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Так говорить Господь:
Небеса – Ìій престол,
а земля – то підніжок
для ніг Ìоїх...  

Іс. 66, 1

]] Урок 1

Вступ. Видимий та невидимий світ

Çаïаì’ятаé!
арõанãели — вищий, дев’ятий, ангельський чин, 

начальники Ангелів.
Херóâиìи — це Ангели, найбільш приближені до 

Престолу Божого. Вони займають друге місце у ряду 
дев’яти ангельських чинів.

сераôиìи — один із дев’яти чинів небесної ієрархії, 
що найближчий до Бога.

²снують ще й такі чини: Престоли, Володарі, Сили, 
Власті, Начала.

Ангели та ангельські чини — це чисті духи, які мають 
розум і вільну волю, але не мають тіла.
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Ïîêë²í Áîãîâ²

Повітря чисте та морозне,
Çірки у небі сяють.
Ось виплив Місяць обережно
É на землю поглядає.

Він дивиться згори завзято,
ßк люди спочивають
² як у снах своїх крилатих
Аж до зірок злітають.

Невже Çемля також дрімає?
Можливо, теж втомилась?
Враз чує Місяць шепіт тайний, 
Çемля заговорила...

Ç ким ти, матусю, розмовляєш?
Невже сама з собою?
До Господа я промовляю
Ç молитвою нічною.

Почув це Місяць і задумавсь:
ß теж ще не молився,
Піднявся високо у небо
² Богу поклонився.

О. Ïацерковська
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Урок 18

Різдво Ісуса Христа – свято єдності родини

íîâà рàä²ñÒь ñÒàëà

Нова радість стала,
ßка не бувала:
Над вертепом звізда ясна
Світу засіяла.

Де Христос родився,
Ç Діви воплотився, 
ßк чоловік пеленами
Убого повився.

Ангели співають:
«Слава!» — воскликають,
На небесах і на землі
Мир проповідають.

Давид виграває,
В гуслі ударяє,
Мелодійно і предивно
Бога вихваляє.

]]

Аж ось Ангол Господній з’явився коло них,
і слава Господня осяяла їх. І вони
перестрашились страхом великим...
Та Ангол промовив до них¦
«Не лякайтесь, бо я ось благовіщу
вам радість велику, що станеться лþдям усім».

Ëк. 2, 9-10
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² ми теж співаймо,
Öаря прославляймо,
²з Марії рожденному
Славу й честь віддаймо.

— Ой Ти, Öарю, Öарю,
Небесний Владарю,
Даруй літа щасливії
Сего дому господарю.

Даруй господарю,
Éого господині,
Даруй літа щасливії
Нашій неньці-Україні.

В мирі проводити,
Тобі угодити
² з Тобою в Öарстві Твоїм
Навік-віків жити.

Народна творчість

²ñóñ õреñÒèÒьñя ó ²âàíà

²сусові було біля тридцяти років. Одного дня Він за-
лишив Назарет і пішов над Éордан, де ²ван проповіду-
вав і говорив до тих, що приходили до нього. Багато 
жидів слухали його, й ²ван хрестив їх, коли вони визна-
вали свої гріхи.

²сус також прийшов до ²вана, щоб охреститися. Але 
²ван сказав до Нього: «Мені потрібно у Тебе хреститися, 
чому ж Ти приходиш до мене?» ²сус відповів йому: «Çро-
би Мені це», — й ²ван хрестив Éого. По своїм хрещенні 
²сус вийшов з води і молився. Тоді відкрилось небо і 
над Ним появився Святий Дух у виді голуба, а присутні 
люди почули голос: «Öе Син мій Улюблений, що ß його 
вподобав!»

Ìт. 3 
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Ç галереї плоского даху вдалині видніються поля і 
сади. Листя на грушах уже пожовкло, а дикий виноград 
забарвлюється в червоне.

— У такий день, як сьогодні, душа торжествує в тілі 
від щастя! — підморгуючи до Ксаверля, каже виноградар. — 
Обійди-но навколо і роздивись. ßка тут краса!

Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися 
серед дорослих. Попри сади, заквітчані айстрами, 
Ксаверль йде дорогою вгору до виноградника.

А ось і сітчаста огорожа, замаєна диким виноградом. 
Ксаверль зупиняється і розглядає червоні листочки, що 
виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому 
вже немає жодної зеленої цяточки. Çовсім червоний. 
Такого гарного листочка Ксаверль ще не бачив.

—  Мій Господи, як це прекрасно! — вигукує він. Éого 
голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзижчання. 
Ксаверль прислухається до власного голосу і сміється 
від здивування.

— Мій Господи… — тепер вже ледь чутно промовляє 
Ксаверль, ніби остерігаючись, що хтось може його 
почути. Але поблизу немає нікого — він стоїть перед 
сітчастою огорожею зовсім один.

— Ти… — лине в тишу голос Ксаверля. — Ти, мій 
Господе, такого гарного листочка, як цей, напевно, і Сам 
ще ніколи не бачив!

У відповідь він чує сміх, сміх — зовсім близько, але 
поруч нікого немає.

Ксаверль тамує дихання і зосереджено прислухається.
— Öе Ти, мій Господе?
— Так, це я.
— ² Ти сміявся…
— ß дуже радий, що тобі сподобався листок.
Ксаверль задумався.
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— ß теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, 
що я зробив. 

Хлопець повертається до будиночка.
— Ну як, сподобалося? — питає виноградар. Ксаверль 

тільки киває головою.
Він чує, як нагорі розмовляють тато з мамою.
² раптом його пронизує думка: ось як це можна 

описати! ßкщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли 
сміється Господь, він скаже: «Високо і низько, урочисто 
і тихо одночасно. Так, як сміються разом мама і тато».

Ëене Ìайєр-Скуманц
Ïереклад Н. Ëозінської

ñëàâìî ãîñÏîäà ñâяÒîãî

Весь світ наповнений Тобою,
Тобою дихає земля,
Пташки підносяться до неба,
Величне славляче ²м’я.

Природа тихо між собою
Могутні вихваля діла,
Святою вчинені рукою,
Рукою Господа-Творця.

² діти в школах прославляють
Небесного свого Отця,
Науку Божую приймають
В довіри сповнені серця.

О. Ïацерковська
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