
Уроки Різдва

Зазвичай, наприкінці 
року, ведучі засоби масової 
інформації визначають 
людей року. Це може бути 
100 найвпливовіших, або 
найбагатших людей світу. 
Номінації можуть бути 
різними: хтось стає «Мажором 
року», хтось «Розчаруванням 
року». Такі оцінки дають еліті 
журналісти. І, здається, що до 
цих списків простим смертним 
не потрапити ніколи… 

А що, коли б свою думку, 
стосовно людей, висловив 
Господь?  Якщо б Він визначав 
людей року, хто б у Його очах 
вважався «Багатієм року», 
а хто отримав би статус 
«Розчарування року»? 

Якщо ми говоримо про 
книгу визначних подій людства, 
яку складає Бог, то потрібно 
знати, що вона насправді 
існує. Пророк Малахія 3:16 
проголосив: «Перед обличчям 
Його була писана пам’ятна 
книга про тих, хто страх 
перед Господом має, і хто 
поважає Ймення Його». Чи це 
не про нас з вами?

У цій книзі фіксуються всі 
ті справи, які мають цінність 
для вічності, і кожен з нас 
має унікальну можливість 
потрапити на її сторінки. Але 
необхідно знати – Бог вимірює 
велич і цінність людини не 
за  стандартами цього світу. 
В Євангелії від Луки 16:15 
написано: «Але ваші серця 
знає Бог. Що бо високе в 
людей, те перед Богом 
гидота». Біблія відкриває 
стандарти, за якими Бог 
визначає людей гідними того, 
щоб бути записаними в книгу 
життя і що необхідно зробити, 

щоб удостоїтися честі знайтися 
записаним у пам’ятній книзі, 
автором якої є Сам Бог?

Пригадаймо Різдвяну 
історію: «Коли ж народився 
Ісус у Віфлеємі Юдейськім, 
за днів царя Ірода, то 
ось мудреці прибули до 
Єрусалиму зо сходу,  і 
питали: Де народжений Цар 
Юдейський? Бо на сході ми 
бачили зорю Його, і прибули 
поклонитись Йому… (і далі 
по тексту).

Вони ж царя вислухали 
й відійшли. І ось зоря, що 
на сході вони її бачили, ішла 
перед ними, аж прийшла й 
стала зверху, де Дитятко 
було. А бачивши зорю, вони 
надзвичайно зраділи. І, 
ввійшовши до дому, знайшли 
там Дитятко з Марією, 
Його матір’ю. І вони впали 
ницьма, і вклонились Йому. 
І, відчинивши скарбниці свої, 
піднесли Йому свої дари: 
золото, ладан та смирну» 
(Мат. 2:1-2, 9-11).

Мудреці з далекої країни 
подолали чималу відстань, 
щоб відзначити народження 
Ісуса Христа своїми дарами 
і поклонінням. Їхній  вчинок 
залишився на сторінках 
Писання для наслідування. 
Без перебільшення скажу, що 
мудреці стали людьми року в 
номінації «Поклонники року». 
Про Ірода також написано в 
Слові Божому, але його можна 
охарактеризувати як «Диктатор 
року».
В Божих очах має цінність 
лише те, що було зроблено 

для Ісуса Христа і в Його Ім’я.
Ми не знаємо з якої країни 

прийшли мудреці, їхні імена, 

становище в суспільстві, 
яку освіту чи які статки вони 
мали. Бог оцінив лише те, що 
вони зробили для Ісуса. Вони 
прийшли зі Сходу поклонитися 
Христу і принесли Йому дари. 
Ось в чому була цінність. Ось 
що залишилося для нащадків.

Друже мій, коли промине 
твоє життя, що залишиться  
в Божій книзі пам’яті? Що 
Господь записав туди за 
останній рік, протягом минулого 
місяця? Вчора? Сьогодні? А 
можливо, в Божих очах ти став 
«Розчаруванням року»? 

Наша біда в тому, що 
ми встановлюємо власні 
стандарти своєї важливості 
перед Богом і за ними ж 
оцінюємо працю інших.

Перша проблема в тому, 
що ми хибно розуміємо, що є 
справжньою цінністю. Ми часто  
ставимося до людей, зважаючи 
на те, в чому вони одягнені, 
на яких авто їздять, чи цікаві 
вони співрозмовники, які мають 
будинки, мобільні телефони. 

Таким чином, з цього кута 
зору, людина року визначається 
за зовнішністю. В Слові Божому 
написано: «…Бог бачить 
не те, що бачить людина: 
чоловік-бо дивиться на 
лице, а Господь дивиться на 
серце».

В Божому рейтингу 
зовнішність, достаток, рівень 
освіти не додасть сотої відсотка, 
навіть якщо ти збудував дім, 
посадив дерево,  виростив сина, 
написав книгу. Це заслуговує 
поваги лише від українців. І 
залишиться в їхній пам’яті не 
більше 100 років. Все це може 
справити враження тільки на 
людей – викликати заздрість, 
або повагу.

Наступна наша проблема – 
акцентування на християнському 
іміджі. Сьогодні цінуються 
більше зовнішні атрибути: 
вигляд приміщення церкви, 
спів хору, ефектність проповіді, 
оснащення дитячого служіння,  
наявність молодіжного театру, 
тенісного стола, відеопроектора, 
тощо. Подвійні стандарти - це 
проблема нашого часу. Тепер 
все працює на рекламу, навіть 
у церкві. 

Сюди ж можна додати: 
духовний стаж, кількість 
разів прочитання Біблії, 
християнський родовід, лекції, 
проповіді за кордоном.  За 
великим рахунком, це все – 
лише картинка. 

Коли відвідуєш церкву 
вперше, картинка насправді 
справляє враження: хор, 

проповіді, зовнішній вигляд. 
Але, коли знайомишся 
ближче, то відкривається інша 
картина – внутрішній світ. А 
всередині виявляється, що ми 
часто толерантні до неправди, 
злоби, осудження, пліток і багато 
чого іншого. І не просто терпимі, 
а вже і не маємо бажання, 
ініціативи щось змінити, навіть 
якщо на це прямо вказує Сам 
Христос. Зовнішня картинка 
ніколи про це не розкаже.

Ісус в Своїх проповідях 
осуджував книжників та 
фарисеїв за їхнє надмірне 
піклування власним іміджем і в 
той же час брудну внутрішність. 
В Євангелії від Матвія 23:27 ми 
читаємо: «Горе вам, книжники 
та фарисеї, лицеміри, що 
подібні до гробів побілених, 
які гарними зверху 
здаються, а всередині 
повні трупних кісток та 
всякої нечистости!  Так і 
ви, назовні здаєтеся людям 
за праведних, а всередині 
повні лицемірства та 
беззаконня!» Ні, Христос 
не проти гарної зовнішньої 
картинки. Ми читаємо: «Горе 
вам, книжники та фарисеї, 
лицеміри, що даєте 
десятину із м’яти, і ганусу 
й кмину, але найважливіше 
в Законі покинули: суд, 
милосердя та віру; це треба 
робити, і того не кидати».

Христос сказав, що добре 
давати десятину. Та погано 
водночас бути немилосердним, 
постійно незадоволеним, 
осуджувати. В Божих очах має 
цінність не те, що високе в 

людей і не зовнішній імідж. В 
Божих очах має ціну лише те, 
що ми зробили для Ісуса.

Мудреці прийшли з далекої 
країни поклонилися Христу, 
принесли Йому дари і це було 
зафіксовано для історії.
Якщо за життя ти нічого не 

зробив для Ісуса – 
ти прожив його даремно
Що я зробив для Ісуса 

протягом свого життя? Для 
Бога важливі навіть, на перший 
погляд, незначні і непомітні 
справи, зроблені в Його Ім’я: 
щира молитва, розмова з 
бідняком, допомога сироті, 
проведення часу з дитиною, 
провідування хворого, увага до 
ближнього.

В Євангелії від Марка 9:41  
написано так: «І коли хто 
напоїть вас кухлем води в 
Ім’я Моє ради того, що ви 
Христові, по правді кажу 
вам: той не згубить своєї 
нагороди!»

Якщо досі ти, дорогий 
друже, жив лише для себе і 
нічого не зробив для Ісуса, Який 
заради Твого спасіння прийшов 
у цей світ, тобі необхідно 
переосмислити своє життя. Це 
відбувається через покаяння 
і віру в Ісуса Христа. Господь 
дає людині, яка визнає себе 
грішною перед Богом, оновлене 
серце, прощення і очищення 
від гріхів. Для такої людини 
розпочинається нове життя. 
Лиш тоді ти можеш для Нього 
зробити щось, що залишиться у 
Вічності.

Олександр Чмут
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1 І трапилося тими днями, вийшов наказ 
царя Августа переписати всю землю.
2 Цей перепис перший відбувся тоді, коли 
владу над Сирією мав Квіріній.
3 І всі йшли записатися, кожен у місто своє.
4 Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста На-
зарету, до Юдеї, до міста Давидового, що 
зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з 
роду Давидового,
5 щоб йому записатись із Марією, із ним 
зарученою, що була вагітна.
6 І сталось, як були вони там, то настав їй 
день породити.
7 І породила вона свого Первенця Сина, і 
Його сповила, і до ясел поклала Його, – бо 
в заїзді місця не стало для них...
8 А в тій стороні були пастухи, які пильну-
вали на полі, і нічної пори вартували отару 
свою.
9 Аж ось Ангол Господній з’явивсь коло 
них, і слава Господня осяяла їх. І вони пе-
рестрашились страхом великим...
10 Та Ангол промовив до них: Не лякай-
тесь, бо я ось благовіщу вам радість вели-
ку, що станеться людям усім.
11 Бо сьогодні в Давидовім місті народив-
ся для вас Спаситель, Який є Христос Го-
сподь.
12 А ось вам ознака: Дитину сповиту ви 
знайдете, що в яслах лежатиме.
13 І ось раптом з’явилася з Анголом сила 
велика небесного війська, що Бога хвали-
ли й казали:
14 Слава Богу на висоті, і на землі мир, у 
людях добра воля!
15 І сталось, коли Анголи відійшли від 
них в небо, пастухи зачали говорити один 
одному: Ходім до Віфлеєму й побачмо, 
що сталося там, про що сповістив нас Го-
сподь.
16 І прийшли, поспішаючи, і знайшли там 
Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах 
лежала.
17 А побачивши, розповіли про все те, що 
про Цю Дитину було їм звіщено.

Луки 2:1-17

1 Коринтян 13 – Різдвяна версія
Якщо я прикрашаю мій будинок гілка-

ми ялинки, гірляндами і лампочками, але 
не зрозумів змісту Різдва, то я не більше, 
ніж декоратор.

Якщо я працюю з ранку до вечора на 
кухні, готуючи кілограми тортів, тістечок і 
особливих частувань, запрошую гостей за 
ідеально накритий стіл, але при цьому у 
моєму серці не має радості від народже-
ного Ісуса, то я не більше, ніж кухар.

Якщо я працюю в благодійних організа-
ціях, співаю пісні в будинках пристарілих і 
всі свої збереження віддаю на благодійні 
цілі, але при цьому не маю любові до своєї 
сім’ї, то все це не має змісту.

Якщо я прикрашаю ялинку блискучими 
ангеликами і зірочками, приймаю участь 
в тисячах свят і співаю в хорі, але не при-
йняв Ісуса у своє серце, тоді я не зрозумів, 
в чому головний зміст Різдва.

Любов до Ісуса припиняє роботу на кух-
ні для того, щоб обійняти дитину.

Любов залишає прикрашання кварти-
ри, щоб поцілувати дружину.

Любов дружелюбна, не дивлячись на 
стрес і на брак часу.

Любов не заздрить гар-
ній хаті інших і кольору серветок.
Любов не кричить на дітей через те, що 
плутаються під ногами. Навпаки, вона 
вдячна, що вони є, і можуть плутатися під 
ногами.

Любов дає не лише тим, які можуть 
дати навзаєм. Навпаки, з великою радістю 
вона дарує саме тим, які не можуть  відда-
ти у відповідь. 

Любов все терпить, все покриває, всьо-
го сподівається, все переносить. Любов ні-
коли не перестає.

Подарунки забудуться і зносяться, тор-
ти будуть з’їдені, різдвяна ялинка висохне. 
Але подарунок Бога на Різдво в Ісусі Христі 
залишається назавжди!

З Різдвом Христовим!

ІСУС – НАДІЯ У ТРИВОЖНИЙ ЧАС
І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа… (Вiд Луки 2:1)

Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів царя Ірода… (Матвiя 2:1)

Правління Августа та 
юдейського царя Ірода були 
жорстокими. Брутальність, на-
сильство, страх і непевність 
здатні паралізувати не лише 
людину, але й цілі народи. 
Дезорієнтована і деморалізо-
вана людина влаштовує нече-
стивих при владі, бо першому 
дозволяє продовжувати при-
єднувати до своєї імперії на-
роди, а другому казково зба-
гачуватися на тлі народного 
збіднення. 

Часто людина у безна-
дії має утопічну надію, що 
з’явиться хтось і все вирішить: 
нечестивців відірве від влад-
ного трону і покарає злочин-
ців, скривджених потішить. 
Важко прийняти урок історії, 
що наступний, кого захопить 
владне крісло, почне все спо-
чатку – бо проблема в люд-
ському серці.

І в цей недобрий і невда-
лий час посеред людей на-
роджується Ісус. Народ Ізраї-

лю сподівався, що Син Марії, 
ходу Якого по країні випере-
джував слух, що він і є Месія, 
звільнить їх від влади чужої, 
окупаційної. І Він звільнив… 
Але Ісус звільнив людину, на-
самперед, від неї самої – від 
егоїзму і невір’я, від самозахо-

плення і ворожнечі. Звільнив 
для того, щоб та могла люби-
ти і вірити, дарувати і служити. 
Звільнив смертю на хресті – 
зраджений своїми, розіп’ятий 
чужинцями, але воскрешений 
Отцем! Ось у чому наша надія 
на Народженого. Він – живий 

Бог і жива надія, яка не пере-
стає, бо надія, яку людині да-
рує Бог, невичерпна і здатна 
подолати найтемнішу темряву 
чергового повороту як особи-
стої долі, так і долі країни.

Зі смутком дивлюся у май-
бутнє, бо все менше українців 
шукають Бога і живуть за Його 
Словом. А тому будь-які зміни 
будуть короткотривалі і незна-
чущі не залежно від політич-
них систем і наступних пре-
зидентів. Тому нашу вдячну 
молитву з’єднаймо з заступ-
ницькою за безбожний народ, 
щоб повірив у Сина Божого, 
«бо спасе Він людей Своїх від 
їхніх гріхів», за християн, щоб 
любов’ю служили у містах і се-
лах.

Але, насамперед покло-
німося Йому – Ісусові народ-
женому, розіп’ятому і воскрес-
лому, бо Він Один здатний 
здійснювати перетворення 
нас, нашого народу і нашої 
України.

Христос народився! Покло-
німося Йому!

Микола Романюк
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Коли народився Ісус Христос?

Точна дата народження Ісуса 
Христа достеменно невідома, але, 
досліджуючи Біблію, враховуючи 
другорядні вказівки, можна при-
близно вирахувати, коли це могло 
статися. Для початку, потрібно по-
рівняти єврейський і наш календа-
рі. Єврейський новий рік починав-
ся в квітні, так як в цей день євреї 
вийшли з Єгипту і закінчувався в 
березні. Ось перелік єврейських 
місяців: 

Авів (нісан) – квітень; Зів 
(Іяр) – травень; Сіван – червень; Та-
муз – липень; Ав – серпень; Елул – 
вересень; Ейтанім (Тишрей) – жов-
тень; Буль (Хешван) – листопад; 
Хіслев (Кіслев) – грудень; Тевет – сі-
чень; Шват – лютий; Адар – бере-
зень.

Звернемо увагу на кліматич-
ні особливості Юдеї в місяці Хіс-
лев (грудень). Це записано в книзі 
Єздри 10:9, 13): «І зібралися всі 
люди Юди та Веніямина до Єруса-
лиму до трьох день, це був дев’я-
тий місяць, двадцятого дня мі-
сяця. І сидів увесь народ на площі 
Божого дому, тремтячи від цієї 
справи та від дощу»; «Але народ 
численний, і час дощів, і нема сили 
стояти на вулиці. Та й праці не на 

один день і не на два, бо ми бага-
то нагрішили в цій справі»  

Ми бачимо, що у цьому місяці в 
Ізраїлі зима, було завжди холодно і 
падав дощ.

А тепер поглянемо на важливий 
текст в Луки 2:8: «А в тій стороні 
були пастухи, які пильнували на 
полі, і нічної пори вартували ота-
ру свою».

В зимовий дощовий період єв-
реї ніколи не лишали свої стада на 
ніч у полі, бо вівці дуже вразливі 
тварини, тому їх тримали завжди у 
хліві. Це означає, що народження 
Христа не могло бути в місяці Хис-
лев (грудень).

Цього аргументу було б замало, 
щоб отримати якусь ясність. Потріб-
но далі шукати відповіді в Біблії. 
Для цього звернімося до служіння 
в храмі.

В Писанні сказано, що в храмі 
служили 24 групи священників з 
роду Аарона по черзі і були визна-
чені за допомогою жереба. Нас ці-
кавить група, яка називалася «Аві-
євою», адже Захарія, батько Івана 
Хрестителя, належав саме до неї 
(Лук. 1:5): «За днів царя юдейсько-
го Ірода був один священик, на 
ім’я Захарій, з денної черги Авія, 

та дружина його із дочок Аароно-
вих, а ім’я їй Єлисавета».

Ми бачимо, що Іван був стар-
ший за Ісуса на 5 місяців. Читаємо в 
Луки 1:24-27, 31: «А після тих днів 
зачала його дружина Єлисавета, 
і таїлась п’ять місяців, кажучи: 
Так для мене Господь учинив за 
тих днів, коли зглянувся Він, щоб 
зняти наругу мою між людьми! 
А шостого місяця від Бога був по-
сланий Ангол Гавриїл у галілейське 
місто, що йому на ім’я Назарет, 
до діви, що заручена з мужем 
була, на ім’я йому Йосип, із дому 
Давидового, а ім’я діві Марія. І ось 
ти в утробі зачнеш, і Сина поро-
диш, і даси Йому ймення Ісус».

Тепер спробуємо вира-
хувати, коли народився Іван 
(Лук. 1:8-11, 13, 23, 24): «І ось раз, 
як у порядку своєї черги він слу-
жив перед Богом,  за звичаєм свя-
щенства, жеребком йому випало 
до Господнього храму ввійти й 
покадити.  Під час же кадіння вся 
безліч народу молилась знадвору. 
І з’явивсь йому Ангол Господній, 
ставши праворуч кадильного 
жертівника. А Ангол до нього 
промовив: Не бійся, Захаріє, бо по-
чута молитва твоя, і дружина 
твоя Єлисавета сина породить 
тобі, ти ж даси йому ймення 
Іван. І як дні його служби скінчи-
лись, він вернувся до дому свого. 
А після тих днів зачала його дру-
жина Єлисавета, і таїлась п’ять 
місяців…»

З цих слів видно, що після по-
вернення Захарії зі служіння в хра-
мі, його дружина Єлисавета зачала 
сина.

Для того, щоб дізнатися коли 
саме народився Іван, нам потрібно 
вияснити, коли закінчилась служба 
в Захарії. 

Як уже вище було сказано, За-
харія був священиком з черги Авія. 
Про черги в храмі, як вони визнача-
лись написано в 1 Хронік 24:7-11: «І 

вийшов перший жеребок для Єго-
яріва, другий для Єдаї, третій для 
Харіма, четвертий для Сеоріма, 
п’ятий для Малкійї, шостий для 
Мійяміна,  сьомий для Гаккоца, 
восьмий для Авійї, дев’ятий для 
Єшуї, десятий для Шеханії».

Як бачимо, жереб черги Авія 
випав під номером вісім. А тепер 
розділимо групи за єврейським ка-
лендарем.

Авів (Нісан) – квітень – черга 
Єгоряріва, друга Єдаї; Зів (Іяр) – 
травень – черга Харіма і Сеоріма; 
Сіван – червень – черга  Малкійї і 
Міййяміна; Тамуз – липень – черга 
Гаккоца і Авії.

Черга Авії служила в Тамузі (ли-
пень) і відразу після повернення За-
харії, його дружина завагітніла – це 
випадає на початок місяця Ав (сер-
пень). Додаємо 9 місяців до цього 
і отримуємо кінець Авіва (квітня) – 
початок Зіва (травня).

А тепер саме головне запитан-
ня: коли ж народився Ісус? Як ми 
вже знаємо, Ісус молодший Івана 
приблизно на 5 місяців. Звідти от-
римуємо, що Ісус народився в кінці 
вересня на початку жовтня.

Святкувати Різдво почали при-
близно в 4 столітті. До того часу 
християн не дуже це питання турбу-
вало. Бо важливим було не те, коли 
Христос народився, а те, що Його 
народження  означало для їхнього 
життя.

Чи це означає, що нам потріб-
но ставити під сумнів святкування 
Різдва, чи відмовлятись святкувати 
його взагалі? Думаю, ні! Якби це 
було конче важливо, ми би зна-
ли чітку дату, а, можливо, Бог для 
цього і не вказав дату народження 
Свого Сина в Біблії, щоб ті, хто Його 
по-справжньому люблять, думали 
про Нього кожного дня. А що для 
вас означає Різдво Ісуса Христа? Чи 
будете ви думати про «Іменинни-
ка»?

Підготував Анатолій Якобчук



Р і з д в я н и й  в е ч і р
Сутеніє. Лапаті сніжинки повільно 

вкривають землю. Біло навкруги. Тихо. В 
невеличкій хатинці весело блимають вогники 
гірлянд. Новорічна ялинка – запашна та 
пишна – дбайливо прикрашена дитячими 
руками, тішить око і душу.

Неподалік від ялинки,  навпроти пічки,  
сидить юнак. Йому вже майже сімнадцять,  
але його худорлява постать, невисокий 
зріст та бліде обличчя видають його за 
тринадцятирічне хлоп’я. 

Сьогодні Різдво. В Андрійка тепло й 
радісно на серці. Він з любов’ю оглядає свою 
кімнату. І хоча на нього понуро дивляться сірі 
стіни та убогі кутки, а в будинку холодно та 
порожньо, хлопець переповнений радістю. 
Адже тепер це – його дім! Напередодні він 
вигорнув з хати купу сміття, усякого дрантя, 
порожніх пляшок… Побілив стіни, вимив 
долівку, почепив знайдену на горищі картину, 
купив зелену красуню та трохи прикрас.

В кутку кімнати в пічці весело потріскують 
дрова. Грубка без дверцят, тому полум’я 
освітлює кімнату, даруючи тепло хлопчині.

Це перше Андрійкове Різдво у власній 
оселі, яка видається йому справжнім 
палацом: в уяві він ремонтує свій дім, 
обставляє затишними меблями…

Як чудово було б у теплій, чистій та 
охайній хатинці жити разом з мамою та 
сестричкою!

Та мама ось уже кілька років як померла, 
сестричку удочерили хороші люди…

Андрійко підкладає дрова в пічку, 
заворожено дивиться на полум’я, а спогади 
минулого починають зринати в його зболеній 
пам’яті. 

Скільки себе пам’ятає, мама ніколи 
не жила разом з ним. Бабуся розповідала, 
що відразу після повернення з пологового 
будинку, вона поклала дитя на ліжко і 
пішла з дому… Жити своїм життям. Хоча 
назвати це життям важко: горілка, тяжкі 
похмілля, народження доньки, невдала 
спроба створити сім’ю, знову народження 
дітей, яких залишила чоловікові. Десь на 
цьому відрізкові життя її було позбавлено 
батьківських прав.

Перед очима Андрійка постає образ 
матері і сльози починають поволі котитися по 
запалим щокам, капають на долівку, серце 
стискає туга. Він так любив свою матусю і 
хотів завжди бути поруч. Як Андрійко тішився, 
коли вона була тверезою, коли просто міг її 
бачити. Він знав, що вона його любила! Чи 
просто понад усе цього бажав?!... Востаннє 
він бачив її у лікарні у важкому стані, вона 
поривалася встати, сина не впізнавала…

Як шкодував він, що не зміг сказати їй 
наостанок кілька теплих слів, обійняти…

Андрійко переводить погляд на ялинку, 
хоче перервати свої тужливі спогади, проте 
вони потужною хвилею знову накривають 
його свідомість.

…Коли він пішов у перший клас, у нього 
виявили паличку Коха. Він був маленький, 
кволий і виснажений. Відтоді його життя 
перенеслося у лікарні, санаторії на довгі 
дев’ять років. 

Коли хлопчина підріс, падчерка його 
дядька навчила його просити милостиню. 
Випрошені гроші хлопчик віддавав бабусі, 
яку теж дуже любив. Колись вона була 

вчителькою, деякий час працювала навіть 
директоркою сільської школи. Бабуся читала 
Андрійкові книжки, навчала правильно жити. 
Її також вже давно немає серед живих…

Раптом хлопчина здригається. Його 
завжди лякала думка: що сталося б з 
ним, якби не та щаслива зустріч з жінкою, 
котра має екзотичне ім’я, коли він стояв з 
простягнутою ручкою, одягнутий у лахміття. 
Чимало хороших людей допомагали йому 
в житті. Однак, це знайомство перевернуло 
його нужденне життя. Ця жінка не лише 
поклала гроші в його брудну тремтячу 
долоньку, але й розпитала його хто він, де 
живе… Відтоді вона стала його янголом-
охоронцем, постійно дбаючи про нього. Вона 
завезла хлопчика до Києва, помістила у 
лікарню, де його вилікували від туберкульозу. 
Вона висилала йому різдвяні подарунки, 
купувала іграшки й нові речі, в період канікул 

забирала до себе додому – в столицю. А 
найважливіше те, що вона навчила його віри 
в Бога, любові до Нього, вклала в хлопчину 
бажання жити за Божими принципами.

Так Андрійко пізнав, що Бог добрий та 
милосердний: Він не дав йому загинути в 
цьому жорстокому світі. 

А ось нещодавно – напередодні 
Різдва – Бог подарував Андрійкові власний 
дім – постановою суду йому було присуджено 
половину будинку, де жила колись його 
мама. Яке це щастя – мати власний дах над 
головою, новорічну ялинку, свято!...

Поступово обличчя Андрійка стає 
спокійнішим, ще мить – і воно осяюється 
внутрішнім світлом: Андрійко схиляє голову 
у молитві. Він дякує за те, що рано в житті 
навчився цінувати тепле слово, ласкаву 
щиру посмішку, добру пораду, одежину з 
чужого плеча, черствий кусень хліба. За те, 
що хоча на своєму недовгому віку він бачив 
багато зла, проте зрозумів, що воно не в 
змозі подолати добра. 

Також в молитві він обіцяє Богові, що 
коли виросте, то допомагатиме вбогим, 
стареньким, хворим. Ділитиметься добром 
і любов’ю, які дарував йому Господь через 
багатьох небайдужих до його горя людей.

Вже через хвильку солодка дрімота 
огортає хлопчину й з мріями про майбутнє 
він вкладається спати. 

Різдвяна зірка, ласкаво усміхаючись, 
дивиться на нього крізь вікно…

…З того вечора минуло два роки. 
Андрійко виріс у вродливого юнака. Нині він 
здобуває фах електрика, планує продовжити 
навчання в інституті. Постійно відвідує 
церкву, молиться, читає Слово Боже.

З Божою допомогою, заощадивши свої 
сирітські гроші, хлопець провів до своєї оселі 
газ та встановив опалення, поставив нові 
пластикові вікна. Завдяки щедрості одного 
бізнесмена, Бог облаштував йому чудову 
блакитну ванну кімнату (про яку той і мріяти 
не міг, навіть у ту незабутню різдвяну ніч!) 
Навчився Андрійко також господарювати: 
самотужки відремонтував кухню, навів лад 
навколо будинку.

В майбутньому планує чесною працею 
заробити кошти на ремонт усього будинку, 
спорудити пам’ятники на могилі мами й 
бабусі. 

А ще він мріє створити власну сім’ю, щоб 
любити і дбати про рідних людей, яких буде 
оберігати від усякого лиха, щоб його діток не 
спіткала його доля…

Ріта Квач

Різдвяна ніч

Різдвяна ніч. В будинку 
тихо. Потріскування в каміні 
припинилось. В кутку кімнати 
ялинка вже без подарунків.

Так, це Різдвяна ніч. А яким 
був день!

Ялинка, яка «виростала» з 
купи подарунків тепер «росте» 
із підставки.  Подарунки – вже 

чиясь власність. Зім’ятий пода-
рунковий папір вже у відрі для 
сміття. Посуд помитий, а за-
лишене м’ясо завтра з’їдять з 
бутербродами. 

Різдвяна ніч. Проспіваний 
останній Різдвяний гімн. Остан-
ній шматок пирога доїли. Остан-
ній кадр сфотографований.

Різдвяна ніч. Пора спати, 
але чомусь мені не спиться. Не 
дає спокою одна думка. Цими 
днями світ був іншим. На деякий 
час він змінився.

Чудесний блиск Різдва ося-
яв на мить лице Людства. На 
мить нагадав нам про справжні 
цінності. В своїх балачках, сва-
рах та дискусіях ми забули про 
нашу справжню мету. Ми на де-
який час відклали свої книги та 
журнали, зброю та інструменти. 
Ми зійшли з бігової стежки, щоб 
поглянути на Віфлеємську зір-
ку. Це – час радості, бо більш, 
ніж коли-небудь ми думаємо 
про Бога. Більш, ніж в інший 
час Його Ім’я у нас на устах: ми 
говоримо благословення один 
одному, ми співаємо про Нього 
пісні. 

На протязі декількох годин 
люди дивляться на Нього. Хри-
стос Господь. Ті, які прожили 
рік, не звертаючи на Нього ува-
ги, раптом знову бачать Його. 
Люди, які звикли марно промов-

ляти Боже ім’я, зупиняються, 
щоб віддати Йому хвалу. 

В ці дні Він ближче до нас. 
Він навколо нас. Еммануїл – з 
нами Бог.

Різдвяна ніч. Через деякий 
час розпочнеться прибирання, 
згаснуть вогні, ялинки викинуть 
у смітник. Життя знову увійде у 
своє русло. Розпочнуться будні. 
Щедрість грудня перетвориться 
у великі рахунки січня, а диво 
почне в’янути.

Але поки що диво ще є. 
Можливо тому я ще до сих пір 
не сплю. Хочу ще трохи насоло-
дитися цієї атмосферою. І хочу 
помолитися, щоб ті, хто бачать 
Господа сьогодні, продовжува-
ли Його шукати і в серпні. І ось 
яка думка промайнула: «Якщо 
я можу зробити стільки багато 
скромними молитвами, звер-
неними до Нього в січні, то на-
скільки більше може зробити 
Він, якщо б ми думали про Ньо-
го кожного дня?»

М. Лукадо
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Церкви Європи закликають 
молитися за Україну

20 грудня 2013 року Конференція євро-
пейських Церков оприлюднила офіційну За-
яву щодо подій в Україні.

Конференція звертається до всіх своїх чле-
нів, щоб ті запровадили особливі молитви за 
народ і зусилля Церков України в їхній молит-
ві за єдність, гармонію і добре керівництво 
держави. 

«Народ України глибоко шанує Церкви і 
вони можуть зіграти вирішальну роль мирно-
го врегулювання конфліктів шляхом діалогу і 
молитви», – йдеться в Заяві Конференції.

Автори звернення також звертають увагу 
на недавню смерть Нельсона Мандели, який 
став Південноафриканським символом миру, 
та «пригадує людству про те, як наполегливі 
зусилля задля примирення і єдності можуть 
не дати нації впасти у внутрішній конфлікт. 
Ми молимося, щоб Христос направляв україн-
ців у тому ж дусі примирення і мудрості, якою 
керувався Нельсон Мандела, коли його країна 
зіткнулася з можливістю згубного конфлікту 
двадцять років тому».

Довідка: Конференція європейських Цер-
ков (The Conference of European Churches (CEC)) 
об’єднує 115 Православних, Протестантських, 
Англіканських та Старо-Католицьких Церков зі 
всіх європейських держав. Конференція була 
заснована у 1959 році. Її офіси знаходяться в 
Женеві, Страсбурзі та Брюсселі.

http://risu.org.ua/

Різдво поступово 
відходить з Європи

Свято Різдва Христового поступово зникає 
з життя корінних європейців. На вулицях ко-
лись християнських міст Брюселю, Копенгаге-
на, Берліну та інших з кожним роком можна 
побачити все менше святкової різдвяної сим-
воліки, яка формувала атмосферу загальної 
радості.

Відхід від традиційного християнського 
розуміння Різдва Христового спостерігається 
вже не перший рік у багатьох країнах Європи. 
Останні роки в європейських містах існує тен-
денція заміни традиційно різдвяної символі-
ки на більш нейтральні декорації абстрактно-
го зимового свята.

У вересні 2013 р. з’явилися новини з Ні-
меччини про законодавче обмеження ви-
користання християнської символіки під 
час святкування Різдва. В одному з районів 
Берліну, який є найбільш густонаселений 
мусульманами, влада заборонила публічне 
святкування Різдва Христового, повідомляє 
Mmnews.de.

День, який колись був Різдвом, поступово 
перетворюється в якесь доступне для всіх зи-
мове свято, яке можуть святкувати як віруючі 
будь якої релігії, так і невіруючі. Християнська 
символіка відходить вслід за втраченим зміс-
том Євангельського свята, яке в Європі вже 
давно стало просто світським.

«Седмица.ру»

Кожен 10-й молодий британець 
упевнений, що Дід Мороз 

згадується в Євангелії
Кожен десятий британець у віці від 25 до 

34 років упевнений, що Дід Мороз згадується 
в Євангелії – його переплутали з волхвами – 
про це говорять результати дослідження, про-
веденого на замовлення Christian Institute.

Значна кількість опитаних також вважа-
ють, що хлів, в якому народилося Богонемов-
ля, був прикрашений новорічною ялинкою.

Опитування ComRes, проведене на за-
мовлення Christian Institute, яке охопило 
2000 респондентів, показало, що все більше 
й більше молодих людей у сучасній Британії 
“виявляються необізнаними в релігії”, - пише 
The Telegraph.

Глава Christian Institute Колін Харт так про-
коментував ці трагікомічні результати:

«Це опитування показало жахливу відсут-
ність знань про християнську спадщину нашої 
країни, - спадщину, яку сформувала нашу істо-
рію, інститути й закони та, зрештою, нас самих 
і наші цінності».

«Коли один з 10 працівників державного 
сектору, включаючи соціальних працівників і 
вчителів, вважають, що Санта-Клаус є части-
ною біблійного оповідання про Різдво, то що 
вже тут говорити про наших дітей?»

«Для багатьох студентів релігією стала ба-
гатоконфесійна  мішанина».

«Уряд повинен зайняти тверду позицію і 
виступити гарантом того, щоб нашим моло-
дим людям правильно викладалася історія 
земного життя Христа і Його послання».

Рravoslavie.ru



Повнота часу

Свято Різдва дехто святкує за новим сти-
лем, тобто 25 грудня, а дехто — за старим сти-
лем, тобто 7 січня. Та найголовніше не в цьому. 
Важливо, щоб ми зрозуміли значення цього 
свята. 

Поява Ісуса Христа на арені світової істо-
рії саме в той період часу було не випадко-
вим! Написано: «Як настало ж виповнення 
часу, Бог послав Свого Сина, що родився від 
жони, та став під Законом, щоб викупити 
підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли» 
(Гал. 4:4-5). Не забудьмо той факт, що в кінце-
вому результаті пише історію не хто інший, а 
Сам Бог. Кожна подія історії під Його абсолют-
ним контролем.

Так, Бог, в руках Котрого дихання кожного 
правителя землі, визначає термін його пану-
вання. Одних Він принижує, а інших підіймає. 
І коли, як сказано «настало виповнення часу», 
за Божими планами і розрахунками, в назна-
чений Ним час народився Христос. Це означає, 
що на той час всі події та обставини в світі були 
всесторонньо скоординовані Богом для прихо-
ду Сина Його на цю землю. Наприклад, звер-
ніть увагу на те, як політичні умови тодішнього 
світу виявились сприятливими для приходу 
Ісуса Христа.

Римська імперія об’єднала весь світ під 
одне правління, так що переміщення із одного 
географічного пункту в інший було безпере-
шкодним, а це, в свою чергу, давало широку 
можливість для розповсюдження Євангелія. 
До того ж, на цей час домінувала грецька мова, 
котра виявилася найбільш відповідною для 
викладання Слова Божого. І надалі розсіяння 
ізраїльського народу в усіх кінцях Римської ім-
перії дозволяло розповсюджувати знання про 
Бога серед поган.

Ось ці політичні та культурні фактори були 
тільки одним боком у великій справі підготов-
ки необхідного ґрунту для приходу Христа на 
цю землю. Та був й інший фактор, який відіграв 
важливу роль у з’явленні Ісуса Христа саме в 
цей момент історії людства. Я маю на увазі 
велике моральне падіння, вірніше, моральне 
розтління поганського світу та духовне відступ-

ництво вибраного народу Божого.
Читаючи перший розділ послання до Рим-

лян, можна побачити, як низько впала людина 
у своїй розбещеності та розпусті. Про поган, 
котрих вважали далекими від Бога, не мож-
ливо було сказати, що вони зовсім не мали 
розуміння про Бога, навпаки, в Біблії сказано 
так з цього приводу: «Що можна знати про 
Бога, явне для них, (тобто поган), бо їм Бог 
об’явив». До того ж, їх філософи вчили високої 
моральної відповідальності перед Богом. Але 
одне – знати про Бога і про мораль, а друге – 
дотримувати моральні принципи.

Тепер у нас багато говориться про те, що 
необхідна нова мораль. Результати безбож-
ності очевидні скрізь. Але, шановні друзі, 
найбільш високі моральні принципи без осо-
бистого знання Христа, безсилі дати бажані ре-
зультати. Тодішній світ, вірячи в існування Бога, 
маючи закони моралі, блукав у пітьмі марно-
вірства і ідолопоклоніння, потопав у морі амо-
ральності. І ось цей розтлінний світ виявився 
готовим до приходу Того, Хто Один міг спасти 
його від повної погибелі.

Вибраний Богом Ізраїльський народ, ко-
трий знав вимоги закону і вірив у Єдиного 
Бога, опинився в не менш безнадійному ста-
новищі, він потребував Спасителя.

Отож, як настало виповнення часу, в більш 
похмурий час історії світу, Бог послав Сина 
Свого, Котрий родився від Діви, щоб викупити 
грішну людину, всиновити його і ввести через 
Сина Божого у Свою Сім’ю.

«Бог послав Сина Свого» — це і є радісна 
різдвяна новина! Він послав Сина Свого, Він не 
був самоназначений визволитель. Ні, Він був 
призначений і посланий Самим Богом. Інакше, 
Він не міг би бути нашим Викупителем. Скільки 
раз Ісус Христос Сам підтверджував, що Він був 
посланий Отцем, а не прийшов зі Своєї ініці-
ативи. Він посланий з конкретною місією. По-
дивіться, як Він говорить про це: «Не від Себе 
ж Самого прийшов Я, а Мене Він послав” 
(Ів.8: 42). Зауважте, як Він молився Своєму 
Отцю: «Життя ж вічне, це те, щоб пізнали 
Тебе, Єдиного Бога правдивого, та Ісуса Хри-

ста, що послав Ти Його» (Ів. 17:3).
Коли Ангел звістив пастухам про народ-

ження у Віфлеємі Немовляти, то сказав: «Нині 
в Давидовому місті народився для вас Спаси-
тель, що Він Христос Господь». Він – Господь, 
Той, Котрий наповнює Всесвіт; Той, Котрий іс-
нує вічно; Котрий є Початок і Кінець. Він є Сам 
Бог, Посланник Божий! Так, якби Він не був 
Богом, то не міг би бути і нашим Спасителем.

Христос був посланий у цей світ, щоб спа-
сти нас; не тільки для того, щоб ми уникли 
Його гніву і вічного пекла, але викупити для 
того, щоб ми несли цю радісну новину іншим. 
Ісус говорив: «Як послав Мене Отець, так 
і Я послав вас». У Бога одна єдина Церква, 
яка складається із викуплених дітей Божих. 
Христос називає її Своїм тілом. Він – голова, 
а тіло – Церква Його, яка складається із тих, ко-
трі прийняли Його як свого особистого Спаси-
теля.  Отож, любі друзі, наше завдання — кли-
кати людей до Ісуса Христа. 

Про надзвичайне і єдине свого роду на-
родження було провіщено пророком Ісаєю 
за 750 років до цієї події: «Тому Господь Сам 
дасть вам знак: Ось Діва в утробі зачне і 
Сина породить» (Ісаї 7:14). Про це саме про-
рокував Сам Бог на світанку створення першої 
людини, що прийде Спаситель, Котрий родить-
ся від Діви без участі чоловіка. Про що це го-
ворить? Про те, що, якби Він був зачатий від 
чоловіка, то успадкував би гріховну природу 
зачинця його, і став би таким самим грішни-
ком, як і кожний із роду людського. Та, буду-
чи зачатий від Духа Святого, Він не успадкував 
гріховну природу Адама, і тому був без гріха 
та вади. Тільки Він один міг виконати закон, 
і здійснити викуплення для всього людства. 
Як сказано: «Бо Того, Хто не відав гріха, Він 
учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою 
правдою в Нім!» (2 Кор. 5:21). 

У цьому, шановні друзі, значення Різдвя-
ної вістки. Він, Посланник Божий, не знаючий 
гріха, став для нас викупною жертвою, щоб ми 
стали Його дітьми і успадкували вічне життя. 
Чому Бог заради нашого спасіння віддав на 
смерть Свого Сина? Тому, що ми через гріхи і 
переступи наші були приречені на вічні муки. 
Бог, будучи святий і справедливий, не міг вчи-
нити інакше, як покарати грішника. Однак, лю-
бов Його знайшла вихід із цього безнадійно-
го становища в дивному плані спасіння через 
жертву Сина Свого.

Ісус Христос, Син Божий, прийняв на Себе 
людське тіло, взяв на Себе заслужене нами по-
карання, і цим самим задовольнив правосуд-
дя та весь гнів Божий упав на Сина Його, щоб 
спасти нас і визволити від вічних мук.

Отож, Бог став доступний нам через Сина 
Його, Ісуса Христа. Це і є значення Різдва. Ти 
можеш прийти до Нього з усіма твоїми гріха-
ми, скласти їх до ніг Христа і отримати повне 
прощення. Син Божий народився в хліві близь-
ко 2000 років тому, Він добровільно пішов на 
хрестну смерть і віддав Себе в жертву за твій 
і мій гріх. Нехай тому це урочисте свято буде 
направду святом народження Ісуса Христа в 
твоєму серці. І коли це станеться, Він відтво-
рить новий, чистий храм, у котрому буде про-
живати.

Слава і хвала Народженому в Вифлеєм-
ських яслах Сину Божому, Господу і Спасителю 
нашому, Ісусу Христу!

Ярл Пейсті
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Правда
Вона родилась в місті Віфлеємі.
У бідних яслах Правду ту знайшли.
Живе й тепер – за нею ми ідемо
До світла в небі з вікової мли.

На жаль, не всім вона є до вподоби,
Тому й не дивно – добирають грим.
Брехню вдягають в дорогі оздоби –
Знаходяться і гроші, і майстри.

Облудним словом залізають в душі
І сіють в них Чорнобиль чи дурман.
І пишуть, пишуть долю нам, забувши,
Що в неї вже майбутнього нема.

А люди йдуть, приречені на муки –
Без Правди тої грішні і сліпі.
І що не день, то вже тривожні звуки –
Здається, світ розколеться навпіл.

А що брехня? У неї нині сила,
Ударила Чорнобилем – і все.
Сама жахнулась і сльозу пустила,
Подумала: «А може, й пронесе?»

А далі знову обкрадає душі,
Підступно, хитро, як в Едемі змій.
Готова вдруге вдарити ще дужче,
Та тільки Правда заважає їй.

– А де ж вона? – хтось запита. – В чиєму
Явилась серці з вікової мли?
Вона родилась в місті Віфлеємі,
У бідних яслах Правду ту знайшли.

Сергій Рачинець

Не гаснуть зорі у Різдвяну ніч
Не гаснуть зорі у Різдвяну ніч,
О, скільки, їх, – злічити не беруся,
Вони горять, як міріади свіч,
Над Немовлям, що назване Ісусом.

Родився ж Той, до Кого звідусіль
Несли свій біль, журбу свою і втому…
І Він умів допомогти усім,
Не відмовляв ніколи і нікому.

Родився ж Той, Хто дав нам Заповіт
Зректись гріха і примиритись з Богом,
Лишив для сущих неповторний слід,
Котрий веде до Отчого порогу.

В цю ніч родився Той, Хто для людей
Віддав Себе в Любові до останку,
Але воскрес уже на третій день,
Як тільки-тільки зачинався ранок.

З тих пір пройшло немало вже сторіч,
Та все одно, попри закони часу,
Не гаснуть зорі у Різдвяну ніч,
Усім нагадують про Спаса.

Сергій Рачинець

****
Зоря стояла прямо над вертепом
І заглядала мовчки з-за плеча
Марії-матері. І небом
Пропахли ясла. Капала свіча.

Тримала ніжно сина в сповиточку,
Співала стиха. Щастя – аж до сліз!
«Що жде тебе, маленький мій синочку,
Яку ти долю в світ оцей приніс?»

Вдивлялась пильно в очі немовляти,
Не вірилось: яка велика честь!
Та й звідки їй, такій щасливій, знати,
Яким важким голгофський буде хрест,

Яким болючим стане материнство,
Коли заб’ють, як в власну руку, цвях…
А поки що безхмарністю дитинства
Зоря його благословляє шлях.

Юрій Вавринюк

****
В короні Неба – золота колиска. 
Блакитноперий Ангел нахиливсь. 
Вселенна... І зоря пречиста зблизька: 
Ісус Христос від Діви народивсь.

Божественно. Пресвітло. І казково. 
У діадемі Вічної Краси 
Дитятком Споконвічне стало Слово, 
І світ Його Молитвою зросив...

Надія Кметюк


