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В перепрошенні 
наша сила!



НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА 

Христове Різдво - найважливіша подія в історії людства, що започаткувала 
християнську еру. Предвічний Бог стає малою дитиною. Він прийшов на цей світ, 
щоб нас відкупити, тому радіймо і прославляймо Різдво Христове!

У той час імператор Август звелів зробити у своїй державі перепис населення, 
і кожний її мешканець повинен був прибути туди, звідки походив (Лк. 2, 1). Тому 
Марія з Йосифом повернулись на свою батьківщину до Віфлеєму. Не знайшовши 
місця для ночівлі, свята Родина була змушена ночувати у печері за містом. Тут 
уночі народився Ісус Христос.

Зачаття і народження Ісуса Христа відрізнялося від зачаття і народження зви-
чайної людини. Пресвята Діва Марія була обдарована повнотою благодаті,  Бог 
звільнив її від гріха, Вона вже на землі була Свята. Лише очима віри можемо цю 
таємницю прийняти, розуміти й адорувати.

Надвечір’я Христового Різдва. 
Святвечірні обряди і звичаї

Святвечір має не тільки свої глибокі змістом церковні обряди, але й народні 
звичаї. Цього дня ми маємо строгий піст. Вся родина відчуває, що сьогодні ввече-
рі має завітати до неї Небесний Гість. Звідси і йде той глибоко святковий і духо-
вний настрій у родині. Наші предки високо цінували й ревно зберігали піст цього 
дня, аж до появи вечірньої зірки. Та не тільки напередодні Різдва люди готуються 
до гідної зустрічі з Дитятком Ісусом, а впродовж усього посту. Молитва, піст, 
праця над собою, доброчинність та Святе Покаяння (Сповідь) допомагають гідно 
прийняти Боже Дитя до свого серця в Причасті під час Святої Літургії.

Головне завдання родини напередодні Святвечора -  це гідно підготовити 
себе, свою душу, своє помешкання до свята Христового Різдва. Господиня 
дому старанно прибирає в оселі, оздоблюючи її цікавими різдвяними композиці-
ями та прикрасами. Господар в цей час встановлює ялинку, а діти наряджають її. 
Різдвяне деревце додає гарного святкового настрою всій родині, тим більше, коли 
на ньому красуються ялинкові прикраси виготовлені власноруч.

Вся родина з нетерпінням чекає на Святвечір, відчуває його тепло і таємни-
чість. Він ніби зароджується в них з першим промінчиком сонця, росте і дозріває 
протягом дня, щоби з приходом вечірньої зорі спалахнути полум’ям любові до 
Божого Дитяти і передати її один одному.



Сила перепрошення
Однією з важливих форм спілкування є перепрошення 

за завдану іншим людям кривду та пробачення їх за по-
дібні проступки.

Звички до перепрошення і прощення відрізняються у 
культурах різних народів. У нас можна почути набагато 
менше вибачень, ніж у Західному світі, а людину, яка 
«занадто часто» просить пробачення, не рідко вважають 
диваком. Є чимало людей, для яких перепросити значно 
важче, ніж затіяти з тієї ж причини сварку. 

Ввічливість у нас досить часто прирівнюється до нещи-
рості й оцінюється як надмірна й навіть негативна риса 
особистості. Ввічливість досі асоціюється з чимось іно-
земним, штучним, властивим не народу, а тільки інтелі-
генції. Цьому значною мірою сприяв і комуністичний ре-
жим, який ставився до «буржуазних» манер із підозрою. 
Тож і сьогодні в українському суспільстві вибачають-
ся не дуже часто. Далеко не всі просять пробачення 
у членів своєї родини, дітей, незнайомих, підлеглих. 
Останнє сприймається керівником як приниження, хоч 
в багатьох культурах це є поширеною практикою.   

Людство винайшло спеціальні слова для того, щоб га-
сити спалахи агресивності в спілкуванні, згладжувати 
різкість та допомагати людям забути завдану їм крив-
ду. Прохання пробачити є скасуванням вже сказаних 
необдуманих слів або недоречно зроблених вчинків. Не-
можливо повернутися назад у часі, але за допомогою 
вибачення людські стосунки можна налагодити й 
покращити. За допомогою перепрошення і прощен-
ня легко залагоджуються численні службові, тран-
спортні, сімейні, дружні конфлікти. Особливо благо-
датними є взаємні вибачення. Вони є або реакцією на 
помилки у своїй поведінці, або проявом великодушності 
та розуміння ситуації, у якій опинилася інша сторона. 
Кожне перепрошення направлене на збереження або 
відновлення гармонії між людьми. 

«Коли згрішить твій брат, докори йому, і як він 
покається, прости йому. Коли сім раз на день він 

згрішить проти тебе й сім раз вернеться до тебе і 
скаже: каюсь – прости йому». (Лк. 17, 3-4)

Облатка 
– це прісний 

хліб, яким під 
час вігілійної 

вечері діляться 
її учасники. 

Відбувається це 
таким чином: 
з появленням 

вечірньої зірки вся 
родина збирається 

довкола 
святкового столу. 

При світлі свічок 
усі співають якусь 
колядку, потім всі 

моляться перед 
їжею і голова 

родини складає 
усім святкові 

побажання. Після 
цього члени 

родини складають 
побажання один 

одному. При цьому 
один в одного 

відломлюють 
шматочок 

облатки. Взаємне 
ділення хлібом 

є виразом 
примирення та 

любові



парафіяльна подія
Різдво Христове асоціюєються з радістю. Проте, підготовка до свята не раз 

переповнена напруженістю, стресом, перевантаженням, втомою. Це часом при-
водить до непотрібних образ, що за відсутності розвинутої потреби перепрошу-
вати псує стосунки між людьми. Безумовно, метою усіх зусиль по підготовці уро-
чистості є радісне переживання свят в родині. 

Шановні немировчани! Пам’ятаймо, кожна образа призводить до травм душі, 
закам’янілості сердець, а не раз і до неспроможності пробачати.

ЗАОХОЧУЄМО усіх 24 грудня у Надвечір’я Різдва Христового, піклуючись 
про взаємне добро, підтримати парафіяльну подію під гаслом: «В перепрошенні 
наша сила!».

Сам Ісус просить, що ми постійно прощали один одного: «Коли згрішить твій 
брат, докори йому, і як він покається, прости йому. Коли сім раз на день він 
згрішить проти тебе й сім раз вернеться до тебе і скаже: каюсь – прости йому». 
(Лк. 17, 3-4)

ПРОПОНУЄМО: примирившись з Богом у Таїнстві Сповіді також примиритись з 
ближнім. Під час ділення облаткою скажи прості слова перепрошення (наприклад: 
«вибач, що не вмів тебе вислухати» …).

Ця подія, тобто взаємне перепрошення під час ламання облатки, буде відбува-
тись у трьох рівнях: в родині, в сусідстві і в парафії під час Служби Божої у Надвечір’я 
Різдва Христового.

Неділя, 22 грудня:
Під час Служб Божих буде виголошена проповідь на тему даної події.

УРочиСтіСть РіЗДва НеСе в Собі РаДіСть

ПРобач найріднішим:  братові, сестрі, 
чоловікові / дружині, родині... 

ПРобач чужим і далеким: 
злодію, урядовцю… 

ПРобач інституціям: 
Церкві, державі, закону… 

Святкуючи, живи повнотою радоСті!


