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Ділімося вірою, 
як хлібом!



iсторiя свята
Святий Миколай-Чудотворець, архієпископ Мирлі-

кійсьБогоявлення (тобто явлення Бога в людському 
тілі) – одне з найдавніших християнських свят, при-
свячене народженню Ісуса Христа і подіям, що супро-
воджували його. Перші згадки про свято відносяться 
до межі II-III ст. і походять з Єгипту. На початку IV ст. 
святкування Богоявлення набуло масового харак-
теру на Сході, а трохи пізніше – і на Заході. Спочатку 
свято було присвячене спогаду трьох євангельських 
подій: Різдва Христового, поклоніння волхвів, а також 
Хрещення Христа. Датою святкування майже всюди 
було 6 січня. Ця дата і зміст свята досі зберігається у 
Вірменській Апостольській Церкві. 

В V ст. в Церкві з'явилася традиція окремого 
святкування Різдва Христового 25 грудня, а Богоявлення 6 січня стали святкува-
ти як спогад приходу трьох волхвів і Хрещення Господнього.  

У ході історії сенс свята  у різних християнських традиціях зазнав змін, в результаті 
чого в наш час різні Церкви відзначають свято по-різному. Подальша еволюція сенсу 
свята в різних християнських традиціях йшла своїми шляхами. 

У православ'ї свято Богоявлення все більш пов'язувалося за змістом з Хрещен-
ням, втрачаючи зв'язок з різдвяними подіями. В наш час у православ'ї Богоявлен-
ня і Хрещення – різні назви одного свята. У зв'язку з цим у православ'ї Богоявлення  
трактується як явлення Бога під час Хрещення в повноті Трійці (Бог-Син хрестився, 
Бог-Отець говорив з небес, Бог-Святий Дух сходив у вигляді голуба).

У католицизмі свято Богоявлення більше пов'язане з євангельськими подіями 
після Різдва, головним чином – з поклонінням волхвів. У XX ст. свято Хрещення в ла-
тинському обряді повністю відокремилося від свята Богоявлення і святкується в на-
ступну неділю за Богоявленням.

В наш час православні святкують 25 грудня (7 січня) 
Різдво; 6 (19 січня) – Богоявлення (Водохреща). Като-
лики римського обряду святкують 25 грудня Різдво; 
6 січня – Богоявлення (Трьох Царів), а в наступну за 6 
січня неділю – Хрещення Господнє. 

Розходження сенсу свята відбилося також і в традиціях 
його святкування. В Україні, Росії, Греції і Болгарії на свя-
то Богоявлення (Водохреща) освячують воду. Іноді освя-
чення проводиться прямо на водоймах у спеціально 
пробитих ополонках, які називають «йордан», в спогад 
хрещення Христа в Йордані. Існує також традиція купання в цих ополонках.

У католицьких храмах на свято Богоявлення освячують воду, крейду та ладан. У 
ряді країн існує традиція писати на дверях церков і будинків латинські літери C+M+B, 
що іноді інтерпретують як перші літери імен трьох волхвів – Каспера, Мельхіора й 
Бальтазара, а іноді як перші літери латинської фрази «Christus mansionem benedicat», 
що означає «Хай благословить Христос цей дім».



ХЛІБ - Він — основа життя, Божий Дар, а тому - святий. 
З хлібом ходять у гості, йдуть у свати, зустрічають поважних 

гостей і вітають шановних людей, з хлібом проводжають в далеку 
дорогу... й останню путь.

Хлібом благословляють батьки і 
ХЛІБОМ причащають в Святій Церкві.

Без хліба немає ні багатства, 
ні здоров'я, ні щастя. Обмін 
хлібами - ознака прагнення до 
миру і злагоди.

Хліб щоденний - то Божественна Сила, 
яка через Сонячну енергію і пшеничну зернину лягла в 
хлібний окраєць і дає людині тілесну міць та життєву наснагу. 
Хліб насущний - то Божественний Дух, котрий через Святе Слово і людське 
серце прийшов до людської душі і наділив людину духовною силою та 
життєвою мудрістю. Хліб щоденний дає силу дії, хліб насущний - силу 
думки. Хліб щоденний убиває нужду і народжує достаток; хліб насущний 
убиває хибу і народжує Істину...

ХЛІБ-СІЛЬ - символ благородства намірів і дружби, а тому й 
гостинності. А також символ святості й прощення, а тому - вічної пам'яті.

В цьому символі поєднались основа життя - хліб, завдяки якому все 
народжується і живе, та суть життя - сіль, завдяки якій усе залишається 
самим собою.

Тож зустрічати хлібом-сіллю означає: шанувати людину за те, 
що вона є, і поважати її такою, якою вона є.

Хліб і сіль вічні. Хліб залишається хлібом і в спеку, і в морози, і навіть 
через роки, бо висушений хліб - все одно хліб. І сіль ніколи не втрачає 
себе, навіть розчинившись у воді, не зникає, а робить її солоною.

Вічні й чисті хліб і сіль є носіями вічної й світлої пам'яті. Бо хліб 
- то свята основа, а сіль - то світла суть усього. Хто бере їх в руки, той 
долучається до святині: коли хліб-сіль у руках, тоді добрі наміри в 
серці...

значення символiки



Обмін хлібами - 
ознака прагнення до миру, 
злагоди і взаємної пошани. 

парафіяльна акція
Дорогий немирівчанин, якщо ти не байдужий до своїх ближніх, 

цінуєш другу людину, то підтримай християнську акцію: «Ділімося вірою, як 
хлібом!»

Поділись 6 січня хлібом з ближнім, зароди в своєму оточені атмосферу 
віри, надії та любові та відчуй смак справжнього, християнського життя. 
Ділячись хлібом скажи прості слова побажання (миру, злагоди…).

Чому такий жест?
Вдивляючись у щоденне життя не раз помічаємо, що нам бракує 

теплих стосунків та єдності в різних сферах нашого життя: між чоловіком і 
жінкою, батьками і дітьми, поміж парафіянами та священиком, поміж 
парафіянами загалом, поміж сусідами, поміж нами та Богом…

Прагнемо поглибити зрілість наших стосунків, щоб від сьогодні 
ми дивились один на одного в світлі віри, надії і любові, а ХЛІБ - символ 
благородства намірів, гостинності і дружби, символ святості й прощення…

Сам Ісус просить нас, щоб ми наслідуючи Його любов дбали 
про єдність поміж нами, а також про єдність нашу з Богом: 

«Це Моя заповідь, щоб ви любили один одного, 
як Я вас полюбив!» (Йо. 15, 12) 

Перебіг ПоДії:

Неділя, 6 січня 2013 
Цього дня під час Служби Божої (900 год.) буде виголошена катехеза на 

тему даної події, а також будемо ділитися хлібом з ближніми (на Літургії  та 
вдома) при цьому говоритимемо слова побажання (миру, злагоди…). Після 
Служби Божої на вулиці під спільний спів колядок будемо ділитися хлібом з 
перехожими.


