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Різдво Христове (Christmas) – це одне з найбільших  
християнських свят, яким усі віруючі люди вшановують Сина 

Божого Ісуса Христа. 

Це світле свято встановлене на честь народження у плоті 
Сина Божого Дівою Марією. 

 Він прийшов на землю, щоб показати людям істинне 
милосердя, навчити пробачати, показати їм правильний 

шлях у житті  і, найголовніше, – спасти людей від гріхів їхніх 
через жертву любові  –  Його смерть на хресті і воскресіння 

на третій день. 

Святкується 25 грудня церквами, що відзначають свята 
за григоріанським і новоюліанським календарем та  

 7 січня — за юліанським календарем.  
 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, 

але мав життя вічне».  

(Євангеліє від Івана 3:16) 



 



Різдво Христове. Історія свята: 

 А бере свій початок ця історія більше 2000 років тому. Згідно з Євангелієм 
від Луки, Ісус Христос народився в часи 

правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі у 
сім'ї теслі Йосипа з Назарету та Марії. За євангельськими переказами 

Йосип з Марією прибули до Вифлеєму для участі в переписі населення , 
який проводили за наказом імператора Августа. Їм важко було знайти 

місце для ночівлі, тому вони зупинилися в печері, що використовувалася 
як хлів для укриття худоби від негоди. Саме там і народився Син Божий. 

Під час народження Христа зійшла Вифлеємська зірка, яка вказала про цю 
подію мудрецям зі Сходу. Звідси і традиція прикрашати на зимові свята 

ялинку, використовуючи зірку. 

Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію 
сповістив янгол. А потім і волхви з безцінними дарами — золотом, 

ладаном і смирною. Попереджені уві сні, мудреці повернулись іншою 
дорогою додому . 

Царем Іудеї в той час був Ірод. Довідавшись про народження немовляти, 
якого всі величали царем і майбутнім всесильним правителем, він 

злякався і дав наказ знищити усіх дітей у віці до 2 років. Марії та Йосипу 
вдалося врятувати свого Сина, втікши до Єгипту. 

Різдво – найдивовижніше і найулюбленіше свято у всьому 
християнському світі. Кожна країна святкує Різдво по-різному та має свої 

традиції і звичаї.  

Отже, як відзначають Різдво у різних країнах світу?  

 



На Святвечір уся родина 

збирається разом. На столі – 12 

страв, які нагадують про 12 

апостолів Христа. Під скатертину 

кладуть трохи сіна, аби нагадати 

про стаєнку у Вифлеємі. На 

Святвечір згадують той день, 

коли на небі з’явилася найясніша 

зірка. Вона оповістила про 

народження Ісуса Христа, Який 

врятував всіх людей. Коли на 

небі сходить перша зірка, родина 

починає святу вечерю. Після 

вечері діти і дорослі, 

переодягнені у пастухів, 

волхвів, янголів та інших,  

йдуть від дверей однієї родини 

до іншої, співаючи різдвяні 

пісні, які називаються 

«колядки». 



Для німців Різдво Христове - 

родинне свято. Неодмінним 

атрибутом прикраси будинку є 

віночок з чотирма свічками. Ще 

до свята кожного тижня адвенту 

(передріздвяного посту) 

запалюється одна зі свічок. 

Ялинка – незамінна для німців, 

адже за переказами вважається, 

що саме з Німеччини звичай 

прикрашати хвойне деревце 

поширився по всьому світу. Майже 

в кожному будинку також ставлять 

дерев’яні ясла з маленьким 

Ісусом. У Різдво німці співають, 

ласують за святковим столом, 

особливо полюбляють імбирні 

тістечка. 

 



Пуерто-ріканський сезон 

Різдва або Навидад триває 

приблизно з кінця листопада, 

ближче до Дня подяки, до 

середини січня. Музика та 

популярні пісні в ці дні 

включають в себе «Фелиз 

Навидад» Хосе Фелісіано і 

«Канто Борінкен». Їжа дуже 

важлива і традиційні 

різдвяні страви, які часто 

входять в меню протягом 

цього сезону, включають 

пастелі, свинину і солодкий 

рис. 

 



День народження Христа у Бельгії 

залишається родинним святом. 

Родини разом з дітьми йдуть до 

церкви на службу Божу. Обід 

складається з риби чи чогось 

іншого, традиційної індичатини з 

брюссельською капустою. 

А перед десертом роздають 

подарунки, які лежать під 

ялинкою. Потім вся родина вирушає 

на брюссельську головну площу – 

Гран Пляс. Вона виглядає по-

різдвяному завдяки великій ялинці 

і сцені, що зображає народження 

Христа. Кожен намагається 

прикрасити домівки якнайгарніше. 

Це своєрідне змагання між 

сусідами. В кожному великому 

місті відкривають новорічну 

ярмарку. 
 



Американці святкують Різдво по-

різному, адже в США живуть люди 

різних культур і традицій: тут є 

і ялинки, прикрашені іграшками, 

гірляндами та ангелом на 

верхівці, і багатий урочистий 

обід, головна страва якого - 

запечена індичка, і подарунки.  

В домі розвішують гірлянди, у 

дворах встановлюють фігурки 

казкових тварин та янголів. На 

двері вішають віночки з ялинкових 

гілочок. Обов’язковим різдвяним 

напоєм є «еггног» – яєчно-

молочний напій з прянощами. Над 

каміном розвішують різдвяні 

шкарпетки, щоб Санта Клаус 

залишив дітям довгоочікувані 

подарунки. Різдвяні пісні звучать 

у той день звідусіль. 

 



У різдвяні дні тисячі паломників і 

туристів з усіх кінців країни і 

світу спрямовуються у Вифлеєм, на 

південь від Єрусалиму. У базиліці 

Різдва Христова в ніч на Різдво 

проходить традиційна святкова 

служба, а на площі коло церкви, біля 

величезної різдвяної ялини, усі 

бажаючі можуть співати псалми разом 

з церковним хором. Невелике місто 

Бет-Лехем (назва Вифлеєму на івриті) 

у святкові дні стає однією 

велетенською різдвяною ілюстрацією з 

численними ялинками, гірляндами, 

вітринами, різдвяними товарами. 

Різдвяна служба у Вифлеємі, у якій 

беруть участь не лише християни, але 

і прибічники інших релігій, 

транслюється на усю країну. 



 Чарлз Діккенс (1812-1870) 

- англійський письменник, 

який своїми творами 

намагався зробити світ 

кращим. Його "Різдвяна 

пісня" - надзвичайно 

популярний твір. Письменник 

використовує фантастику та 

особливості різдвяного 

оповідання, дія якого 

відбувається під час Різдва 

і яке має щасливу 

розв'язку. До збірки 

увійшло п'ять оповідань: 

"Різдвяна пісня у прозі«, 

"Дзвони", "Цвіргун за 

каміном«, "Битва життя«, 

"Одержимий«.  

 

CHRISTMAS BOOKS 



Збірки про Різдво 

містять біблійні 

розповіді, різдвяні 

історії, казки і 

вірші, інсценізації 

для шкільних різдвяних 

свят. 

Святкування Різдва 

розглядається як один 

з аспектів німецької 

культури. 





Цікаві факти про Різдво Христове 

• Чи знаєте ви, що ялинкові кулі і вбрана ялинка – це символи 
Різдва, а не Нового року? В 20-х роках, коли заборонили 
святкування Різдва, заодно заборонили і наряджати ялинку – як 
релігійний cимвол. Тільки в 1935-му, коли в Кремлі до Нового року 
організували для дітей свято, нарядили велику ялинку. І мало хто 
пам’ятав, що зірка на верхівці новорічного дерева є символом 
Вифлеємської зірки. 

 

• Ялинку ще називають «різдвяним деревом». Припускають, що 
перші різдвяні ялинки з'явилися в Німеччині.  З Німеччини звичай 
поширився спочатку в скандинавські, а потім у інші європейські 
країни. Так що християни наряджають ялинку зовсім не до Нового 
року, а напередодні Різдва.  

 

• Ялинкова кулька  – символ райського яблука. Раніше ялинки на 
Різдво прикрашали яблуками, пряниками та іншими їстівними 
прикрасами. Пізніше замість яблук придумали порожнисті скляні 
кулі. Першу ялинкову кульку зробили в Саксонії в XVI столітті.  

 

• Вважається, що свічку в центрі вінка першими стали запалювати 
ірландці. В XIX столітті ірландські іммігранти принесли цей звичай 
в Америку.  



• Складно уявити собі Різдво без подарунків. Однак до XIX століття їх 
прийнято було дарувати тільки на Новий рік.  
Панчохи, в які кладуть подарунки, пов'язані з історією про Святого 
Миколая: через димар він підкинув родині бідняка три мішечки із 
золотом. Мішечки потрапили в панчохи і черевики, які сушилися біля 
каміна. 

 

• Першу різдвяну хлопавку ще у 1847 році винайшов лондонський 
кондитер Том Сміт. До начинки-сюрпризу разом із дрібно нарізаними 
конфеті  він клав у кожну трубочку невеликі  льодяники та дрібні 
іграшки. 

 

• Нещодавно виповнилося  200 років одній із найвідоміших колядок 
світу - “Свята ніч, тиха ніч”. Її авторами є австрійський священик 
Йозеф Мор і композитор Франц Ґрубер. Колядку переклали багатьма 
мовами світу, українською – ще у 1940 році. 

 

• У світовій історії відомий реальний випадок, коли свято Різдва 
Христового на короткий час зупинило бойові дії. Це сталось в 1914 
році y Франції. Під час Першої Світової війни солдати німецької, 
англійської та французької армій, одночасно склавши зброю, вийшли 
з окопів і почали обійматися, колядувати, славити Ісуса та дарувати 
подарунки. Цій історії присвячено художній фільм 2005 р. 
“Щасливого Різдва”. 

 



Christmas Carols 
 «Тихая ніч» 

• Тихая ніч, дивная ніч,  

Все дріма, лиш не спить  

Благоговіє подружжя святе.  

Дивного Сина послав Бог Отець,  

Радістю серце горить!  

Радістю серце горить! 

• Тихая ніч, дивная ніч,  

Голос з неба звістив:  

Тіштеся, нині Христос народивсь,  

Мир і спасіння для всіх  Він приніс,  

Світло святе нам явив!  

Світло святе нам явив! 

• Тихая ніч, дивная ніч,  

В небо нас  Бог позвав, 

 Хай же відкриються наші серця  

І хай прославлять Його всі уста.  

Він нам Спасителя дав!  

Він нам Спасителя дав! 

 

 «Нова радість стала» 

• Нова радість стала, яка не бувала, 

Над вертепом звізда ясна світлом 

засіяла. 

• Де Христос родився, з Діви 

воплотився, 

Як чоловік пеленами убого оповився. 

• Пастушки з ягнятком перед тим 

дитятком 

На колінця припадають, Царя-Бога 

вихваляють. 

• – Ой ти, Царю, Царю, небесний 

Владарю, 

Даруй літа щасливії цього дому 

господарю. 

• Даруй господарю, даруй господині, 

Даруй літа щасливії нашій славній 

Україні. 
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MERRY CHRISTMAS! 

Презентацію підготувала  
 

бібліотекар ННІ іноземної філології  
 

Невмержицька Вероніка 
Олександрівна 

                              

 Використано 14 джерел 


