
Різдво 25 грудня: історія, традиції 
     Різдво  Христове – у християнстві день народження Ісуса Христа, Господа 
Нашого і Спасителя. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших 
урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами 
(католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав 
та організацій світу. Передує різдвяному посту — Адвенту.  

За біблійними переказами, цього дня Діва Марія 
народила Ісуса Христа. У Вифлеємі, у яслах, з’явився 
на світ Син Божий. Звістку про народження Божої 
Дитини принесли ангели пастухам, які пасли худобу 
неподалік. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, 
які знали про появу Месії з пророцтв. Дорогу до 
Новонародженого Спасителя їм вказала яскрава зірка.          
За вченням Церкви, з народженням Ісуса Христа стало 
можливим спасіння душі та вічне життя для кожного 
християнина. 

Свято Різдва Христового починається напередодні 
– 24 грудня. У цей день – Святвечір – дотримуються особливо суворого посту, і 
вживають особливу страву – сочиво (кутю) – зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна. 
Під скатертину святкового столу іноді кладуть декілька джгутів сіна — як нагадування 

про Вифлеємські ясла. Крім куті, на столі обов’язково 
стоять 12 пісних страв. В кінці Святвечора традиційно 
співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну 
літургію.  

За традицією, піст закінчується з появою на небі 
першої вечірньої зорі. У надвечір’я свята згадуються 
старозавітні пророцтва і події, пов’язані з народженням 
Спасителя. 

Святкується Різдво 25 грудня за григоріанським і 
новоюліанським календарем; 7 січня — за юліанським 

календарем. Кульмінація свята — урочиста літургія, що правиться на Святий Вечір; у 
східній традицій правиться літургія Василія Великого. Після служби християни 
збираються родиною на святу вечерю.    Атрибути свята — вертеп, вистави, ярмарок, 
пісні, колядки, різдвяні вінки та ялинки тощо. В Україні святкується з середньовіччя; 
обидві дати є святковими вихідними днями. Період різдвяних свят триває до 6 січня за 
григоріанським календарем, і до 19 січня — за юліанським. У цей період християни та усі 
люди доброї волі покликані чинити справи милосердя. 
        Законом України 16.11.2017.  «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про 
працю України щодо святкових і неробочих днів»  25 грудня  (Різдво Христове за 
Григоріанським календарем) визнано офіційним святковим днем в Україні. 
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