
Тексти колядок – різдвяних пісень

      

Українська колядка: Добрий вечір тобі

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

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

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

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

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

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

А третій же празник: Святе Водохреща, радуйся,
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Українська колядка: Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала:
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(2) Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,
(2) Як чоловік пеленами убого повився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
(2) На колінці припадають, Царя-бога вихваляють.

Ой ти Царю, Царю, Небесний Владарю,
(2) Даруй літа щасливії цьому дому й господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
(2) Даруй літа щасливії нашій славній Україні!

Українська колядка: По всьому світі стала новина

По всьому світі стала новина
Діва-Марія сина родила
В яслах положила, сінцем притрусила/
Господнього Сина. / 2 рази

Діва Марія Бога просила
Чим же я буду сина сповивать
Ти небесний царю пришли мені дари/
Всьому дому господарю. / 2 рази

Зійшли янголи з неба до землі
Принесли дари Діві Марії
Три свічі воскові /
Ще й ризи шовкові Ісусові Христові./
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Українська колядка: Бог предвічний

Бог предвічний народився,
Прийшов десь із небес,
Щоб спасти люд свій весь
І утішив вся.

В Вифлеємі народився:
Месія, Христос наш,
І Пан наш, для всіх нас
Нам народився.

Ознайомив це ангел Божий:
Наперед пастирям
А вчера звіздарям
І земним звірям.

Діва сина як народила,
Звада ста, де Христа
Невістка Пречиста,
Сина зродила.

Тріє царі йдуть со дари:
До Вифлеєм міста,
Де Діва Пречиста
Сина повила.

«Слава Богу!» заспіваймо.
Честь сину Божому
І Пану нашому
Поклін віддаймо.
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Українська колядка: Небо і земля

Небо і земля (2)
нині торжествують,
Ангели й люди(2)
весело празнують.
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.

Во Вифлеємі (2)
весела новина:
Чистая Діва (2)
породила Сина!
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.

Слово Отчеє (2)
взяло на ся тіло:
В темностях земних (2)
сонце засвітило:
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.
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Ангели служать (2)
своєму Королю,
І во вертепі (2)
творять Єго волю.
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.

Тріє царіє (2)
од восток прийдоша
Ливан і смирну (2)
Злато принесоша,
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.

І ми рож денну (2)
Богу поклін даймо
«Слава во вишних» (2)
Єму заспіваймо
Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастиріє грають,
«Чудо, чудо» повідають.

Українська колядка: Спи, Ісусе, спи
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Спи, Ісусе, спи,
Очка затули,
(2) Я тебе му колихати,
Пісеньками присипляти,
Спи, Ісусе, спи маленький,
Спи, серденько, спи.

Спи, Ісусе, спи,
Рученьки зложи,
(2) Не питай, що колись буде,
Що збудують Ти хрест люди,
Спи, Ісусе, спи маленький,
Спи, серденько, спи.

Спи, Ісусе, спи,
А серце втвори,
(2) Хай при ньому спочиваю
Ту на земли і там в раю
Спи, Ісусе, спи маленький,
Спи, серденько, спи.

Українська колядка: Бог ся рождає

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)
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Марія му Мати прекрасно співає,
А хор ангельський Їй допомагає.

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)

Йосиф старенький колише Дитятко:
«Люляй же, люляй, мале Отрочатко!»

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)

Царі зі сходу славу днесь голосять,
Ладан і смирну, золото приносять.

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)

А пастиріє к Ньому прибігають,
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І яко Царя свойого вітають.

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)

І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо.
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Тут ангели чудяться,
Рожденного бояться
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться,
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут! (2)

Українська колядка: Вітай, Ісусе

Вітай, Ісусе, з Марії Діви зроджений,
Вітай нам, Боже, у людськім тілі з’явлений.

Ти у доброті нас наділяєш благами
І в милосерді границь не знаєш над нами.

Ти в славі рівний Отцю і Духу Святому,
Чому зійшов, Ти, до нас у виді такому?
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На людську вбогість і на терпіння не глядиш,
Ти чим бідніший, то нам миліший все стаєш.

Божа Дитино, нині про те Тя всі просим
І серце наше Тобі в офіру приносим.

Українська колядка: На небі зірка

На небі зірка ясна засяла
І любим світлом сіяє,
Хвиля спасіння нам завитала,
Бог в Вифлеємі раждаєсь.
Щоб землю з небом в одно злучити.
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!

В біднім вертепі, в яслах на сіні
Спочив Владика, Цар світу.
Отож до нього спішім всі нині,
Нашого жде він привіту.
Спішім любов’ю його огріти,
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!

Благослови нас, Дитятко Боже,
Дари нас нині любов’ю,
Най ціла сила пекла не зможе
Нас розділити з Тобою.
Благослови нас, ми ж Твої діти,
Христос родився: Славіте!
Христос родився: Славіте!

Українська колядка: Возвеселімся
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Возвеселімся всі купно нині:
Христос родився в бідній яскині!
Послідним віком
Став чоловіком,
Всі утішайтесь на землі.

Всі утішайтесь на землі гойно,
Хвалу віддайте Єму достойно,
Пожаданому,
З неба даному,
Котрий світ ввесь відкупив.

Котрий світ ввесь спасе від Ада,
Через Нього вічна всім нам відрада,
За тоє Єму,
Пану нашему,
Пісні співаймо согласно.

Пісні співаймо согласно, мило,
І торжествуймо всі купно, щиро:
«Слава во вишних,
А мир для нижних»
Весело світу гласімо.

Світу гласімо Господа явно,
О котрім вже пророки давно
Пророкували
Проповідали
Що ся народив Цар віків.

Що ся народив Цар віків слави,
Зітре на землі зміїні глави,
Перськії цари
Прийшли со дари,
Поклін віддати смиренно.
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Поклін віддати смиренно нині,
Христу рож денну, малій Дитині,
Ливан і злато,
І смирну на то
Яко кадило со страхом.

І пастиріє со страхом бігли,
Там, де віл, осел Дитину гріли;
Ангели в небі,
К Єго потребі
Умильно пісні співають.

Пісні співають Нарожденному,
Во яслах нині положеному.
І ми співаймо
І вихваляймо,
Єго на віки славімо.

Українська колядка: Во Вифлеємі нині новина

Во Вифлеємі нині новина,
Пречиста Діва зродила Сина,
(2) В яслах сповитий поміж би дляти
Спочив на сіні Бог не обнятий.

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

А ясна зоря світу голосить:
Месія щастя, радість приносить!
(2) До Вифлеєму спішіть всі нині,
Бога вітайте в бідній Дитині.
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За світлом зірки, десь аж зі сходу
Йдуть три владики княжого роду,
(2) Золото, дари, кадило, миро
Враз з серцем щирим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,
Йосиф старенький пелени гріє,
(2) А Цар всесвіту в зимні і болю
Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми небагаті.
Золота дарів не можем дати
(2) Но дар цінніший несем від мира,
Це віра серця та любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину.
На нашу землю, на Україну,
(2) Зішли їй з неба дар превеликий:
Тебе славити по вічні віки.

Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б’є від зірниць,
Дитинонька Пресвята,
Така ясна мов зоря,
Спочиває тихо,
тихо в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!
Гей, зітри сльози з віч!
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас,
Витай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає
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Ясний блиск з неба б’є.
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм,
Щоб освободити цілий світ.
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