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Чи уявляєте ви різдвяне свято без подарунків?! 
Мабуть, ні. Адже подарунки стали невід’ємною 
складовою святкування Різдва. Дарувати і от-

римувати гостинці бажають усі: і малеча, і дорослі. Як не дивно, але чинячи 
так, ми наслідуємо нашого Творця. Оскільки понад дві тисячі років тому од-
нієї дивовижної ночі Бог дав людству Свій найцінніший подарунок - Однород-
женого Сина, що з’явився у людському тілі. Відтоді минуло вже двадцять 
сторіч, і більшість людей вже давно забули, Хто в день Різдва — Іменинник. 

 Найважливіша подія в історії 
людства

Сама суть Різдва для багатьох наших 
сучасників так і залишається нероз-
критою. Справжнє значення різдвяних 

подій ніби розчиняється в зовнішній атмосфері 
свята: в радощах, у приємному відпочинку та 
спілкуванні у колі родини та друзів. Це, насампе-
ред, зумовлено тим, що ми або вже трішки зви-
кли до традиційного «сценарію» різдвяних по-
дій, або вдумливо не розмірковували над ними. 
«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і 
Бог було Слово... І Слово сталося тілом, і пере-
бувало між нами...» (Ів. 1:1.14). Саме ці слова: 
«Слово сталося тілом» —  відтворилися в істо-
ричній дійсності, зокрема: в народженні Ісуса у 
Вифлеємі. Бог — Творець Всесвіту, Предвічний 
Логос — втілився у людську подобу. Це — ве-
личезна жертва, принесена Отцем заради лю-
дей. Отож, Різдво — це подія, яка не перестає 
і не перестане викликати істинного захоплення 
у всьому Всесвіті. «…Достойний Агнець, що за-
колений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, 
і міць, і честь, і славу, і благословення! І кожне 
створіння, що воно на небі, і на землі, і під зем-
лею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: 
«Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві — бла-
гословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки!» 
(Об. 5:12-13).

Найцінніший подарунок 
покладений до ясел

Ось як євангеліст Лука описує деякі подробиці 
народження Ісуса Христа: «… Пішов теж і Йосип 
із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста 
Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив 

із дому та з роду Давидового, щоб йому запи-
сатись із Марією, із ним зарученою, що була ва-
гітна. І сталось, як були вони там, то настав їй 
день породити. І породила вона свого Первенця 
Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, —  
бо в заїзді місця не стало для них…» (Лк. 2:4-7). 
Давайте зосередимо увагу на тому, де і в яких 
умовах народився Ісус Христос? Як свідчить 
історія, 27-го року до н.е. на чолі Римської ім-
перії стає Август. Незабаром він проводить ре-
тельний перепис населення східних провінцій, 
необхідний для впорядкування системи оподат-
кування. Римляни записувалися за місцем свого 
проживання, а юдеї — за місцем народження. 
Ми знаємо, що Йосип і Марія — нащадки Дави-
да, який  був родом із Вифлеєма. Саме через 
це вони були змушені здійснити несвоєчасну і 
термінову подорож (довжиною 145 км) через 
всю Палестину до рідного міста. Коли нарешті 
подружжя прибуло до Вифлеєму, місто було пе-
реповнене мандрівниками. Йосип, не втрачаю-
чи надії, знову і знову стукав у двері будинків та 
запитував одне і те ж: «Чи не знайдеться у вас 
вільна кімната? Моя дружина Марія ось-ось має 
народити дитину». Особисто я вірю, що Йосип, 
будучи праведним, благочестивим, доклав усіх 
зусиль, аби знайти окрему кімнату для вагітної 
Марії. Та серця жителів Вифлеєму залишалися 
байдужими до чужих турбот. Переважали влас-
ні інтереси, навіть вигода. Ніхто не виявляв на-
лежної уваги до прохання Йосипа зважити на 
особливий стан Марії. Думаю, що всі відмови, 
які лунали у відповідь на прохання впустити до 
оселі, можна було б аргументувати так: «Ми не 
хочемо мати через вас незручностей. У вас — 
вагітна дружина, тим паче, котра ось-ось народ-
жуватиме. Це неодмінно змінить наш звичний 
і зручний для нас устрій життя. Підіть в інше 

місце. Вас там обов’язково приймуть». Або: «У 
нас, на жаль, немає зайвого місця для вашої 
сім’ї. Попросіть тих, хто має більший будинок. 
Хтось інший, у кого більше кімнат, вам точно не 
відмовить.  Ми вам нічим не зарадимо — своїх 
клопотів удосталь». 

Писання повідомляє: «І породила вона свого 
Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел покла-
ла Його, бо в заїжджому дворі місця не стало 
для них…» (Лк. 2:7). Ось вона — реальність того 
часу.

Ісус продовжує шукати місце

Кому не знайшлося місця? Кого поклали до 
ясел на сіно? Чому не вистачило місця ні в бу-
динках, ні в заїзді? Давайте разом поміркуємо 
над цими запитаннями і дамо відповіді. Звичай-
но, ми не жили у Вифлеємі ні в той час, ні нині. 
Одначе давайте спробуймо уявно перенестися 
до тогочасного Вифлиєму. Чи відмовили б ви 
тоді на місці жителів цього містечка на прохан-
ня Йосипа, якби знали певні важливі деталі цієї 
історії: Марія вагітна від Святого Духа; Той, Хто 
народиться, буде називатися Сином Божим; 
Він Спасе людей від їхніх гріхів? Бог сьогодні 
продовжує шукати місце. Ні, не у вишуканих 
котеджах та п’ятизіркових готелях. Він шукає 
місце в серцях людей. Ісус просить надати 
Йому можливість народитися в кімнаті вашого 
серця. Пригадайте вищезазначені відповіді лю-
дей, котрі намагалися виправдати свою відмову 
у наданні місця для тимчасового проживання 
мандрівникам із Назарета. А тепер перенесіть 
усе це в площину нашого життя і дайте собі 
відверту відповідь: «Чи впускаю я Ісуса в свою 
оселю? Чи дозволяю я Йому народитися у своє-

му серці? Якщо ж я все-таки впустив Спасителя 
до себе, чи зручно Йому у яслах мого серця?».  
Ви вчинили правильно, якщо відповіли так: «Го-
споди, я вже звик до власного способу життя. 
А коли Ти прийдеш, все зміниться. Адже у моє 
життя має увійти святість. Я буду змушений 
відмовитися від штучної радості, а деякі речі 
втратять для мене значення. Але якщо це — Ти, 
Господь, тоді я згоден на втрату тимчасового і 
несправжнього, щоби надбати вічне і справжнє 
життя. — Господи, в моєму серці стільки місця 
займає бізнес, кар’єрний зріст, плани на майбут-
нє, що, боюся, Твоїм планам щодо мене просто 
не залишиться місця в одному моєму серці. До-
ведеться щось залишити. Та ради Тебе і ради 
Твоєї любові до мене я погоджуюся поставити 
Твої цілі для мого життя і моєї сім’ї на перше 
місце. — Господи, це все правильно, що Ти 
хочеш жити в моєму серці. Але в мене стільки 
нерозв’язаних важливих та актуальних питань. 
Скажу щиро, мені зараз просто не до Тебе. Але 
відчуваю, що все це неправильно. А що буде, 
якщо Ти більше не захочеш повернутися до кім-
нати мого серця?! Я зможу вирішити майже все 
на землі, але втрачу вічність з Тобою. Ні, все ж 
таки я вибираю Тебе».

Понад дві тисячі років тому за днів імперато-
ра Августа Ісусові не знайшлося місця навіть на 
заїжджому дворі. Колись від найціннішого пода-
рунка від Творця люди відвернулися і поклали 
Його в яслах для тварин. Давайте ж сьогодні не 
чинитимемо так само, а принесемо у відповідь 
Богові найдорогоцінніший подарунок — наше 
життя, місце у нашому серці. Будьте певні, все 
інше у Владики світів є.

Леонід ДРУЗЬ

Дорогі наші читачі!
Сповнені особливих почуттів, у сердечнім натхненні, ми раді вітати 

Вас з Різдвом Христовим і Новим роком!

Обітниця, проголошена вустами пророків, вистраждана надією 
патріархів, здійснилася! І ось ми зустрічаємо народженого для 
нас Месію, святкуємо «велику радість, що сталася усім людям» 

(Лк. 2:10).

Наше щире бажання і молитва за Ваше благополуччя і зростання в 
пізнанні Бога,  щоб Господні щедрі благословення зарясніли у вашому 

особистому і родинному житті.

Нехай невід’ємною часткою Вашого Різдва буде дзвінке звучання 
величальної пісні, щаслива посмішка і тепле слово, подаровані ближнім.

Нехай Новий 2013 рік стане для вас роком особливих досягнень. 
Нових вам успіхів, нових знайомств, гарячого кохання, миру і 
злагоди у ваших родинах. Нехай милість Господа охороняє ваші сім’ї  

та вселяє у вас живу надію. 

З повагою та найкращими побажаннями,  

редакція газети «Слово про Слово».

Христос народився! Славімо Його!
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Готуйтеся до вічності
«Коли б були мудрі вони,… розсудили б 

були про кінець свій» (Повт. Зак. 32:29).

Весною 1981 року молодий чоловік полетів 
у безлюдну північну Аляску фотографувати 
таємничу красу тундри. Він взяв з собою 500 
плівок для фотоапарату, декілька набоїв для 
мисливської рушниці та 1400 фунтів провізії.
Спливали місяці, а в його щоденнику слова 
захоплення змінилися на кошмари. У серп-
ні він записав: «Гадаю, мені слід було краще 
підготуватися до подорожі. Це я зрозумів 
надто пізно». У листопаді фотограф помер у 
безіменній долині, біля безіменного озера. 
Розслідування довело, що якби він старанно 
спланував свою подорож, вона б не закінчи-
лася так трагічно.

Читаючи Повторення Закону, ми бачимо, 
що ізраїльтяни зробили подібну помилку. 
Вони мали все необхідне, але забули, що все 
дарував їм Бог (Повт. Зак. 32:19-25), вони не 
дбали про майбутнє (Повт. Зак. 32:29).

А ви знаєте, де будете проводити вічність? 
Мудро було б готуватися зараз. Жити для 
Христа, довірившись Йому, як Спасителю, – 
єдиний шлях підготуватися до вічності!

Готуйтеся до вічності – щоб не було надто 
пізно! 

1 І сталося тими днями, що вийшов указ 
імператора Августа переписати всю землю.
2 Цей перепис уперше відбувся, як володів 
Сирією Кириній.
3 І йшли всі записатися, кожний до свого міста.
4 Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета 
- до Юдеї, до міста Давидового, що зветься 
Вифлеємом, - бо був він з дому та з роду 
Давидового, -
5 записатися з Марією, зарученою з ним 
[жінкою], що була вагітна.
6 І сталося таке, що коли були вони там, 
сповнилися дні, щоб їй народити.
7 І народила свого первістка - Сина, сповила 
його й поклала в яслах, бо в заїзді не було для 
них місця.
8 І були в тій землі пастухи, які були в полі та 
стерегли нічної пори свою отару.
9 Аж [ось] Господній ангел став між ними, і 
слава Господня осяяла їх, і вони перейнялися 
великим страхом.
10 Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я 
благовіщаю вам велику радість, яка буде 
радістю для всього народу:
11 для вас народився сьогодні в місті Давидовім 
Спаситель, тобто Господь Христос.
12 І ось вам така ознака: знайдете немовля 
сповите - воно лежить у яслах.
13 Вмить з'явилася біля ангела сила-силенна 
небесного війська, яке хвалило Бога і говорило:
14 Слава Богові у високості, і на землі мир, в 
людях доброї волі!
15 І сталося таке, що коли ангели відійшли 
від них на небо, пастухи почали казати один 
одному: Ходім же до Вифлеєма і подивимося, 
що там сталося, про що Господь сповістив нам.
16 Поспішаючи, прийшли та знайшли Марію, 
Йосипа і немовля, яке лежало в яслах;
17 побачивши, розповіли про те, що було 
сказане їм про цю дитину.
18 Усі, що почули, дивувалися сказаному 
пастухами.
19 Марія ж зберігала всі ці слова, збираючи їх 
у своїм серці.

Лук. 2:1-19

 Автор цих зворушливих рядків - Джордж Карлін -  відомий 
гострослів і сатирик 70-80 років, комік, актор, письменник, 
лауреат декількох нагород. Цю статтю написав після смерті 
своєї дружини Бренди. Стаття є надзвичайно актуальною і 
дуже доречною в наш час.

«Парадоксом нашого часу є те, що 
ми маємо високі будівлі, але низьку 
терпимість; широкі магістралі, але 
вузькі погляди.

Витрачаємо більше, але маємо 
менше; купуємо більше, але радіємо 
менше.

Маємо великі будинки, але менші 
сім’ї; кращі зручності, але менше 
часу.

Маємо кращу освіту, але менше 
розуму; кращі знання, але гірше 

оцінюємо ситуацію; маємо більше 
експертів, але і більше проблем; 
кращу медицину, але гірше здоров’я.

П’ємо дуже багато, куримо 
дуже багато, витрачаємо дуже 
безвідповідально, сміємось дуже 
мало, їздимо дуже швидко,  гніваємось 
дуже легко, спати лягаємо дуже пізно, 
просинаємось дуже втомленими, 
читаємо дуже мало, дуже багато 
дивимось телевізор і молимось дуже 
рідко.

Збільшили свої претензії, але 
скоротили цінності.

Говоримо дуже багато, любимо 
дуже рідко і ненавидимо дуже часто. 
Знаємо, як вижити, але не знаємо, як 
жити. Добавляємо роки до людського 
життя, але не добавляємо життя до 
років.

Досягнули Місяця і повернулись, 
але з трудом переходимо вулицю і 
знайомимося з новим сусідом.

Покоряємо космічні простори, але 
не душевні.

Робимо більше, але не добрих діл.

Очищаємо повітря, але вимащуємо 
душу.

Підкорили собі атом, але не свої 
забобони.

Пишемо більше, але дізнаємось 
менше.

Плануємо більше, але досягаємо 
менше.

Навчилися поспішати, але не 
чекати.

Створюємо нові комп’ютери, 
які зберігають більше інформації і 
«вихлюпують» потоки копій, набагато 
більше, ніж раніше, але спілкуємось 
все менше.

Цей час швидкого харчування і 
поганого перетравлення їжі, великих 
людей і мілких душ, швидкого 
прибутку і важких взаємовідносин.

Час росту сімейних доходів і 
росту розводів, гарних будинків і 
зруйнованих домашніх вогнищ.

Час коротких відстаней, 
одноразових підгузників, одноразової 
моралі, зв’язків на одну ніч; лишньої 
ваги і таблеток, які роблять все: збу-
джують нас, заспокоюють, вбивають 
нас.

Час заповнених вітрин і порожніх 
складів.

Час, коли технології дозволяють 
цьому листу потрапити до вас, у той 
же час дозволяють вам поділитися 
ними або просто нажати «Delete».

Запам’ятайте і вділяйте більше 
часу тим, кого любите, тому що вони 
з вами не назавжди.

Запам’ятайте і гаряче обійміть 
близьку людину до себе, тому що це 
єдиний скарб, який можна віддати від 
серця до серця, і воно не вартує ні 
копійки.

Запам’ятайте  і кажіть «люблю 
тебе» своїм коханим, але спочатку 
дійсно це відчуйте. Поцілунки і 
обійми можуть виправити будь яку 
неприємність, коли йдуть від серця.

Запам’ятайте і цінуйте моменти, 
коли ви разом, тому що одного разу 
цієї людини не буде поруч з вами.

Знайдіть час для кохання, 
спілкування, для можливості 
поділитися всім, що можете сказати.

Бо життя вимірюється не числом 
вдихів і видихів, а моментами, коли 
перехоплює подих!» 

Джордж Карлін

Календарі світу
Слово «календар» походить від латинського 

слова «calare» – «кликати», а від нього «calendae», 
яке означало - день, в якому окликувалося (прого-
лошувалося) свято або початок римського місяця, а 
також «tristes calendae» - день, в якому належало за-
платити борг. Від цього постало слово «calendarium» 
на означення систем лічення тривалих проміжнів 
часу за зміною дня і ночі, фаз місяця або пір року. 
Від самого початку існування людства вводилися 
різні календарні системи, які для тієї мети в першій 
мірі вживали небесні світила: « І сказав Бог: «Нехай 
будуть світила на тверді небесній для відділення 
дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами 
умовленими, і днями і роками»  (Бут. 1: 14). Загалом 
усі календарні системи зводяться до трьох основних: 
місячний, місячно-сонячний і сонячний. Від найдав-
ніших часів вживався семиденний тиждень, який 
визначався проміжком приблизно однієї з фаз міся-
ця (29,5 доби), тобто від нового до нового місяця, є 
довший від чотирьох тижнів на півтора доби. Місяч-
ний рік мав 12 синодичних місяців, тобто 354 або 355 
середніх сонячних діб. Такий рік не був практичним, 
бо він не сходився з порами року на 10 до 11 діб. Тому 
деякі народи вживали місячно - сонячну календарну 
систему й додавали раз на три роки додатковий три-
надцятий місяць, інші додавали до кожного року 10 
або 11 святкових днів. Місячно-сонячна календарна 
система використовувалась в Україні ще в дохристи-
янські часи. Але тепер, з огляду на її неперевершену 
практичність, у світі всюди пристосовано загаль-
но сонячну календарну систему, яка має 365 діб, а 
кожного четвертого року, дві останні цифри числа 
якого діляться рівно на чотири, має 366 діб, крім де-
яких сотих років. Справа встановлення календарної 
системи була непростою, тому що  час появ небес-
них світил - Місяця, Сонця, планет і зір, не діляться 
рівно, без останку. Насправді, навіть земні доби не 
є однаковими, внаслідок нерівномірності видимого 
річного руху Сонця по екліптиці й нахилу екліптики 
до площини небесного екватора; тому взимку справ-
жня доба є найдовшою 23 грудня і триває 24 годи-
ни і 30 секунд, а найкоротшою добою є 16 вересня 
і триває 23 год. 59 хв. 39 сек. Місяць має також свої 
складні нерівномірні відхилення щодо своїх появ. А 
сонячний і зоряний рік різняться на одну добу, бо 
один сонячний або тропічний рік має 365,2422 діб, а 
зоряний рік має 366,2422 діб. Крім цього єгипетські 
астрономи вже в 130 р. до Різдва Христового заува-
жили, що галактичний схід зорі Сіріус чомусь спіз-
нювався на розлиття ріки Ніл, тим вони відкрили ще 

один феномен - прецесію весняного рівнодення, ма-
леньке запізнення сходу зір внаслідок прецесії зем-
ної осі, яка по небу описує повний круг на протязі 
26 800 років. 

Єгиптяни, економіка яких залежала від річних 
розливів ріки Нілу, від найдавніших часів розробля-
ли астрономію - науку про небесні світила й геоме-
трію, дослівно - «землемірство». Їхній календарний 
рік мав 12 місяців по 30 днів, а останні 5 днів уважа-
ли святковими - епагоменами.

Коли Юлій Цезар, римський диктатор із перво-
священицькою владою як «pontifex maximus», робив 

календарну реформу в римській імперії, то єгипет-
ський астроном Созіген з Олександрії розробив для 
нього таку календарну систему, в якій один рік мав 
12 місяців по 31,28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 і 
31 днів, тобто простий рік мав 365 днів, а кожний 
четвертий рік був високосний і мав 366 днів, коли 
один день додавався до найкоротшого місяця, який 
мав тоді 29 днів. В 46 р. до Р.Х. до місяця листопада 
додано 67 днів, щоб зрівняти пори року, а, зокрема, 
щоб весняне рівнодення було на 21 березня, і це був 
найдовший рік - 445 днів; тоді в наступному 45 р. до 
Р. Х. встановлено юліанську календарну систему. Але 
юліанський календар виявився недосконалим, бо 
різниця між його календарним роком і тропічним 

роком дорівнює 11 хв. 14 сек. Ця різниця протягом 
128 років збільшується на одну добу, або приблизно 
три доби на 400 років, а тому вже в 1582 р. по Р.Х. 
календарний день 21 березня запізнився від весня-
ного рівнодення аж на 10 діб (тепер це запізнення є 
вже на 13 діб).

Тому папа римський Григорій XIII в 1582 році 
відкинув календар старого стилю - юліанський, а 
встановив календар нового стилю, названий гри-
горіанським, і згідно папської були наступний день 
після 4-го жовтня не був 5-ий, але 15-ий жовтень 
1582 року. Неаполітанський астроном і лікар Луїджі 
Ліліо Гіралді, а по його смерті в 1576 р. німецький 
математик єзуїт Крістофер Клявій (1537-1612) роз-
робили також схему для високосних років так, щоб 
ліквідувати інші майбутні календарні нерівності, а 
зокрема люнації, і щоб весняні рівнодення завжди 
відбувалися 21-го березня, від яких залежить що-
річне встановлення святкування великодня. Єги-
петське літочислення почалося галактичним сходом 
зорі Сотіса ( Сіріуса ) в 4241 р. до Р. Х. і тепер у них є 
6231 рік. Римська ера почалася від заснування Риму 
(Ab Urbe Condita) 753 р. до Р. Х. і цього року за рим-
ським літочисленням є 2742 рік. В 530 р. з Р. Х. Діо-
нисій Ексігус вирахував народження Христа на 754 
римський рік (справді це було на 4-7 років раніше), 
й встановив християнське літочислення, яким поді-
лив історію людства на роки до  народження Хри-
ста і по народженні Христа, воно прийнялося тепер 
по цілому світові і ми маємо вже 2012 Господній рік 
(AD-Anno Dоmini). Китайський «рік коня» - це 4710 
рік. Мусульманський почався в 644 р. з Р. Х. від Ге-
гіра - утечі Магомета з Мекки до Медіни, і тепер у 
них 1433 рік. За візантійським літочисленням – це 
1521. За єврейським, від створення світу – 5773 рік. 
Вавилонський – 2761 рік. Японський – 2571 рік. 
Грецький – 2324 рік. Індійський (Сака) – 1931рік.

Астрономи з метою зручності підрахування 
проміжків часу, використовують цілком інший, 
спрощений календар, що позначується тільки юлі-
анськими днями - J.D. і який зачинається як нульо-
вий день у Грінвіч (Англія), в полудень за середнього 
часу, дня 1-го січня 4735 року до Р. Х., за юліанським 
календарем. Тому 1-ше січня 2012 року для астроно-
мів – це 2455922.5 J.D. ( юліанський день ).

Так народи різних  епох і культур по-різному 
рахують свої роки й дні. Шановні читачі! Слово 
Боже радить усім молитися до Бога так: «Навчи нас, 
Господи, лічити отак наші дні, щоб ми набули серце 
мудре!» (Пс. 90:12). 
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Дівчина, яка народила Ісуса

Місто Назарет лежить в гір-
ській долині, на південно-
му сході від Капернаума, і 

приблизно в 90 кілометрів від Єруса-
лиму. За різними даними там живуть 
тепер від 50 до 70 тисяч людей: хри-
стияни, мусульмани, юдеї. Однак, дві 
тисячі років назад, Назарет був значно 
меншим містечком. Порівнюючи На-
зарет з сучасними мегаполісами, його 
важко назвати селом, оскільки в цьому 
місті у той час проживало всього нав-
сього біля 35 юдейських сімей. Жите-
лі Назарету були бідними і користу-
валися серед інших не дуже хорошою 
славою. Недарма пізніше Нафанаїл на 
вислів Пилипа про Христа з Назарету, 
«про якого писали Мойсей в законі і 
пророки», відповідає: «Чи може бути 
щось добре з Назарету?». І ось в та-
кому маленькому, з поганою славою, 
містечку проживає дівчина. Якого віку 
вона була – точно сказати неможливо, 
але, за звичаєм Ізраїлю, дівчинка, якій 
сягнуло 12 років, вважалась готовою 
до вступу у шлюб. Так що можна при-
пустити, що цій дівчині було від 12 
до 16 років, оскільки вона була вже 
заручена з теслею Йосипом. Дівчину 
звали Марія. Дві сім’ї – і Марії і Йо-
сипа – були бідними, в них не було 
коштів, щоб зіграти велике весілля, в 
майбутньому міг лише відбутися об-
ряд прийняття Йосипом своєї дружи-
ни. Про те, що вони жили у бідності, 
можна дізнатися з 2 розділах у Луки, 
де написано, що прийшовши в храм, 
вони принесли двох голубів. Голубів 
приносили в жертву дуже бідні люди, 
у яких не було грошей на покупку 
ягняти, що було наказано законом. І 
ось такій молоденькій бідній дівчині 
являється ангел Гавриїл і каже: «Радій, 
благодатна! Господь з тобою; благо-
словенна ти між жінками… і ось, зач-
неш а утробі, і народиш Сина, і даси 
Йому ім’я Ісус».

Якось я почула таке запитання: «А 
якби сьогодні появилась ось така ді-

вчина і зізналась, що вона вагітна від 
Святого Духа? Як мають відреагувати 
батьки, рідні?» Для того, щоб відпові-
сти на це запитання, слід уважно чита-
ти Боже Слово і озирнутися навколо 
себе, щоб побачити дівчат подібного 
віку, якою була Марія тоді. Приглянь-
тесь до своїх дочок, племінниць, 
просто до молодих дівчат в школах, 
на вулицях. Ви б довірили своє но-
вонароджене дитя такій дівчині, щоб 
вона виховувала, ростила? А Бог обрав 
Марію, щоб довірити їй Свого Сина, 
щоб довірити її Самого Себе. Можна 
тільки уявити стан незаміжньої єврей-
ської дівчини, коли вона почула те, що 
сказав ангел. В стародавньому Ізраїлі 
в школах навчалися лише хлопчики. 
Для дівчаток з багатих сімей наймали 
вчителів. Дівчатка з бідних сімей на-
вчатися не могли, і наймовірніше, що 
Марія була неосвіченою, але, тим не 
менше, вона достатньо добре знала 
Писання, знала ознаки народження 
Емануїла. Сидячи в маленькій синагозі 
на жіночій половині, дівчина з вима-
заними босими ногами, в старій не-
приглядній сукні, всією душею всмок-
тувала в себе слова Старого Завіту, 
які читалися священиком. Пізніше, 
зустрівшись з Єлизаветою, Марія ви-
голошує так названий «Магнітифікат» 
Марії, величну пісню, яка пересипана, 
мов блискучими алмазами, вислова-
ми з Псалмів Давида, з пророцьких 
книг. Так що слухаючи в дитинстві 
священика, Марія може з тремтінням 
мріяла, що Бог вибере саме її, а мож-
ливо, вона навіть боялася думати, що 
буде тією самою дівою, про яку пи-
сав пророк. Хто вона у порівнянні зі 
знатними і багатими дівчатами? Але 
знала Марія Закон, і знала вона, що 
якщо виявиться вагітність, її поб’ють 
камінням до смерті, як жінку, яка мала 
інтимні стосунки до шлюбу. Поб’ють 
камінням публічно, щоб решту жінок 
бачили і боялися. Якщо навіть Йосип 
одружиться на ній до того, як про ва-
гітність стане відомо усім, то чоловік, 

пізнавши, що вона не дівчина, сам 
міг її віддати старійшинам, і над нею 
здійсниться той самий суд. За люд-
ськими мірками, становище Марії на 
той момент було важким і неодно-
значним. Але, читаючи історію про 
Різдво, ми розуміємо, що недаремно 
Бог обрав Марію для такої важливої 
ролі в історії людства. Почувши сло-
ва, сказані ангелом Гавриїлом, Марія 
не злякалась можливої ганьби і смер-
ті, вона не засумнівалась, як Захарія, 
чоловік її родички, кількома місяцями 
раніше. Вона покірно прийняла волю 
Бога, і тільки задала цілком доречне 
запитання: «Як це станеться, коли я 
чоловіка не знаю?» «Для Господа не 
має неможливої речі», - відповів ангел. 
Отримавши відповідь на своє запитан-
ня, Марія виголошує слова, які пови-
нен говорити кожен віруючий в Бога: 
«Я – раба Господня, нехай станеться 
за словом Твоїм!» Я – слуга  Твій, Го-
споди, що ти мені призначив, якщо це 
навіть незрозуміле, на перший погляд, 
нехай так і буде, і я все прийму! 

Пророцтва про народження Христа 
були обіцяні за сотні років до самого 
Різдва. І всі вони виконались. Ми чи-
таємо про те, що Христос буде з роду 
Давидового, що народиться від жінки, 
що народиться у Вифлеємі, що Його 
назвуть Емануїл, що Йому поклонять-
ся великі люди, і так далі. Ці пророц-
тва вже виконались, жодна сучасна 
дівчина не може похвалитися тим, що 
пророцтва  про Месію можуть бути 
застосовані до її дитини.

І накінець, найважливіше, оскільки 
ми говоримо про Марію, це – її цнот-
ливість. Пророк Ісая говорив: «Отож, 
Сам Господь дасть вам знамено: ось 
Діва в утробі зачне і народить Сина…» 
і Матвій, і Лука стверджують, що Ма-
рія була дівчиною, і це відмітний знак 
дівчини, яка носила в собі Божого 
Сина. Яка з сучасних дівчат може 
про себе сказати те ж саме? Жодна 

тверезо мисляча людина не повірить, 
що вагітна жінка є незайманою дівчи-
ною. Сама дівчина, яка стверджує, 
що не мала стосунків з чоловіком, 
або обманює, або дійсно цього не 
знає, оскільки в момент зачаття була 
в стані наркотичного або алкогольно-
го сп’яніння. Марія були звичайною 
дівчиною, як усі інші. Але не її вина, 
що люди воззвели її в святі, постави-
ли на один рівень з Богом, молячись 
і поклоняючись їй. Але Марія не була 
безгрішною, як про неї дехто каже. 
Вона була така, як і всі ми, вона мала 
потребу у спасінні. «І радіє дух мій у 
Бозі, Спасителі моїм…» (Лк. 1:47). 
Марія, готувалась стати мамою Спа-
сителя всього людства, тим не менше, 
визнавала Його своїм особистим Спа-
сителем. Ця жінка є не дарувальницею 
благодаті вічного життя, а отримувач-
кою, як і всі. Дівчина Марія стала ма-
тір’ю  нашого Спасителя і стала свід-
ком Його важкої і страшної смерті. 
Вона була такою ж людиною, як і ми 
всі: зі своїми страхами, печалями, ра-
достями, помилками і гріхами. Але, не 
дивлячись на зовнішню непримітність, 
вона не побоялась піти по немислимо 
важкому шляху, прийнявши волю і од-
ночасно милість Всевишнього. З дня 
подій Різдва пройшло трохи більше 
двох тисяч літ. Марії давно немає се-
ред живих на землі. Але для християн 
вона лишається яскравим прикладом 
віри і надії на Бога.

Будемо просити у Господа, щоб 
наша віра завжди ґрунтувалась на Бо-
жому слові. І щоб призначене Твор-
цем ми приймали з молитвою і поко-
рою. Щоб з чистим серцем ми могли 
промовити, як колись сказала Марія: 
« Ось раба Господня, нехай станеться 
за словом Твоїм!» Марія була такою ж 
людиною, як ми, але, не дивлячись на 
простоту, вона не злякалась долі, і смі-
ливо віддалась на Божу милість.

Наталка Гурмеза

В США опубліковано доповідь про 
переслідування християн у світі за 

жовтень 2012р.

Американський Gateston Institute опубліку-
вав чергову доповідь про переслідування хри-
стиян в мусульманських країнах за жовтень, 
пише Седьмица.ру.

Автор доповіді вважає, що регулярні гоніння 
на християн приймають часом «характер пан-
демії». Доповідь також доказує, що антихрис-
тиянські настрої випливають з самого світогля-
ду, обумовленого шаріатом.

В тексті доповіді описуються випадки напа-
ду на церкви, насильства і вбивства християн, 
а також їх дискримінації. Серед країн, в яких 
мали місце переслідування християн зазнача-
ються не тільки ісламські держави, але і такі, як 
Канада, Швейцарія і Боснія.

Згідно доповіді, у зв’язку з зростом ісламі-
зації Боснії, помічено відтік християн з кра-
їни. В Швейцарії мусульмани протестували 
проти знаку хреста на рекламі компанії «Swiss 
International Airline», називаючи емблему «об-
разою своїх релігійних почуттів». Керівництво 
компанії вибачилось перед мусульманською 
спільнотою.

Янукович підписав 
законопроект № 10221 всупереч думці 

голів церков і громадськості

Президент України Віктор Янукович підпи-
сав законопроект № 10221, який серед іншого 
вводить в дію резонансні зміни до Закону Укра-
їни «Про свободу совісті і релігійні організації».

Про це повідомляє Інститут релігійної сво-
боди з посиланням на офіційну інформацію 
порталу Верховної Ради України. При цьому це 
рішення Глави держави, датоване 21 листопада, 
хоч фактично пройшло 30 днів з моменту пе-
редачі законопроекту на підписПрезиденту і 50 
днів з моменту його прийняття. 

Підписаний Закон -№ 5461-VI від 16.10.2012 
року ускладнює реєстрацію релігійних органі-
зацій. Це пов’язано з введенням двох, не пого-
джених між собою, процедур, необхідних для 
отримання статусу юридичної особи – реєстра-
ції статуту релігійної організації (в Мінкуль-
тури чи облдержадміністраціях) і її державної 
реєстрації (в органах Укрдержреєстру).

Крім цього, подібно до часів радянського ми-
нулого, підписаний Закон надає право контро-
лю за діяльністю релігійних організацій широ-
кому колу державних органів влади. Серед них 
– органи прокуратури, Міністерство культури, 
інші міністерства і відомства та місцеві органи 
влади.

Глави конфесій – члени Всеукраїнського 
Союзу Церков і релігійних організацій, право-
захисники, громадські активісти та вчені, за-
кликали Віктора Януковича виконати свою обі-
цянку і не підписувати зміни до Закону України 
«Про свободу совісті і релігійні організації» 
через неузгодженість з релігійною спільнотою.

В Україні смертність від СНІДу більша, 
ніж в Африці

Ризик померти від СНІДу в ВІЛ- інфікова-
них українців вища, ніж в найбільш вражених 
епідемією регіонів Африки. Про це заявив ви-
конавчий директор Міжнародного альянсу по 
ВІЛ/ СНІД в Україні Андрій Клепіков, передає 
MIGnews.com.

Експерт послався на доповідь UNAIDS – про-
граму ООН по боротьбі з ВІЛ/ СНІДом:

«Зараз в світі від СНІДу помирає менше лю-
дей, ніж у попередні роки. А в Україні – навпа-
ки. У ВІЛ-інфікованих українців сьогодні ризик 
померти від СНІДу більший, ніж у громадян 
найбільш вражених регіонів Африки», – пере-
дає ВВС.

Зі слів спеціаліста, зменшення смертності 
в Африці склало  31%, тоді як в Україні вона 
збільшилась на 70%. Експерт пояснив тривож-
ну для держави тенденцію мізерним фінансу-
ванням. 

Популяризація 
апокаліпсису

В останні дні минаючого року 
фатальна дата кінця світу, 

призначена по календарю майя 
на 21 грудня 2012 року, починає 
все більше турбувати людство. 
Парад планет і наближення пла-
нети Х (Нібіру), техногенна ка-
тастрофа і квантовий перехід в 
іншу реальність, вторгнення іно-
земної цивілізації і природні ка-
таклізми – ось далеко не повний 
перелік сценаріїв Апокаліпсису, 
запропонованих на сьогодні. 
Деякі з них вже найшли втілен-
ня в голівудських фільмах-ката-
строфах, де яскраво і соковито з 
«абсолютною достовірністю» по-
казується так званий кінець сві-
ту. До речі, саме Голівуд популя-
ризував і міцно вселив в розуми 
обивателів цю дату – 21 грудня.

Щоправда, до цього вже кілька 
разів «точну дату» передбачу-
вали то Ванга (2010), то «Аум 
Сенрікьо» (1997), то Гарольд 
Кемпінг (21 травня 2011). Всього 

до 2020 року, за різними даними, 
очікується не менше дванадцяти 
кінців світу.

Не потрібно бути генієм чи 
пророком для того, щоб зрозу-
міти – у світі, дійсно, відбува-
ється щось недобре. Для цього 
достатньо подивитися зведення 
новин: стихійні лиха небувалого 
масштабу, політичні заворушен-
ня, епідемії…

Згідно Біблії, все це насправді є 
ознаками останнього часу: «І бу-
дуть знаки на сонці, місяці, зорях 
і переполох серед народів землі 
від раптового морського шуму та 
розбурханих хвиль, коли люди 
ціпенітимуть від страху й очі-
кування того, що надходить на 
всесвіт; бо небесні сили захита-
ються. І тоді побачать Людського 
Сина, що йде на хмарі з силою і 
великою славою» (Лк. 21:25-27).

Що ж буде?

Невже ми всі загинемо? Мож-
ливо, 21 грудня – це і є той 

самий день, описаний в Біблії, 
який знищить всіх людей на зем-
лі? Подібні страхи вселяються в 
розумах людей, вганяючи одних 
у депресію, інших підштовхують 
до безглуздих вчинків заради 
захисту себе і своїх близьких 
напередодні параду планет, 
квантового переходу і обіцяних 
масштабних катаклізмів.

А якщо, це все вигадки? І нічого 
не буде? Прибічників точки зору 
«либонь пронесе» теж достат-
ньо. За результатами опитуван-
ня, прведенного журналістами 
РЕН ТВ, у кінець світу вірять 
тільки троє з десяти. Решта 
сім – воліють про це не дума-
ти. Тоді як нам відноситись до 
передбачень: як до видумки чи 
об’єктивної реальності?

Про деь той і час не 
знає ніхто, крім Бога

Сама ідея «кінця світу» взя-
та з Біблії. Саме у ній, як 

уже говорилось, детально опи-
сані ознаки кінця віку і другого 
приходу Ісуса Христа. Однак, Бі-
блія – авторитетне джерело для 
мислячих людей – однозначно 
стверджує, що ніхто, абсолют-
но ніхто, окрім Бога, не знає 
точної дати. Отож, якщо хтось 
впевнений, що День Господній 
настане 21 грудня 2012 року, 
значить саме в цей день нічого 
не відбудеться. Більше того, слід 
розрізняти кінець світу і День Го-
сподній – другий прихід Христа. 
Ось до останнього потрібно бути 
готовим. А кінець світу не наста-
не ніколи, тому що Бог є вічним 
і нескінченним. Настане кінець 
зла, коли воно буде подолане 

Христом. А день Господній може 
настати 20 грудня 2012 року, а 
можливо – через двадцять ро-
ків. Більше того, Біблія каже, що 
Він прийде саме тоді, коли Його 
не будуть чекати: «А Господній 
день прийде, як злодій [уночі], 
коли з гуркотом небо мине, а 
стихії розпечені розтопляться, і 
земля та ті діла, що на ній, пого-
рять» (2 Петр. 3:10).

Тому наша справа не вирахову-
вати часи і пори, марно намагаю-
чись проникнути у задум Творця, 
а очищаючи душу, бути готовими 
в будь який момент до зустрічі з 
праведним Суддею всієї землі.

Якщо ви вже примирились з 
Богом, то вам нічого боятися. 
Біблія говорить, що перш ніж 
настануть важкі часи, Христос 
обіцяє забрати з землі свою 
Церкву: «Тож пильнуйте, постій-
но моліться, щоб змогли ви уник-
нути всього того, що має відбу-
тися, - і стати перед Людським 
Сином» (Лк. 21:36). «Бо нас Бог 
призначив не на гнів, а на те, 
щоб ми одержали спасіння через 
нашого Господа Ісуса Христа» 
(1 Сол. 5:9).

Люблячий Творець хоче, щоб 
ніхто не переживав на собі Його 
гніву і мук вічного аду. Він хоче, 
щоб всі повірили в Ісуса Христа 
і здобули радість спасіння на 
Небесах, але надає цей вибір 
кожній людині. Якщо ви бажаєте 
примиритися з Богом, зверніться 
до Нього в молитві покаяння, по-
просіть,  щоб Він увійшов у ваше 
серце і послав вам мир і радість.

Татяна Арчибасова
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ЩАСЛИВЕ РІЗДВО
Небо відчинило свої багаті запаси і безустанку 

сипало на землю білим, сухим снігом. Здавалося, 
що тому снігові й кінця не буде. Він покрив м’якою 
периною сади, хати і дороги. Крутився в повітрі 
великими клаптями, а потім спокійно падав на 
землю. Мороз ходив поміж будинками, зловіще 
скрипів, зазираючи під стріхи засніжених хат. 
Дерева в саду стояли мовчазно й журливо. Була 
субота. Святвечір.
Кіндрат зажурено ходив по свойому подвір’ї і 

робив останні приготування до свят. Коли скінчив 
усю роботу, поставив під шопою велику лопату, 
якою відгортав сніг, прийняв з дровітні сокиру, 
наносив до сіней дров, зо стіжка насмикав цілу 
гору сіна. Сьогодні він по великому оберемкові 
сіна заніс вівцям і коровам, і довго стояв на порозі 
відчиненого хліва. Худоба їла пахуче сіно, а 
Кіндрат стояв і любувався. Хай і те німе створіння 
знає, що сьогодні свято, хай відчує щирість 
свойого господаря, бо на цей вечір не годиться, 
щоб воно було голодне. Він так робив щороку, 
завжди. Це ж таке велике свято. Христос родився 
і родився, кажуть, в хліві. Через це й відчувається 
цього вечора тепла врочистість на кожному кроці, 
в хаті, на подвір’ї, в стодолі, в хліві. Відчувають це 
люди, навіть оце німе створіння відчуває...
Кіндрат позачиняв хліви, обійшов ще раз подвір’я, 

ще раз до всього придивився, перевірив. Усюди 
до нього всміхався порядок доброго господаря. 
Потім зачинив ворота, оперся на них і стояв так 
якусь хвилину. Сьогодні таке велике свято, але на 
душі в Кіндрата смуток і горе. Особливо ось тепер, 
коли вже смеркає і зближається час вечері. Всі 
його сусіди сядуть цього вечора до столу разом зі 
своїми дітьми. Вони загомонять, заколядують. А 
Кіндрат не має з ким вечеряти, в його хаті і цього 
року не бринітиме коляда. І через це йому так 
сумно тепер, така темна і непросвітня ніч на його 
душі. І це не один такий святвечір, це вже четверте 
Різдво, як безмилосердна війна відібрала в нього 
його сина, кинула десь на чужину, на поле бою. 
Війна...
Кіндрат стояв, дивився на білу дорогу, що 

тягнулася за садом і не мав бажання йти до хати. 
Цією дорогою він відвіз чотири роки тому свойого 
одинокого сина, а разом з сином утік його спокій, 
радість. Тепер стояв і перебирав у пам’яті думки, 
рахував свої турботи. Сніг падав йому на плечі, на 
велику кожушану шапку. Вечоріло. В сусідніх хатах 
запалювалися вогні.
Кіндрат витягнув з криниці відро води і пішов 

повільною ходою до хати. В хаті було тепло 
і привітно. Велика лампа щедро розкидала 
по стінах і по долівці своє ясне проміння. Від 
розстеленого на столі сіна пахло медом і запахом 
полів. Великий сніп жита стояв на покуті, а на 
столі стояла глибока макітра з кутею. Катерина 
поралася в кухні. Кіндрат скинув з себе засніжену 
кожушину і сів біля стола, підперши рукою 
зажурену голову. В хаті було тихо, як завжди буває 
перед святою вечерою. Лише годинник на стіні 
спокійно й виразно рахував:  «Тік-так, тік-так, тік-
так...» Вітер за вікном стукав у шиби, шкряботів 
стеблом, а потім десь утікав за хату.

Катерина винесла з кухні миску печених пирогів 
і мовчки поставила на столі. По хаті розплився 
запах смаженої  олії. Подала дві ложки, поглянула 
на Кіндрата і витерла фартухом очі. Потім сіла й 
собі з другого кінця столу. Мовчали обоє, ніби не 
було в них уже жодних слів. Тихо...

— Ну, досить уже, Катерино, – обізвався перший 
Кіндрат, – не сумуймо... Що ж не тільки нашого 
нема, але немає й інших. Може така Божа воля... 
Смутком нічого не поправимо. Дасть Бог, може 
повернеться, прийде. Ну, не плач, Катерино...
Катерина мовчала. Вона бачила, що й Кіндрат не 

менш сумує за неї, тому не звертала уваги на його 
слова. Добре йому говорити. Він – мужчина, має 
твердіший характер, легше може все переносити, 
а вона ні. Вона – мати, жінка.
Нараз за вікном голосно загавкав собака - і 

двері в сінях тихо заскрипіли. Кіндрат миттю встав 
і пішов до порога. Відчинив двері і впустив до хати 
двох незнайомих засніжених людей.

— Добрий вечір! – сказав один, здіймаючи 
башлика. Кіндрат відповів.

— Може б у вас знайшлося місце переночувати, 
господарю? Опинилися випадково в дорозі, 
захопила ніч, а додому ще далеко. Здіймається 
хуртовина і ми вирішили заїхати на ваше подвір’я...

— Знайдеться місце, знайдеться, – поспішила 
Катерина. –. Добре, що приїхали... Сам Бог вас 
прислав, бо й нам буде відрадніше. Ми ще й не 
вечеряли, а ніби на когось чекали... Роздягайтеся, 
роздягайтеся.
Кіндрат відразу повеселішав. Помагав стягати 

незнайомому кожушину і дбайливо стрясав з 
плечей сніг.

— І мені можна роздягатися? - заговорив другий 
мужчина, що досі мовчки стояв біля порога.
Почувши знайомий голос, Катерина миттю 

кинулася до порога і заголосила:
— Дмитро!... Кіндрате, це ж Дмитро!.. Сину!...

Прибіг батько, схопив сина за шию, але не міг 
промовити слова. Терся зарослою бородою до 
синового обличчя, а рясні сльози капали аж на 
груди. Коли опам’ятався, стягав з сина якусь стару 
чемерку, розв’язував на ногах мотуззя, помагав 
здіймати подерті черевики.

— Сину, скидай ці лахи. Задубіли ось ноги... 
Щоб часом не повідморожував... А ти, Катерино, 
швидко давай води. Ну, і чого плачеш, га?... Бач, 
Бог не без милосердя... Я казав... Перестань уже...

—  Я вже сам роздягнуся, тату, – крізь сльози 
сказав Дмитро, – а ви заведіть коней до стайні. 
Мене привіз оцей добродій аж з Ужгова, бо ми 
разом прийшли з його сином.. А ви, мамо, не 
плачте. Ви чимало вже наплакалися. Я ж прийшов, 

слава Богу... Не плачте.
Кіндрат затягнув засніжені сані під шопу, завів 

коней до стайні і ще насмикав два оберемки сіна. 
Надворі нараз вияснилося і небо засіяло зорями. 
Вітер ущух. З села долітав спів колядників.
Кіндрат не йшов до хати, а біг підтюпцем. Біля 

воріт ще затримався. Знову дивився на білу 
дорогу за садом, на якій тепер лежав свіжий слід 
від саней. Його син повернувся. Кіндрат упав біля 
воріт на коліна і довгі руки простягнув до зоряного 
неба. Серце його аж розривалося від безмежної 
радості. Так довго чекав і таки дочекався. На саме 
Різдво! Велике це щастя! Кіндрат стояв на снігу, 
витирав очі й молився: «Боже, Ти що є на небесах, 
нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство 
Твоє, нехай буде воля Твоя... Боже, дякую Тобі за 
сина, за мого Дмитра... Боже...»
Високо на небі блимали зорі. Десь далеко в селі 

дзвонили колядники. Святвечір. Все навколо ніби 
притаїлося, задрімало. Ущух вітер і сніг перестав 
падати. Лише долітав голос колядників і тиха 
Кіндратова молитва пливла до високого зоряного 
неба.

Михайло  Подворняк

З Новим Роком
З Новим Роком, браття милі,
В новім щастю, в новій силі
Радісно вітаю вас
І бажаю, щоб в здоров’ю,
В мирі, з братньою любов’ю
Відтепер ішов вам час. 
І бажаю, щоб трудяще
Те життя вам якнайкраще
Без біди минуло всім,
Щоб думками ми міцніли,
Багатіли, не бідніли,
Щоб веселий був ваш дім
І бажаю, щоб ви згідно,
Йшли до спільної мети.
В своїй хаті жить по-свому,
Не коритися нікому,
Лад найкращий завести.
Щирій праці - Бог поможе!

Дай вам, Боже, все, що гоже!

                               Іван Франко

...Тоді вже сходила зоря
Над Вифлеємом. Правди слово
Святої правди і любови
Зоря всесвітняя зійшла
І мир, і радість принесла
На землю людям...

                      Тарас Шевченко 

Радій, Маріє, – бо радіє Всесвіт

І все творіння, що покірним є,

Хвалу підносить Богу в піднебессі

І на коліна перед Ним стає.

Христос повстав не за законом тіла,

А з сили незнищенного  життя.

Дарма темрява знищити хотіла

Величність вічну Господа буття.

Так, Він – безсмертний! Він, всього основа!

Владика світу без початку і кінця!

Господар космосу, Предвічне Слово!

Володар Він нетлінного вінця.

Навряд чи ти збагнеш тепер, Маріє,

Кого Творець явив у грішний світ!

Яка сьогодні сталася подія: -

Нової ери розпочався хід.

                      Едуард Курат, 2008 р.       
Для того, щоб отримувати  газету щомісячно 
(безкоштовно) телефонуйте або звертайтеся 

на адресу редакції.
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