АКАФІСТ РІЗДВУ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ

КОНДАК 1
Вибрана з усіх родів Божа Мати – Царице Неба і землі, Тобі, що освятила рід людський
приходом до нас через народження Своє, ми, раби Твої, благоговійні пісні приносимо
Богородице. А Ти, прийшовши потішити і спасти, від усяких бід охорони нас, що співаємо
Тобі: Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
ІКОС 1
Архангел Гавриїл посланий був до праведної Анни, що перебувала у смутку через
неплідність свою і щиро благала Господа, побачивши у своєму саду гніздечко пташине, в
якому маленькі писклята народилися, сповістив їй велику радість, кажучи: «Почута молитва
твоя і на сльози твої зглянувся Господь, тож породиш ти Дочку всеблагословенну. Нею ж бо
благословляться усі коліна земні, і дай їй ім’я Марія». Тож і ми, дивуючись цьому дивному
об’явленню, заспіваймо Всеблагословенній:
Радуйся, що прийшла Ти через Якима від достойного царського кореня.
Радуйся, що праведною Анною, із найсвятішого архієрейського роду, народжена Ти.
Радуйся, що прародичів наших від тління смертного звільнила Ти.
Радуйся, що зневагу родичів своїх, через їхню неплідність, Ти відняла від них .
Радуйся, ворота святі, що на схід дивляться, бо неплідні ворота Різдвом Своїм відкрила Ти.
Радуйся, двері закриті й незаймані, що входу Святителя Великого очікуєш Ти.
Радуйся, що сльози матері своєї на радість перемінила Ти.
Радуйся, бо зневагу її перед людьми відняла Ти.
Радуйся, що великою втіхою для родичів, котрі народили Тебе, стала Ти.
Радуйся, насолодо всього світу.
Радуйся, Адама, що впав, покликання.
Радуйся, сліз Євиних осушення.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 2
Праведна Анна, побачивши явлення Архангела і почувши слова його, вклонилася Богові
й промовила: «Живий Господь Бог, якщо народжу дитя, – дам його на службу Йому, хай
служить і прославляє Ім’я Його Святе день і ніч протягом усіх років життя свого». І
переповнена невимовною радістю швидко поспішила до Єрусалима, щоб там подячно
заспівати Богові: Алилуя.

ІКОС 2
Маючи чисту совість перед Богом, праведний Яким, який був відкинутий людьми через
неплідність свою, пішов сумний у пустиню і молився там зі слізьми, промовляючи: «Не вкладу
до уст моїх жодної їжі, ані не повернуся до дому свого. Сльози мої хай будуть мені поживою,
а пустиня – домівкою, доки не відвідає мене Господь Бог Ізраїлів». І ось Ангел Господній
явився і сповістив йому благу вість: що народиться у нього Дочка, народженню Якої зрадіє
увесь світ. Переповнений цією радістю, пішов Яким до Єрусалима, де разом з Анною
прославляли Бога, співаючи Обіцяній:
Радуйся, бо з давніх-давен усі чекали Тебе.
Радуйся, бо всі пророки явно пророкували про Тебе.
Радуйся, бо ще від створення світу Бог вибрав Тебе.
Радуйся, бо й прародичам, що у гріх впали, було сповіщено про Тебе.
Радуйся, порадо невимовна, бо Предвічний опікується Тобою.
Радуйся, образ, чудесно намальований Божественним Промислом.
Радуйся, згортку одухотворений, в якому перстом Божим написалося Слово.
Радуйся, джерело завжди життєдайне, з якого щедро витікає благовістя Христове.
Радуйся, одеже Богом виткана, в яку зодягнулося Предвічне Слово.
Радуйся, запашне миро, в яке вселилася благодать Святого Духа.
Радуйся, нерукотворна палато Премудрості Божої, блискучіша від найдорожчого золота.
Радуйся, поселення Христове, світліше від усякого ранку сонячного.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 3.
Сила Вишнього осінила зачаттям старшу літами своїми праведну Анну і неплідне лоно
її, як ниву родючу, втілившись в неї, щоби зійшла з неї радість усьому світові, який в скорботах
мав загинути, Зілля Солодке – Всеблагословенна Діва Марія – для усіх, хто бажає досягти
спасіння і щиро співати: Алилуя.
ІКОС 3.
Родичі Твої, Пречиста, проживши благочестиво життя своє, в глибокій старості зачали
Тебе, що є свідченням не тілесної пристрасті, а подвигу молитовного, яким вправлялися вони,
щоби через народження Твоє сталося незвичайне людське діяння, а сила Божої благодаті, що
перемагає звичайний чин, та щоб усі зрозуміли, що молитва із зітханням через неплідність
зачали Тебе – Плід Життєдайний для світу. Тож вшановуючи благодатне зачаття Твоє, так
співаємо Тобі:
Радуйся, неплідної матері Розрадо.
Радуйся, бездітних родичів Потіхо.
Радуйся, бо Ти виросла з сухого кореня Евсеєвого.
Радуйся, бо Ти породила цвіт його – Христа Бога нашого.
Радуйся, бо закон природний Ти ще в зачатті почала перемагати.
Радуйся, бо народження Своїм Ти збереження чистоти дівства пророкувала.
Радуйся, бо з того часу повіяли вітри – провісники спасіння.
Радуйся, бо з того часу благодать починає народжувати.
Радуйся, бо Тобою неплідність природи нашої перемагається.
Радуйся, бо Тобою клятва праматері нашої знищується.
Радуйся, Провіснице всесвітньої радості.
Радуйся, Початку нашого спасіння.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 4
Бурею смутку і великих скорбот були пройняті родичі Твої, Пречиста, бо до старості
безплідними були, думаючи, що недостойні вони насліддя в Царстві Божому. Споконвіків
співстраждало з ними, за безпліддя природи нашої, усе створіння, що захопилося марнотами:
стогнав Адам, бо проклята через нього земля; ридала Єва, бо помножилися скорботи й болі її;

разом з ними зітхав і весь рід людський, відданий на тління. Але коли Різдвом Твоїм, Матінко
Божа, було переможене давнє безпліддя і знищене тління, то усі створіння заспівали за Тебе
Богові: Алилуя.
ІКОС 4
Господь Бог, почувши зітхання праведних Якима і Анни, подарував їм за обітницею
архангельською Дочку – Пречисту і Всеблагословенну Діву Марію, Яка стала Початком
нашого спасіння і Посередницею. Народженню її зраділи Небо і земля, ангели і архангели
звеселилися, а люди, що прославили Бога, заспівали:
Радуйся, Маріє, велике чудо усього створіння.
Радуйся, Дочко Давидова – Мати Господня.
Радуйся, Одна між жінками благословенна.
Радуйся, ангелами на небесах прославлена.
Радуйся, зоре, що ніколи не заходиш і світло світові посилаєш.
Радуйся, лампадо, що ніколи не гаснеш, а ніч скорботи всякої просвічуєш.
Радуйся, бо видіння образу Твого найсолодше для ангелів.
Радуйся, бо поява Твоя найрадісніша для світу.
Радуйся, новий раю, на землі насаджений.
Радуйся, Святая Святих, для Царя Небесного приготована.
Радуйся, палато Духа Святого.
Радуйся, скинія людей і Бога.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 5
Наче зорю богосяйну, що зійшла в Назареті й весь світ освітила, бачимо Тебе, Всесвята
Діво. Маленьким було те місто, яке Ти освятила народженням Своїм, і зневажене людьми, бо
про нього всі говорили: хіба з Назарета може щось добре бути? Але немічних й зневажених
вибрав Господь, щоб прославити і сильних присоромити, показавши Тебе з Назарета усьому
світові як цвіт нев’янучий, що завжди дівством цвіте – від усіх святих Найсвятішу Діву, Котра
протягом усього життя жодного гріха не вчинила, за що ми всі подячно співаємо Богові:
Алилуя.
ІКОС 5
Родичі, бачачи чудесне народження Твоє, Пречиста, принесли Богові дари великі,
прийнявши благословення від священиків і всіх людей. А отримавши благословення Боже,
вчинили свято велике в домі своєму і веселилися духом, прославляючи Господа та пам’ятаючи
про обітницю ангельську, вшановували Тебе як Господиню свою і, поклонившись, так
заспівали:
Радуйся, перед усіма віками призначена Невістою від Духа Святого.
Радуйся, що в останні часи явилася Матір’ю Сина Божого.
Радуйся, бо для Бога-Отця Ти від усіх родів Дочкою вибрана.
Радуйся, зорями Животворчої Тройці дивно осяяна.
Радуйся, бо Ти навіть сили небесні без усякого порівняння перевищуєш.
Радуйся, бо Ти усі полки демонські без найменшого осоромлення відганяєш.
Радуйся, Всемогутня Заступнице усього роду людського.
Радуйся, Всемилостива Посереднице для всіх грішників, що каються.
Радуйся, жінок чесних Похвало.
Радуйся, бо з Назарета малого Ти принесла добро усьому світові.
Радуйся, бо Ти всіх на землі любов’ю своєю покрила.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 6
Проповідницею приходу Твого у світ, Богородице, стала праведна Єлизавета: побачивши
Тебе, коли йшла Ти до дому її, вона вийшла Тобі назустріч і величним голосом засвідчила:

«Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого. І звідки мені знати, що
прийшла Мати Господа мого до мене?». Тож і ми, святкуючи славне Різдво Твоє, як перші
відвідини Тобою землі нашої, зустрічаємо Тебе цим привітом: звідки нам це, що прийшла
Мати Господа нашого до нас. Благословенна Ти між жінками і благословенний Плід лона
Твого. Йому ж всі з подякою заспіваймо: Алилуя.
ІКОС 6
Радість народження Твого, Пречиста, засяяла не лише для родичів Твоїх, але й для усіх,
хто близько й далеко проживає, аж до кінця всесвіту, бо Господь, Котрий на розумних
престолах спочиває, приготував Собі святий Престіл ще на землі і зоря нова з’явилася, що
попереджає про скоре пришестя Сонця Правди – Христа. За це так співаємо Тобі Пречиста:
Радуйся, Зоре Найсвітлішого Сонця – Христа Провіснице.
Радуйся, Променю, що ніколи не заходить.
Радуйся, бо Ти породила Світло невечірнє.
Радуйся, бо Ти вогнем молитов Своїх людей від пристрастей визволяєш.
Радуйся, бо росою благодаті Своєї полум’я пекельне для немічних очищуєш Ти.
Радуйся, Хмаро Світла Божественного, що всяке затуманення розвіюєш.
Радуйся, запашне Кадило, що молитви вірних до Сина Твого возносиш.
Радуйся, небесний Кивоте, від найвищих до земних перенесений.
Радуйся, вогнеподібний Престоле, Небесному Цареві на землі приготований.
Радуйся, що скинію Давидову, яка розпалася, відновила Ти.
Радуйся, що Єрусалим Небесний на землі явила Ти.
Радуйся, що чесну багряницю від крові своєї Ягняткові Божому приготувала Ти.
Радуйся, що боготканий одяг Слову Божому з тіла Свого виткала Ти.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 7
Довготерпеливий Господь, бажаючи проявити безодню Свого людинолюбства до роду
людського, що колись впав у раю, дав нашим прародичам обітницю: сім’я жінки зітре голову
змія. І в останні часи Він сповнив на Тобі, Пречиста, первообітницю Свою, вибравши Тебе
Єдину від усіх родів за Матір Собі, щоби Різдвом Своїм Ти стерла голову давнього змія. За це
подячно співаємо Богові: Алилуя.
ІКОС 7
Нова, страшна і чудесна тайна Твоя, Богородице, і нове джерело життя зявилося замість
Єви чуттєвої, яка, повіривши змієві, поклала початок відрази Божої до людей і залишила у
спадок усім жінкам болі. Син же Твій, Діво, осудив лоно її на болюче народження плодів своїх,
а в лоно Твоє без болю вселився, чистоту дівочу не порушивши Народженням Своїм. За це
тішиться Тобою усе єство жіноче, що впало, – замість давньої клятви одержали волю
Христову. Наслідуючи Тебе жінки стали явно перемагати ворогів, зберігаючи чистоту
дівоцтва і співаючи Тобі:
Радуйся, прикрашена Божественною славою.
Радуйся, чистотою дівоцтва знесена.
Радуйся, бо єство людське, що впало, обоготворила Ти.
Радуйся, бо жінок від стародавньої печалі звільнила Ти.
Радуйся, бо красою дівства Свого архангела Гавриїла здивувала Ти.
Радуйся, бо найсвітлішою Своєю чистотою собори ангельські незрівнянно перевищила Ти.
Радуйся, Двері непрохідні, що замкнений Едем відкриваєш.
Радуйся, Книго запечатана, що невідомі тайни Божі вміщуєш.
Радуйся, запашний Кріне дівоцтва.
Радуйся, Цвіте чистоти, що ніколи не в’янеш.
Радуйся, що дівоцтво Небесне на землі насадила Ти.
Радуйся, що двері раю тим, хто впав, відкриваєш Ти.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.

КОНДАК 8
Дивне народження Твоє від неплідної є очевидним доказом того, що не від насолод
людських, а від побожної чистоти і стриманості воно сталося. Тож і ми уникаймо цього
суєтного світу та усякої гріховності душевної й тілесної, а перенесімо на Небо свої розум і
серце. Бо для цього й прийшла у світ цей Мати стриманості, щоб нижчих піднести до горішніх
висот та навчити усіх чистими устами і неоскверненим серцем співати Богові: Алилуя.
ІКОС 8
Ти – найдобріша і найближча для нас, і пороку немає в Тобі. Встань, прийди, Голубко
наша, покажи нам образ Свій і дай нам почути голос Твій, бо він солодкий, і образ Твій
прекрасний. Ти єдина вибрана у матері Твоєї, що породила Тебе. Так говорив Син Твій і
Господь, Пречиста, зустрічаючи від неплідної народження Твоє і прихід Твій у світ. Уважно
слухаючи ці слова, ми насмілюємося співати Тобі:
Радуйся, Царице, що стоїш праворуч Царя Слави.
Радуйся, Володарко, в позолочені ризи дівства одягнута і прибрана.
Радуйся, бо доброту Твою захотів всім явити Цар Небесний.
Радуйся, бо через Нього Ти стала ближньою і доброю між жінками.
Радуйся, бо Ти виходиш з пустині, як хмара диму, що пахне Ливаном і смирною.
Радуйся, вилите Миро, що запахами пахне, наче від Небесного Мироварця винесене.
Радуйся, замкнене високогірне Місто, в яке ніхто увійти не може.
Радуйся, запечатана Кринице, з глибини якої ніхто не може напитися.
Радуйся, блискучий Ранку для тих, що сидять у пітьмі.
Радуйся, що сходиш, як місяць, і вибрана, як сонце.
Радуйся, Джерело води цілющої, що завжди тече від Престолу Божого.
Радуйся, Дерево життя, що завжди цвіте посередині раю.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 9
Усяке єство ангельське сповнилося радістю, прославляючи Бога після народження
Твого, Пречиста. Святитель великий з священиками і вибраними людьми прийшли в дім Твоїх
родичів, подячні молитви промовляючи. Коли ж поблагословив Тебе, то підніс голос свій,
виголосивши: «Боже отців наших, благослови дитя це і даруй йому ім’я, щоб було прославлене
через всі роди». І дав Тобі ім’я Марія – велике й благодатне, найсолодше для людей, а для
демонів переповнене страхом, і весело заспівав: Алилуя.
ІКОС 9
Багатомовні проповідники, наче риби, не розуміють, як оспівати Твою, Пречиста,
рівноангельську від дитячих пелен чистоту, яку дарував Тобі Господь, щоб представити Тебе
як Матір Свою, що не мала ні скверни, ні пороку чи чогось подібного, а була свята й
непорочна. Заради цього мати Твоя оберігала Тебе в чистоті непорочній, щоби ніяка скверна
рука не доторкнулася до Одухотвореного Кіоту: вона освятила ложе Твоє і саму себе оберігала
від усякої скверни та просила, щоб діви чисті оберігали Твій спокій. А коли грудьми кормила
Тебе, то молитву творила, щоб з молоком материнським якнайбільше накормити Тебе Словом
Божим. Тож дивуючись такій непорочній чистоті Твоїй, так співаємо:
Радуйся, що від дитинства свого жодного гріха не вчинила Ти.
Радуйся, від народження свого від усіх святих Найсвятіша Ти.
Радуйся, що Ти молитвою більше ніж молоком нагадувана.
Радуйся, що Словом Божим Ти більш ніж хлібом наситилася.
Радуйся, Рослино небесна на землі насаджена.
Радуйся, що ніби в раю Ти родичами вихована.
Радуйся, Голубко чиста, чистоти якої весь світ недостойний.
Радуйся, Овечко неосквернена, непорочність якої зробила Тебе Матір’ю Ісуса Христа.
Радуйся, бо через благання неплідної до Вседержителя Плід засіяв.
Радуйся, бо прийняв Він достойне чистоти народження Твоє.

Радуйся, бо Ім’я Твоє від сходу до заходу хвально прославлене.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 10
Бажаючи спасти світ від спокуси диявольської Людинолюбець Господь вибрав Тебе від
роду земного з маленького міста і з неплідного лона за Матір Собі, що від віків була
призначена, про Яку пророки з давніх-давен проповідували, щоби стала Ти Посередницею у
справі нашого спасіння, щоби засмученим і тим, хто в бідах перебуває, Ти стала скорою
потіхою і світове безпліддя розвіяла, а всім, хто в темряві гріха блудить, показала Сонце
Правди – Христа, щоб співали Йому: Алилуя.
ІКОС 10
Ти, Богородице Діво, – Пристановище і Стіна для всіх людей, що святкують Різдво Твоє:
бо Ти з оселі малої стала Містом Божим і від лона ненародженим вихід звершуєш, щоби
приготувати вхід Святителю Великому. Бо Один тільки Бог через Тебе перейшов дивно
стежкою неопалимою Тебе зберігаючи. За це насмілюємося так співати Тобі – Єдиній, Чистій
і Благословенній:
Радуйся, на небесах благословенна.
Радуйся, на землі прославлена.
Радуйся, ангелів Радосте і Розрадо.
Радуйся, на землі народженим Відрадо і Потіхо.
Радуйся, Горлице богомовна й миролюбна.
Радуйся, Юнко покірна й тиха.
Радуйся, найсвятіший Храм Духа Святого.
Радуйся, найчистіша Палато Небом навідана.
Радуйся, Алабастр цінного мира, що наповнила землю чудним запахом.
Радуйся, Боже Місто, що з маленької палати виросло.
Радуйся, Назарете, місто, що з сухого кореня виросло.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 11
Божественний чудний Яким і божественна Анна духом співали подячні пісні, бо бачили
на землі Матір Творця, Яку народили як дочку Марію. Тож і ми з ними Тобі, Володарці,
приносимо, численні, більше піску морського, пісніспіви, вихваляючи славне від неплідного
лона народження Твоє, подячно співаючи Богові: Алилуя.
ІКОС 11
Наче світлосяйну свічку, що темної ночі Старого Закону народженням Твоїм була славно
засвічена, бачимо Тебе, найсвятіша Діво: бо усім, хто сидів в темряві гріха і тіні смертній, Ти
засвітила світло, радість, благодать і розрішення від клятви давньої, даної Єві. Бо з Тебе
засіяло Сонце Правди – Христос Бог наш, що просвічує тих, хто в темряві і співає похвально
Тобі:
Радуйся, Зоре світлого дня, що ворота Царства Христового відкриваєш.
Радуйся, світла Деннице, бо про спасіння всіх сповістила Ти.
Радуйся, Зоре-Провіднице, що Сонце Велике у світ цей вводиш Ти.
Радуйся, Свічко світосяйна, що давню гріховну пітьму розганяєш.
Радуйся, Джерело життєдайне, що усім життя подаєш.
Радуйся, Світильнику, що раніше Сонця засвітив нам світло.
Радуйся, бо ще пітьма не проминула, а Ти зорями благодаті вже просвітила нас.
Радуйся, Мати Світла розумного, бо Ти благодаттю увесь всесвіт освітила.
Радуйся, Невіста Палати світлосяйної, бо світлом ризи Своєї, що під небом, блиском
покрила Ти.
Радуйся, Жінко, зодягнена в Сонце, бо Ти прийшла у світ для спасіння тих, що гинуть.
Радуйся, бо ногами своїми стоїш Ти на місяці і дванадцятьма зорями коронована.

Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 12
Божественна Анна, повна благодаті, радіє і велично співає, бо будучи неплідною,
народила Матір Божу, розрідивши болі й печалі, на які була осуджена Єва. Перебуваючи в
такій радості вона дала обітницю, що віддасть Богові Дочку, нею народжену: хай буде Йому
дарунком достойним від усіх родів земних, а для людей – постійною радістю й потіхою, щоб
вони завжди співали їй: Алилуя.
ІКОС 12
Оспівуючи Пречисте Різдво Твоє, вшановуємо незбагненне зачаття, прославляємо
надчудесне від безплідної народження Твоє, вклоняємося пеленам Твоїм, Богомпокликана
Невісто й Діво. Чини Ангелів та Архангелів і Собори душ святих прославляють прихід Твій у
світ. Тож бачачи спільну на Небесах і на землі радість усіх людей та праведних Якима і Анни
від Різдва Твого, Богородице, та прославляючи його так співаємо Тобі:
Радуйся, Непорочна, після Святої Тройці спільна для всіх ангелів і людей Володарко і на
землі Утішителько.
Радуйся, Красо і Правице Господня, бо Ти прикрашаєш всіх небесних, хто Тебе величає.
Радуйся, Потіхо Вседержителя, бо Ти звеселяєш усіх земних, що Тебе призивають.
Радуйся, Небо небес, бо усі ангельські сили без порівняння перевищуєш Ти.
Радуйся, Чудо чудес, бо порох людський Ти в Тіло Боже перетворюєш.
Радуйся, Царице цариць, що поклала кінець гріховному розтлінню в усьому всесвіті.
Радуйся, Свята Святих усієї Церкви Христової, що поклала початок нашому спасінню.
Радуйся, Богокрасна Дівице, бо Ти – усіх літ і віків Боже Благословення.
Радуйся, Боговибрана Отроковице, бо Ти – усіх народів і родів благодатне Примирення.
Радуйся, Стовп дівства, бо усім, хто дівства бажає, Ти явно подаєш цю чесноту.
Радуйся, Двері спасіння, бо усім, хто бажає цього, Ти подаєш руку помочі.
Радуйся, Пречиста, що світ весь Різдвом Своїм звеселила Ти.
КОНДАК 13
О Всехвальна Мати, від безплідної народжена для спасіння світу, прийми нинішнє наше
в честь Різдва Твого приношення, не покинь нас протягом життя нашого, від усякої напасті й
полону ворожого вбережи нас і від безпліддя душевного звільни усіх, що співають Тобі:
Алилуя.
Цей кондак співається тричі. і після цього знову читаються ікос 1 і кондак 1.
МОЛИТВА
О Найсвятіша і Богом вибрана Діво, Володарко наша Богородице, Неба і землі Царице,
що на радість і потіху усьому світові від безплідних і бездітних родичів Богом дарована!
Народжена Божим Провидінням Ти відкинула безпліддя тієї, що Тебе народила, і нині Своїм
заступництвом біля престолу Вседержителя сотвори моє безплідне серце плодоносним і зроби
його безплідним на лихі вчинки, нехай стануть гнилими слова і нечисті помисли мої. О
Всеблаженна! Зроби мене дитиною Божою, щоби я завжди добрі діла благоплідно приносила.
Своїм пречистим Різдвом Ти заспокоїла плач праматері нашої Єви і звільнила праведних
родичів Своїх від зневаг та безпліддя, тож і нині втихомир плач та численні хворобливі й
гріховні зітхання моєї душі і визволи усіх нас від неприємного запаху наших злих діл, від
безчесних пристрастей і усякої рабської неволі. Та найбільше просимо Тебе, Всесвята
Богородице Маріє, дай нам у світлий день Різдва Твого, чистим серцем розуміти і пам’ятати,
з якою радістю і вдячністю неплідне лоно святої праведної Анни носило Тебе. А ми не лише
на словах, але й ділами своїми завжди будемо щиро прославляти Тебе, співаючи: слава
пришестю Твоєму, Чистая. Слава Різдву Твоєму. Слава Дівству Твоєму, Мати Неневісная.
Удостой нас разом з Тобою безупинно славити і величати Найсвятіший Плід Твій, неопалиме
виношений, Котрому належить слава, честь і поклоніння з Безпочатковим Його Отцем і
Всесвятим і Благим і Животворчим Його Духом нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

