже прийшло Різдво до хати, 
Всім пора колядувати! 
Колядують в місті діти,
Тож і звірам не сидіти!

Хоч вітри холодні дують, 
Зайчик, їжак колядують,
Лис і олень підтягають,
Як уміють і як знають.

їм підспівує і білка, 
Голосочком, мов сопілка. 
Навіть мишка, хоч маленька, 
Теж підспівує злегенька.

Хоч вітри холодні дують, 
Звірі в лісі колядують.
Всім пора колядувати,
Бо Різдво прийшло до хати.

Роман Завадович



ЯЛИНКА

Ялинко кучерява,
Де досі ти жила?
Про тебе ходить слава, 
Що в лісі ти росла,

Що бачила ти вовка,
І зайчика, і кіз,
І що до тебе в гості 
Приходив хитрий лис,

Що білочка любила 
Зелений твій вершок, 
Що під тобою рився 
Колючий їжачок.

І ось у нашу хату 
На свято ти прийшла — 
Трудились ми багато, 
Щоб гарна ти була:

Розвішали прикраси, 
Цукерки, ліхтарі,
І зірку почепили 
На гілці угорі.

І ти, як королівна, 
Сіяєш між дітьми,
Тобі колядки хором 
Співаєм дзвінко ми.

Алла Коссовська



у  СВЯТ ВЕЧІР

Ладки, ладоньки, ладусі,
Ми поїдем до бабусі,
До бабусі з колядою,
Із вечерею святою.

Ладоньки, ладусі, ладки,
Дід послухає колядки,
Нас пригорне, поцілує, 
Гостинцями обдарує.

Ладки, ладки, ладенятко 
Нам всміхнеться янголятко 
Із вершечка, із ялинки,
До мене й сестри Яринки.

Оксана Озерна



зимою
День такий ясний, блискучий 
Бо тепер — зима.
Дід Мороз такий щипучий,
А мені — дарма!
В кожушок по самі вуха 
Одягли мене:
Хай подмуха завірюха, —
От і не вщипне!
Нагуляюсь — оце поки!
В хату прибіжу,
Червоненькі свої щоки 
Мамі покажу.
Мама скаже: «Отакої!
Вік я прожила,
Та й не знала, щоб зимою 
Ружа в нас цвіла!»



МИ ЙДЕМО КОЛЯДУВАТИ

Вийди, зіронько, на небо, 
Освіти нам путь-дорогу.
Ми йдемо колядувати,
Щоб віддати шану Богу.

Вийди, місяцю, на небо, 
Усміхнися нам миленько, 
Разом ми почнем колядку,
Що припала до серденька.

Понад снігом, понад світом 
Спів дитячий покотився: 
Веселіться нині, люди,
Бог Предвічний народився ...

Оксана Крушельнииька



ПРИГОДА
Дід Мороз у дитсадок 
Цілу торбу ніс казок —
Про кота і Попелюшку, 
Бармалея, ще й Петрушку. 
Тільки відвернувся Дід — 
Зайченя з торбини — скік! 
Та й до лісу навмання!
Дід до зайчика — нема!
— Стій, зайчиську, зачекай! 
Ну хоч трішки совість май! 
Що ж  за свято без зайчати? 
Діти будуть сумувати!



Добрий зайчик — довге вухо — 
Дідуся послухав,
І тоді привів з собою 
Ще й ведмедика з козою, 
Борсука, вовчиська, лося — 
Діду ж важко довелося!
...Ось торбина тих казок

'З;
Прибула у дитсадок.
Рада, рада дітвора:,
— Любі казочки, ура!
Нумо з нами танцювати, 
Будем разом святкувати, 
Зустрічати Рік Новий — 
Славний, добрий, чарівний!

Марія Пономаренко



ГУСАК

В гусака червоні лапи,
По подвір'ю йде неквапом. 
Лапи — аж горять в снігу,
Та гусак — ані гу-гу.
Від утіхи — ледь не скаче:
— Лапи маю я гарячі!
І не треба їм чобіт!
Та й помчав аж до воріт.
Та за мить зітхнув:
— Овва! Треба бігти до хліва! 
Бо зима-таки — не літо,
Треба лапи йти погріти ...

Марія Пономаренко



КАЗКА

В хмарки настрій— пречудовий! 
Кожушок вдягнула новий,
Взула білі чобітки —
Прогулялась залюбки.
Узяла свою торбинку —
Та й посіяла сніжинки:
На поля, сади, хатини,
На ліси, на гай, стежини.
На Івася і Дарину ...
— Потішайтеся, будь-ласка!
Я дарую всім вам казку.

Марія Пономаренко



ДИТЯЧА МОЛИТВА

Любий ангелику мій, 
Завше коло мене стій — 
І за дня, і серед ночі 
Як невтомний вартовий.

Наодинці чи в юрбі,
У веселощах й журбі — 
Всім своїм 
маленьким серцем 
Довіряюся тобі.

Любий ангелику мій, 
Серед холоду завій 
Будь мені, як сонце ясне, 
Крильцями мене зігрій.

Я росту собі — і ти, 
Ангелику мій, рости. 
Будемо удвох з тобою 
Стежкою життя іти.

АНГЕЛ У ПОСТЕЛИ РЕБЕНКА

Ночь ... Тишина ... У киота 
Тихо лампада сияет ...
Светлый и радостный кто-то 
Детский покой охраняет.

Он из надзвездного мира 
В мир поднебесный явился,
Рея в пространстве эфира,
К детской постельке спустился.

Вея крылом белоснежным 
В милые сонные глазки, 
Голосом тихим и нежным 
Шепчет он дивные сказки ...





Ось і знову настали Великодні святкові дні! У сонячних 
проміннях весни, коли прокидається після зимового сну 
вся природа, під радісну гру дзвонів, що пробуджують 
душу від сну духовного, Великдень знову входить у села, 
міста, родини і в серце кожної людини, яка шанує це свято.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит. 
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Вот просьіпается земля, 
И одеваются поля, 
Весна идет полна чудес! 
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!



ХРИСТОС ВОСКРЕС

Христос воскрес! Усе радіє, 
Сміється сонечко з небес, 
Прозора річечка леліє — 
Христос воскрес!
Христос воскрес!

В траві фіалочки зітхають 
І пролісок тремтить увесь, 
Розквітла яблунька аж сяє —
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Дзвенять пташки у полі, в лісі;
І дзвін співає до небес,
Де білі хмарки розпливлися, —
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Микола Верес



ЯІС МАТИ БОЖА ОЖИВИЛА ДЖЕРЕЛО

Легенда

Ішла Марія, Божа Мати, зі святим Іосифом у гости
ну до своєї тітки Єлисавети. Вони втомилися, бо день 
був дуже гарячий. Дорога вела степом, де росла тіль
ки усохла травичка — ніде ні деревця, ні джерельця.

Аж ось серед рівнини вони побачили одним одне 
невеличке дерево. Під деревом сидів вівчарик. Кру
гом нього паслися вівці; скубали суху траву, але вона 
їм не смакувала, бо хотіли пити.

— Чи дозволиш нам, хлопчику, відпочити в тіні 
твого дерева? — запитала Божа Мати. — І, може, по
кажеш нам яке джерело, спрага в нас велика.

Хлопець привітно всміхнувся, але відповів зажу
реним голосом:

— Будь ласка, відпочивайте! Але слабу 
тінь дає це дерево, бо всихає. А джерельце 
є тут недалеко, та зосталось у ньому лише 
трохи каламутної водички. Я сам з ягничка
ми потерпаю від спеки і спраги.

— Дай нам горнятко тієї во
ди! — попросив святий Іосиф. 
Хлопчик побіг і приніс горнят
ко теплої каламутної води. Ма
ти Божа простягнула руку до



горнятка, і, як тільки його доторкнулася, вода зроби
лася чистою і свіжою. Напилась і подала Іосифові.

Потім пішла до джерельця і вилляла в нього решту 
води. По дорозі бризнула кількома краплями на 
дерево.

У ту ж мить джерельце наповнилося прозорою во
дою. Вода потекла потічком на леваду й освіжила тра
ву. А дерево враз зазеленіло і вкрилося таким густим 
листям, що зовсім закрило подорожніх і вівчарика від 
пекучого сонця.

Ягнички напилися води і стали пастися на свіжій 
траві, весело підстрибуючи і помекуючи.

Здивований вівчарик став навколішки й запитав 
подорожніх:

— Чи ви, може, ангели з неба, що зійшли 
порятувати мене й мою отару?

Божа Мати всміхнулася, поблагословила хлопчика 
і разом зі святим Іосифом вирушила в дорогу. А хлоп
чик зробив собі з галузки дерева сопілку і 
заграв так гарно, що навіть ягнички пе
рестали на хвилину пастися, підняли 
голови і слухали. Він грав на честь Бо
га і тих подорожніх, що оживили дже
рело й дерево до нового життя.

Переповів Роман Завадовий



ЛЕСИНА КВІТКА

У Лесі на вікні є гарний вазончик. 
Ще взимку мати купила в місті квіт
кові цибульки й дала Лесі.

— Посади їх у вазончик і добре 
доглядай: підливай щодня, щоб зем

ля була вогка, а як з'являться листочки, то тримай вазончик 
на світлі. От і матимеш до Великодня гарні гіацинти, — ска
зала мама.

Леся послухала маму. Посадила квіткові цибульки у гар
ний вазончик й пильно їх підливала. Через деякий час із зем
лі виткнулись гарні зелені листочки, а незабаром вигналась 
товстенька міцна стеблинка, на якій визначились цілими 
рядками пуп'янки. З кожним днем вони все більшали, і Леся 
ніяк не могла дочекатися, коли вони розкриються. Вона дуже 
хотіла, щоб до Великодніх свят квіточки розквітли. Тоді мож
на буде їх поставити на Великодній стіл із свяченим.



Леся дуже любить радісне свято — Великдень. Вона зав
жди допомагає мамі нести до церкви невеличкий кошичок із 
паскою, крашанками, сиром та пахучою ковбасою. Навколо 
церкви так гарно бути в колі, де кожний стоїть зі своїм

кошичком або мискою, коло якої весело блимає свічечка. А 
коли скінчиться відправа й Леся повертається додому, то зав
жди вона з мамою прибирає Великодній стіл... А цього року 
на Великодньому столі буде стояти Лесина квітка. Тільки чо
му вона ще й досі не розкривається? Лесі не терпиться. Вона 
вже, може, в десятий раз підбігає до вікна й знову пригляда
ється до пуп'янків. «А що, якби їх трошки відкрити?» — по
думала Леся й вже простягла руку до рослини, як почула зза
ду за собою бабусин голос:

— Не руш пуп'янків, поки самі не розкриються.
— Бабусю, я хотіла, щоб квітка розцвіла до Великодня, — 

відказала Леся.



— То ти краще помолися, то й роз
цвіте твоя квіточка, а будеш пуп'ян
ки руками розкривати, то зів'януть і 
повідпадають.

Леся послухала й більше не торка
лася квітки.

На Великдень вона пішла з татом і 
мамою до церкви. Там було гарно. 
Врочисто співав хор, скрізь горіли 
свічки. Священик у білій, блискучій 
ризі виходив до людей та вітав їх: 
«Христос воскрес», — а на дзвіниці 
гули дзвони великі та маленькі. Леся 
молилася, слухала співи, але думка 
про квіточку не покидала ії. «Чи роз
цвіла квітка чи ні?» — все думала во
на. Коли всі повернулися додому,- 
Леся відразу підбігла до вікна, де



стояв вазончик. А там... Леся не вірила своїм очам... там кра
сувалася замість непоказних зелених пуп'янків чудова паху
ча китиця білосніжних дзвоників гіацинта.

— Розцвіла, розцвіла! — застрибала на радощах Леся. Во
на вже взяла вазончик до рук, щоб віднести його до вітальні 
та поставити на давно підготовлене місце, як до кімнати вбіг 
її старший брат Юрко.

— Ти знаєш, Лесю, що трапилося? Гриць упав на сходах та 
так пошкодив собі ногу, що його відвезли до лікарні. Бідний 
Гриць, сумний буде в нього Великдень!

Леся знала Гриця. Це — товариш Юрка, що живе недалеко 
від них. А Юрко далі казав:

— Бідний Гриць! Я віднесу йому свою найкращу писанку 
та ще книжечку, яку дідо мені подарував. Хай читає, щоб не 
так сумно було йому лежати.



— А я? — Леся задумалась. — Що ж я понесу Грицеві?
І пригадала Леся, що має гарну квітку. Цю квітку вона від

несе до лікарні й поставить на столику коло його ліжка. Вели
кодній стіл і без з неї буде гарний.

Леся нахилилася до квіточки, поцілувала її ніжні пелюстки 
й тихенько сказала:

— Бувай здорова, квітонько! Підеш тепер до хворого Гриця.
І видалося Лесі, що хтось шепнув їй із самої середини най

більшого дзвіночка гіацинта:
— Добре, люба дівчинко. Ж иви щасливо!
І коли наступного дня Лесині подружки запитали, де подів

ся її гіацинт, то Леся розповіла їм, чому цього року її Великод
ній стіл зостався без квітки. Але в душі Лесі смутку не було. 
Здавалося, що все навколо ще більше радіє в цей ясний вес
няний, погожий день Великодніх свят.

Ніна Наркевич



ПАСКА

Тішиться маленька паска. 
Тішуся і я, —
Що несу її святити,
Що вона моя.
Всі готовляться у хаті.
Я вже йду надвір —
В зелень світла задивилась, 
У ясний простір.
Якісь шуми, якісь співи, 
Чути милі голоски...
А то, може, там і в небі 
Нині святять теж паски?!

Леся Хроплива



ПОДАРУНОК

Дивне диво, диво з див:
Хтось яєчко загубив!
І не в місті, не в селі,
А під лісом у траві,
І не біле — кольорове.

Звірі й птиці із діброви — 
Жаби, миші, круки й сови, 
Білка, вовк, ведмідь і лис — 
Всі посходились під ліс.
«Що воно таке?» — питають, 
Вгадують і не вгадають.

Кажуть: «Що б це не було, 
Передаймо у село 
В подаруночок на свята 
Чемним хлопцям і дівчатам!» 
Зайчик кошичка узяв, 
Писанку туди поклав 
І утішно попід ліс 
Дітям писанку поніс.

Роман Завадович



ВЕЛИКОДНІ ПИСАНКИ

Що за дивнії яєчка 
Наша курочка знесла! 
Намальовано гніздечко 
Ще й пташиночка мала,

Навкруги — барвисті квіти, 
Жовті, сині гілочки...
Чи здогадуєтесь, діти,
Що це? Певно — писанки!

їх не курочка знесла, 
їх матуся принесла,
Ми гуртом розмалювали 
Для святкового стола:

Сяють наші писанки,
Як весняні квіточки!

Аеонід Полтава
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