
Щирі вітання з нагоди найважли-
вішого і найдорожчого для хри-

стиян свята Різдва Господа нашого Ісуса 
Христа, Спасителя світу!

Ялинка, прикраси, Святий Миколай, 
подарунки, колядки, море вогнів, свят-
кові служби в храмах. Кожен скаже, що 
Різдво – величне свято. Люди чекають 
Різдва і ретельно та заздалегідь готу-
ються до нього. Господині дбають про те, 
аби встигнути завчасно зробити закупи й 
приготувати дванадцять смачних страв 
для святкового столу на свят-вечір. Ма-
люки нетерпляче чекають нагоди поколя-
дувати і таким чином підзаробити трохи 
грошей. Фірми, що спеціалізуються на 
виготовленні іграшок, цукерок та інших 
атрибутів свят, мають непогані прибутки 
у святкову пору. А для міліції – це час 
особливої пильності, коли слід дивитися 
обома, полюючи на розбишак та п’яних 
хуліганів.

Різдво... Чи таким його бажає бачити 
Бог? Можливо, ми щось змінили у гли-
бинному змісті свята? Про щось забули? 
Щось чинимо неправильно?

Різдво – це не просто свято... Це 
день народження нашого Господа і Спа-
сителя. Як ми відзначаємо власні дні на-
родження? Зазвичай до нас приходять 
друзі, приносять нам подарунки і щиро 
вітають нас сердечними віншуваннями. 
На один день у році ми потрапляємо у 
центр уваги. Це день нашої радості, коли 
заради нашого свята ми навіть воліємо 
пожертвувати бізнесом, заробітками й 
невідкладними справами.

А тепер погляньмо на день народ-

ження Христа і з’ясуймо, яке місце посі-
дає у дні Різдва особа Ісуса Христа. Чи 
віддаємо ми Йому честь і хвалу в цей 
день, чи приносимо подарунки? Прикро, 
але на Різдво ми нерідко забуваємо про 
Христа.

Коли Ісус народився в юдейському 
місті Вифлеємі більше двох тисяч років 
тому, для Нього також не знайшлося міс-
ця серед людей. Марія та Йосип знайш-
ли притулок у стайні серед худоби, на 
соломі. Там народився наш Спаситель, а 
потім усе життя Він не мав де прихилити 
голови. Єдине, що для Нього приготува-
ли люди, – Голгофський хрест.

Сьогодні ситуація мало змінилася. 
Люди, як і колись давно, не бажають 
впустити Христа до своїх домівок. Вони 
нетерпляче чекають на Діда Мороза та 
подарунки, але не на Божого Сина. Про-
те Ісус Христос не потребує різдвяних ре-
клам, та й гучні тости Йому ні до чого. Він 
є Богом і бажає зайняти належне Йому 
місце серед людей. Любі друзі, можли-
во, у цю хвилину ваша сім’я зібралася за 
святковим різдвяним столом. Дозвольте 
запитати вас, чи знайдеться серед вас 
місце для Ісуса? Це ж бо Його свято! Чи, 
либонь, на вашому столі горілка та карти, 
а Ісус, як вбогий, стоїть за дверима? По-
слухайте, що Він говорить до вас: «Ось Я 
стою під дверима та стукаю: коли хто 
почує Мій голос і двері відчинить, Я до 
Нього ввійду, і буду вечеряти з Ним, а 
Він зо Мною» (Об. 3:20). Ісус бажає мати 
спільноту саме з вами. Впустіть Його. 
Дайте місце Ісусові.

Коли Ісус народився у Вифлеємі – ве-

ликі світу не віддали Йому честі. Перед 
Христом у пошані схилились лише бідні 
пастухи.

Поклонитись Богові – це означає 
визнати Його своїм Господарем і цілко-
вито підкорити Йому своє життя. Біблія 
говорить: «Ніхто двом панам служи-
ти не може, – бо або одного зненави-
дить, а другого буде любити, або буде 
триматись одного, а другого знех-
тує» (Мт. 6:24). А чи є Господь Вашим 
Господарем? Чи схилились ви вже перед 
Ним у покорі? Можливо, ви називаєте 
себе християнином, бо виросли серед 
християн? А що, як Христос ще й досі не 
є вашим Господарем? Невже Йому й досі 
немає місця у вашій оселі?

Коли Ісус народився у Вифлеємі, по-
дарунки принесли Йому лише чужоземні 
мудреці зі Сходу. Співвітчизники, подібні 
до Ірода, готували для Нього смерть. А 
що подаруєте ви Христові на день народ-
ження? На Різдво у нас є подарунки для 
будь-кого: для наших дітлахів, колядни-
ків, друзів, та про Ісуса ми часто-густо 
забуваємо. Можливо, хтось запитає: а 
що ж подарувати Ісусові, Який є Богом, 
що на Небі, і має все? На сторінках Біблії 
Господь залишив нам настанови про те, 
що ми, люди, можемо зробити для Ньо-
го. У двадцять п’ятому розділі Євангелії 
від Матвія написано, що коли всі люди 
зберуться перед Ісусом, Він поставить 
одних праворуч себе, а других – ліворуч. 
І скаже тоді Господь до тих, що праворуч: 
«Прийдіть, благословенні Мого Отця, 
посядьте Царство, уготоване вам від 
закладин світу. Бо Я голодував був – і 

ви нагодували Мене, прагнув – і ви на-
поїли Мене, мандрівником був – і Мене 
прийняли ви. Був нагий – і Мене зодягли 
ви, слабував – і Мене ви відвідали, у в’яз-
ниці Я був – і прийшли ви до Мене. Тоді 
відповідять Йому праведні й скажуть: 
Господи, коли то Тебе ми голодного ба-
чили – і нагодували, або спрагненого – і 
напоїли? Коли то Тебе мандрівником ми 
бачили – і прийняли, чи нагим – і зодяг-
ли? Коли то Тебе ми недужого бачили, 
чи у в’язниці і до Тебе прийшли? Цар 
відповість і промовить до них: Поправді 
кажу вам: що тільки вчинили ви одному 
з найменших братів Моїх цих, – то Мені 
ви вчинили» (Мт. 25:34-40).

Любі друзі, озирніться довкола – як 
багато немічних хворих, сиріт, бідних 
довкола! Відкрийте для них своє серце. 
Розділіть з ними шматок хліба. Зробіть 
для них різдвяний подарунок. Це буде 
ваш подарунок для Христа. 

Колись Ісус Христос постраждав за 
вас на хресті. Він віддав Своє життя за-
ради вашого спасіння. Невже ви залиши-
тесь байдужим до Нього? Невже нічим не 
бажаєте віддячити Йому? Господь чекає 
вашого рішення. Присвятіть Йому своє 
життя. Він достойний цього. Лише Він 
один. У дні Різдва, свята подарунків, це 
буде ваш найкращий подарунок для Хри-
ста. Покваптеся зробити це сьогодні. Не 
відкладайте таке рішення на майбутнє. 
Адже ви не владні над майбутнім. При-
йдіть до Христа в покаянні і схиліться пе-
ред Ним у молитві. Я бажаю вам Божих 
благословень.

Олександр Чмут
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«1 Коли ж народився Ісус у Віфлеємі 
Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось 
мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу, 
2 і питали: «Де народжений Цар Юдей-
ський? Бо на сході ми бачили зорю Його, 
і прибули поклонитись Йому». 
3 І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і 
з ним увесь Єрусалим. 
4 І, зібравши всіх первосвящеників і 
книжників людських, він випитував у 
них, де має Христос народитись? 
5 Вони ж відказали йому: «У Віфлеємі 
Юдейськім, бо в пророка написано так: 
6 І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не мен-
ший нічим між осадами Юдиними, бо 
з тебе з’явиться Вождь, що буде Він 
пасти народ Мій ізраїльський». 
7 Тоді Ірод покликав таємно отих му-
дреців, і докладно випитував їх про час, 
коли з’явилась зоря. 
8 І він відіслав їх до Віфлеєму, говоря-
чи: «Ідіть, і пильно розвідайтеся про 
Дитятко; а як знайдете, сповістіть 
мене, щоб і я міг піти й поклонитись 
Йому». 
9 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. 
10 А бачивши зорю, вони надзвичайно 
зраділи. 
11 І, ввійшовши до дому, знайшли там 
Дитятко з Марією, Його матір’ю. І 
вони впали ницьма, і вклонились Йому. 
І, відчинивши скарбниці свої, піднес-
ли Йому свої дари: золото, ладан та 
смирну. 
12 А вві сні остережені, щоб не вер-
татись до Ірода, відійшли вони іншим 
шляхом до своєї землі». 

Мт. 2:1-12 Пісня Тихої ночі
Усім нам доводилося чути пісню «Тиха ніч». Сьогодні жодне Різдво не 

обходиться без цієї тихої пасторальної оповіді про прихід Спасителя у 
світ. Її називають по-різному: колядка, псалом, гімн, різдвяна пісня. Та й 
виконують по-різному: патетично хором чи класично під фортепіано, у 
супроводі гучного органу чи камерно під гітару перед жарким каміном. Ця 
пісня настільки увійшла в наш побут, що ми навіть не можемо уявити, що 
колись не співали. Проте був такий час… І був час, коли вважали досить 
вульгарною, власне за ту простоту й невигадливу пасторальність.

Батьківщиною пісні є Австрія. У не-
великому містечку Оберндорф під Заль-
цбургом молодий чоловік, який щойно 
розпочинав своє служіння вікарного свя-
щеника Церкви святого Миколая, Йозеф 
Мор, перед різдвяними святами задумав 
написати твір, який би дуже просто, щоби 
зрозуміли навіть діти, розказував про 
причину приходу Ісуса Христа на землю. 
Задля цього він написав вірш, який став 
словами всесвітньо відомої пісні. Що ста-
ло поштовхом до написання цих слів, – 
невідомо. Можливо, прекрасна природа 
тієї місцевості чи велич зоряного неба, 
яке так вражає людину в горах… Проте, 
своє творіння він показав органісту Фран-
цу Груберу. Музиканта так захопили сло-
ва, що посеред ночі, в переддень Різдва 
написав музику. Деякі злі язики твердили, 
що причиною такого «простого» акомпа-

нементу (під гітару) був прогризений ми-
шами орган.

Але так чи інакше, 24 грудня 1818 
року пісня прозвучала під час святкового 
богослужіння в Церкві св. Миколая. І саме 
звідтіля розпочалась хода цього шедевра 
по світу. Проте до завоювання всесвіт-
ньої слави було ще далеко. Спочатку цей 
твір представляли як «Тірольську народ-
ну пісню», зазначаючи, що автори слів та 
музики невідомі. Саме тоді мелодія гімну 
набула деяких змін і зазвучала так, як ми 
знаємо її сьогодні. Поступово пісня заво-
йовувала серця людей. Уже до 1839 року 
цей твір став надзвичайно популярним 
у Німеччині. Його співали перед імпера-
торськими особами і на могилах визна-
чних людей, а у репертуарі Берлінського 
королівського кафедрального хору твір 
став обов’язковим на щорічному виступі 

перед Різдвом. Це була улюблена пісня 
короля Пруссії Фредеріка Вільяма IV. Її 
оголошували як твір Моцарта, Бетховена 
чи навіть Гайдна. І лише у 1854 році, уже 
після смерті Й. Мора, Ф. Грубер довів їхнє 
авторство. Деякі із авторських партитур 
(датовані близько 1820 року), зберігають-
ся й до сьогодні у зальцбурзькому музеї 
«Кароліно-августеум».

Чи може одна пісня змінити світ? І так, 
і ні. Ні – адже світ і далі святкує Різдво, 
часто не замислюючись над величчю Бо-
жого чуда – приходу на цю грішну землю 
для спасіння Своїх людей від їхніх гріхів. 
Проте, можна сказати і так. Адже, якщо 
одне серце прийде до Господа через сло-
ва цієї простої пісні, то чийсь світ буде 
спасенний. Бо наше серце – це цілий світ, 
який потребує Божого викуплення. Світ, 
який був створений Богом і потребує Бога. 
Давня єврейська мудрість каже: «Хто спас 
одну людину – той спас цілий всесвіт».

Тиха ніч, дивна ніч,
Голос з неба звістив:
Тіштеся: нині Христос народивсь,
Мир і спасіння для всіх Він приніс,
Світло святе нам явив!
Світло святе нам явив!
Слова цієї пісні нагадують кожному 

серцю – шлях до спасіння відкритий. І в ці 
дні ми святкуємо вияв Божої милості до 
кожної людини.

Чи може один твір вплинути на куль-
туру цілого світу?  Теж ні. Але твір, що ві-
дображає велич і любов Бога до людей, 
може стати мультикультурним надбанням 
для всього світу. Бо, відображаючи ге-
ніальність Творця і неземну Його любов, 
ця пісня в будь-якій культурі може досту-
куватись до сердець людей і відкривати 
їм простоту Євангелії. І, незалежно від 
того, скільки часу пройшло із моменту 
написання, на Святвечір ця проста і ме-
лодійна пісня завжди буде актуально зву-
чати в усіх куточках нашої планети…

Сьогодні ж на місці старої церкви в 
Оберндорфі стоїть невелика каплиця. 
Стара церква була зруйнована великою 
повінню на початку ХХ ст. А в сусідньому 
домі відкрито «Музей Тихої Ночі» – му-
зей, присвячений пісні.

Олег Блощук

Різдво – свято особисте
«Христос міг народитися хоч тисячу разів у Вифлеємі, 

але якщо Він  не  народився в тобі, 
то ти загинув навіки».

Ангелус Сілезіус

Різдво – це не лише історія. Ми не 
можемо відчути те, що відчували пасту-
хи, мудреці, Йосип та Марія.  Через те, 
що це було давно, ми не маємо  деталь-
ної інформації. Насправді, ми майже ні-
чого не знаємо про ту ніч у Палестині. 
Та все-таки це була доленосна ніч. Де-
фіцит історичних фактів не применшує 
значення РІЗДВА. Лиш підтверджує 
його духовний сенс. Ця подія, перш за 
все, особистісна, тобто така, що торка-

ється  нашого внутрішнього світу.  Вона 
приносить світло, яке преображує нашу 
внутрішність, а потім і світ навколо нас.

Різдво – символ неочікуваних пере-
мін. Деколи ми чекаємо якихось змін у 
своєму житті і все ніяк не дочекаємось 
перемін на краще. Щось робимо  –  і все 
марно. Та найчастіше – просто пливемо 
за течією. Здається, що постійно буде 
сіре існування, напівжиття-напівсмерть. 
Та раптом засяяла ЗІРКА! І в цьому 

спалаху наше життя набуває сенсу і 
стає видним те, що раніше ховалося в 
пітьмі – вся величність і таємничість 
ЖИТТЯ.

Якщо би не зійшов до нас Бог, якщо 
би не було Боговтілення, якщо би не було 
НАРОДЖЕННЯ  Бога в тілі, людство  блу-
кало би  в пітьмі без надії. Різдво нагадує 
нам про цю чудову Божественну істину – 
ми не залишені, ми не самотні, з нами Бог!

Ми не здатні на справжні переміни. 
Лиш Господь, Який зійшов до нас, прино-
сить їх нам. Можемо змінити меню святко-
вого столу, свій одяг, облаштування в бу-
динку, рахунок в банку, але не своє життя, 
не самих себе. Найбільше диво – це диво 
зміненого життя, преображеного життя. 
Це диво надії та сенсу – коли народ, який 
був у пітьмі, раптом побачив світло! І це 
диво залежить не від нас. Воно приходить 
як подарунок, як благодать. 

Мейстер Екхарт у своїй проповіді 
«Про становлення часу» говорить про 
«народження Бога в душі», як про ту 
особисту подію, містичну мить, в якій 
перетнулися всі історичні часи. Все фо-
кусується на людині, в якій народжуєть-
ся Бог, і на Богові, Який народжується 
в людині. Весь світ та вся історія – лиш 
фон для цього дива. Різдво говорить не 
тільки про Бога, але і про людину; не 
тільки про Боговтілення, але і про досяг-
нення людиною Бога. Цей зв’язок гли-
боко особистісний.  Тому Різдво – свято 
особисто кожного.

Михайло Черенков

Що знаменує собою Різдво?
Мільярди людей протягом тися-

чі років святкують Різдво. свято, що є 
одне з найголовніших на всій планеті 
Земля…

Чому це свято має такий вплив на 
людей, та що означає?

Різдво знаменує собою:
1. Народження Ісуса Христа – Сина 

Божого, Який прийшов у цей світ, щоби 
спасти людей від рабства гріха та пода-
рувати їм вічне життя.

2. З’явлення великої надії для лю-
дей в Ісусі Христі, щоб знайти там, де 
хвороба – зцілення; де горе – радість; 
де апатія та депресія – надію; там, де 
смерть – життя; там, де пекло – Цар-
ство Небесне.

3. Відновлення відносин з Богом 
Отцем, які були розірвані внаслідок 
гріхопадіння. Розкаятися у своїх гріхах 
та запросити Ісуса Христа в своє сер-
це – це найважливіший життєвий вибір 
для кожної людини. Це рішення, яке 
відновлює стосунки з нашим Небесним 
Батьком!

4. Присутність Духа Святого на зем-
лі та Його тісної дружби з людиною. Дух 
Святий – найбільший помічник людини.

5. Відновлення в духовному житті, 
можливість народитися духовно, при-
святивши своє життя Богу!

Різдво – це великий шанс для кож-
ного змінити своє життя на краще! По-
чати Нове життя з Богом, примирив-
шись із Ним. Розкаятися в своїх гріхах 
та попросити Господа Ісуса Христа 
жити з ним. Це шанс, щоби перестати 
грішити, почати молитися, читати Бі-
блію, ходити в церкву та щиро вірити в 
Бога! Зробіть це найважливіше рішен-
ня в своєму житті саме в цей прекрас-
ний час – народження Ісуса Христа!!!

Сергій Гула
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Різдвяної ночі
Оксана, висока й бліда вчи-

телька, поклала дітей − Петрика й 
Оленку − спати, та й сіла коло сто-
лу. Накрила дітей і пальтом своїм, 

й хусткою великою, − бо в кімнаті 
тільки «прокурнула»... Дров не ді-
стати, а про вугілля вже й забули. 
Мигав каганець на столі кволо й 
безнадійно якось, чи соромливо... 

Ніч така зоряна...Ясна. Різдвя-
на ніч! А в кімнаті сутінки, павутину 
журба розвішала по кутках, і сиділа 
вона в великих очах учительки.

Оксана Михайлівна замисли-
лась, дивлячись на дітей, як вони 
хутко засинали. Скоро їм приви-
дяться сни, а в тих снах, може, й 
тато, цяцьки-ляльки, добра їжа, − 
все, що втрачене, пожерте богом 
жахливої війни. Думка за думкою 
котилися, мов часом туман над Дні-
пром.

Далі, далі. Нечутно, швидко, 
той самий сірий, холодний туман, 
− без надії, мети й подиху життя. 
А було інакше колись. Було весе-
ло й жити бажалось, і життя було 
наче скарб дорогоцінний. Несла б 
та й несла б отой таємний скарб, 
і розлучитись не бажала б ніколи. 
Тато був у дітей, а в неї − життя то-
вариш, дбайливий та талановитий. 
А тепер тільки павутиння згадок та 
попіл журби. Ще й діти прив’язали 
до життя, що життям перестало 
бути. Догорає каганець на столику, 
гаснуть і сили її.

− Мамуню, а я думав про... − не-
сподівано прошепотів Петрик.

− А я думала, що ти вже спиш...
− Як жили ми там, де бабуня 

наша, я на санках до них Оленку віз 
і гостинця… На Святий вечір... Тоді 
я Оленку вчив віршика, а тато смі-
ялись, і я сміявся... І було весело.

− Спи, синку, спи... А то Оленку 
збудиш. Тепер війна, все інакше.

− Ти неправду, Петрику, ка-

жеш... Я того не пам’ятаю... − обі-
звалась Оленка.

− І ти не спиш, дитино?.. А я по-
думала...

− Я думаю про тата, мамуню... 
Де наш тато? − Той голос дівчинки 
був, мов мамин, окутаний серйозні-
стю дорослих.

– Тато на німців працюють десь, 
але вони вирвуться... Тато наш му-
дріший від тих − гер... гер...− нім-
чурів. Він їм покаже... – уже вголос 
сердився Петрик.

Сон крила дістав та й полетів 
далеко кудись, де в хаті тепло й го-
лод, мов п’явка, під грудьми не ссе.

− Спіть, діти мої, спіть. Годі про 
те... Завтра підемо до тітки Ліди – 
у неї тепліше в квартирі, у неї буде 
чай з цукерками... − говорила Окса-
на Михайлівна, повернувшись до 
вікна.

Навчилася ховати свої зрадливі 
почування. Може, ті лагідні слова 
материні торкнулися крил таємни-
чих сну вередливого, й він слухня-
но повернувся до кімнати в напів-
зруйнованому будинку неподалік 
Дніпра, й торкнувся сон втомлених 
вій дитячих оченят, і затулив обе-
режно їх на цілу ніч.

Дихнув він на матір, але вона 
була байдужа до нього й холодна. 
Довше сиділа Оксана Михайлівна 
біля столу, голова на праву руку 
похилена. Скатертина стара, з дір-
кою, залатаною посередині, − все 
нове, краще, на хліб би пішло. А на 
тій латці лежить книжка. Простягла 
руку по неї. Дивилась хвилину на 
стару обкладинку.

Це він, Аркадій, полишив їй... 
Як забирали німці його до праці, ка-
зав: «Читай, люба... Христос є дій-
сність спокою для бурхливих днів 
наших», − пригадалось їй.

Почала шукати якусь сторін-
ку, присунула каганця ближче до 

Євангелії. Повільно переходили пе-
ред нею вічні слова: «А вбачивши 
зорю, вони надзвичайно зраділи. І, 
ввійшовши до хати, знайшли там 
Дитятко з Марією, Його Матір’ю. 
І вони впали ниць і вклонились 
Йому, й, відчинивши скарбниці свої, 
піднесли Йому дари: золото, ладан 
та смирну».

«Зраділи... − думала собі вчи-
телька. − Я б хотіла зрадіти... та не 
можу, не вмію в злиднях і журбі... 
Прости мені, Ісусе, що я така сумна, 
горем своїм приголомшена, війною, 
голодом. І нема в мене нічого доро-
гоцінного, щоб я Тобі щось принес-
ла в дар. Тільки серце бідне, що 
журиться й любить Тебе... Може, 
візьмеш хоч серце оте... Бо воно 
трохи подібне до серця матері Тво-
єї, як вона біля Твого хреста стояла. 
Господи, не покинь мене без ласки 
Своєї, й дітей моїх! Не забудь про чо-
ловіка мого десь у Німеччині. Люди, 
мов мухи, гинуть там, і він може так 
швидко зчахнути, бо не кріпке здо-
ров’я у нього. Захисти його...»

Тихі думки Оксани Михайлів-
ни поєдналися з красою молит-
ви. Вона не помітила, що стояла 
перед Богом в молитві, і на святу 
Євангелію падали кришталі сліз. 
На серці їй стало легше, камінь не 
так тиснув груди. Вона повеселіша-
ла. Глипнула на дітей − обоє міцно 
спали. Укутала їх ліпше й побажа-
ла вийти на вулицю, хоч постояти 
коло дому й подивитись на небо 
зоряне. На вулиці було моторошно 
тихо. Силуети зруйнованих будин-
ків кидали тривожні тіні. Здавалось, 
ось-ось хтось вискочить з-за руїн, 
хтось чужий, жахливий, кровожер-
ний. А небо таке гарне й cпокійне! 
Небо, мов море перлин, і всі вони 
зверху – беріть, беріть жменями...

Раптом сніг рипнув десь не-
далеко. Чиясь хода. Вона швидко 
ввійшла в кімнату й замкнула двері. 
Прислухувалась: хтось наближав-
ся до подвір’я, хода повільна спи-
нилась біля її вікна. Чогось серце 
застукало швидше, мов годинник, 
пущений в рух. Вона погасила ка-
ганця. Невже гестапо? Нерухомо 
стояла, мов укопана, біля столу. 
Сніг знову рипнув під ногами таєм-
ничої особи... Повільно хтось пішов 
далі, але за хвилину-дві вернувся. 
Почула вона тихий стук у вікно. 
Серце, мов ковалики, ще дужче 
застукало, та жінка не обзивалася. 
Потім тихий голос знадвору:

– Не бійтеся, люди добрі... Я… 
я колись тут мешкав... Вертаюсь...

Мов птах вилетіла вона за двері:
− Аркадію... Це ти?! Боже, але 

тебе не впізнати… Іди, ти дуже сла-
бий. Голубе мій...

І не було їй холодно, і страшно 
не було. Тато дітям повернувся. 
Хоч кість і шкіра тільки, але живий. 
Тихо входили до кімнати обоє, й з 
ними радість ішла нечутно, але 
владно й біля столу радість не-
видимо сіла. Аркадій поглянув 
на Євангелію на столі й промінь 
радості промайнув на його худо-
му обличчі. Довго, довго шепоти 
в убогій кімнаті шелестіли, наче 
листя осіннє, а під листям отим 
картини минулого, тяжкого, тра-
гічного. Та понад усім була сила й 
ласка Божа! Справді був той день 
радісний – Різдво Христове – в 
холодній кімнаті на руїнах україн-
ського міста.

І. А. Кмета-Єфимович

Цікавий факт про Різдво
Люди дарують одне одно-

му подарунки, забуваючи про 
справжнього Героя свята! Адже 
народився-то Христос, а не ми! І 
подарунки потрібно нести не нам, 
а Йому!

Дозвольте запитати: чи сподо-
балося б вам, коли б гості, які при-
йшли до вас на день народження, 
почали дарувати подарунки один 
одному, абсолютно не звертаючи 
уваги на вас!

Друзі, а чи знаєте ви, чому 
на Різдво люди дарують по-
дарунки, особливо дітям? 
Ця традиція взята з Біблії.
В Євангелії ми читаємо про те, 
що, коли Ісус народився, Йому 
принесли подарунки мудреці: «А 

бачивши зорю, вони надзвичай-
но зраділи. І, ввійшовши до дому, 
знайшли там Дитятко з Марі-
єю, Його матір’ю. І вони впали 
ницьма, і вклонились Йому. І, від-
чинивши скарбниці свої, піднесли 
Йому свої дари: золото, ладан та 
смирну» (Мт. 2:10,11).

Згідно східної традиції, ніхто 
не міг наблизитися до царя без по-
дарунка. Таким чином, подарунки, 
які отримав Ісус, мали відношен-
ня не до факту Його народження, 
а до факту визнання Його царем.

Чому сьогодні люди, пам’я-
таючи цю історію, роблять все 
навпаки і забувають про по-
дарунки Тому, в честь Якого і 
влаштоване це свято?
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За культуру і релігію в новому Уряді
відповідатиме В’ячеслав Кириленко

Віце-прем’єр-міністром – Міні-
стром культури України призна-
чено В’ячеслава Кириленка. На 
цій посаді він буде координувати 
весь гуманітарний блок у діяльно-
сті Уряду.
Його кандидатуру Верховна 

Рада підтримала 2 грудня 2014 
року одночасно з затвердженням 
нового складу Кабінету Міністрів 
України на чолі з Прем’єр-міні-

стром України Арсенієм Яценюком, – повідомляє Ін-
ститут релігійної свободи. 
Як відомо, Міністерство культури України є спеці-

ально уповноваженим центральним органом вико-
навчої влади у сфері релігії.
Віднедавна новим очільником Департаменту у спра-

вах релігій і національностей Мінкультури призначено 
відомого науковця-релігієзнавця Андрія Юраша.

www.irs.in.ua  

Українське Біблійне товариство на 
другому місці у світі по розповсюдженню 

Святого Письма
17 грудня 2014 року 

відбулося засідання цен-
трального правління 
Українського Біблійного 
Товариства, що проходи-
ло у м. Києві.
Присутні вислухали зві-

ти про роботу керівництва 
УБТ за 2014 рік. Понад 
240 тисяч Біблій, Євангелій та іншої духовної літера-
тури було розповсюджено в Україні, а у світі всього – 
118 мільйонів Біблій.
Приємно було почути, що Українське Біблійне това-

риство займає друге місце у світі (перше – Бразилія) по 
розповсюдженню Святого Письма. На прохання Світо-
вого Біблійного товариства (UBS) члени УБТ допома-
гали утворенню Біблійного товариства в Узбекистані, 
Азербайджані та в деяких країнах Східної Європи.
Робота правління пройшла у дружній братерській 

атмосфері, а також з усвідомленням того, що тільки 
Слово Боже може змінити серце людини. Є велике 
бажання і надалі докладати зусиль, щоб свята Єван-
гелія мала потужний вплив на свідомість українського 
народу.

http://www.blag.org.ua/ 

Кожні 5 хвилин на Близькому Сході 
вмирає християнин

«Кожні 5 хвилин на Близь-
кому Сході вмирає христи-
янин, і світові лідери про це 
знають», - заявив грецький 
православний священик Гав-
риїл Надаф, який проживає 
в Назареті. «Я провів роки, 
кричачи про це! Близький 
Схід витісняє християн, хоч 

саме там народилось християнство», - цитує Надафа 
Іспанська aciprensa.

«Те, що відбувається на Близькому Сході – це ге-
ноцид. Це відбувається сьогодні і в даний момент», 
заявив отець Гавриїл. Він вважає, що християнські 
лідери мають скласти і підписати чітку заяву з акцен-
том на геноцид. Священик наголошує, що в даний час 
«недостатньо зусиль для захисту християн на Близь-
кому Сході.
Єдиним виключенням є Ізраїль, де християни, не ди-

влячись на те, що є меншістю, можуть жити безпечно.
Населення Ізраїлю дуже різноманітне. В ньому 

проживає біля 7 млн. юдеїв, 1,3 млн. мусульман і 160 
тис. християн різних конфесій. Ця країна є прикладом, 
того, що мирне співіснування різних релігій можливе.

http://mirvam.org

В Австрії відкрили «Музей Різдва»
У центрі Зальцбурга відкрили «Музей Різдва», в 

якому представлені експонати з приватної колекції 
Урсули Клойбер: вітальні листівки, прикраси, гірлян-
ди, предмети святкового декору, календарі з зобра-
женням Різдва та Нового Року, характерні для періоду 
з кінця ХІХ  до початку ХХ століття.
У музеї встановлено «ялинку часів Першої світової 

війни», прикрашену спеціальними іграшками, вста-
новлено ясла 1880 року, подарунки, які дарували в ті 
роки один одному австрійці.
Кімната Різдва Христового та кабінет дзеркал зро-

блено згідно традицій 1910 року.
http://religions.unian.ua 



Бог послав Свого Сина
«Як настало ж виповнення часу, Бог 

послав Свого Сина» (Гал.4:4).
Коли ми заглиблюємося в Святе Пись-

мо, то відчуваємо подих Всемогутнього. 
Бога видно в кожному слові і Старого, і 
Нового Завітів. У вище наведеній цитаті 
з послання до Галатів йдеться про випов-
нення, що означає виконання, звершен-
ня, закінчення, довершення. Час – відо-
мий, визначений період. Він має початок 
і кінець, день початку і день закінчення. 
Якщо час обмежено, то він може спов-
нитись. Настало – значить виконалось. 
Подібно до того, як людина дорослішає, 
а ранок переходить у полудень. Є час для 
кожної речі під сонцем. Великі люди при-
ходять у час, який їм підходить. У світовій 
історії не буває випадковостей. Позаду 
всіх подій є Божественний Управитель.

Пророцтво
Період часу до народження Христа ви-

повнився згідно пророцтв. Пророцтво поча-
лося з Буття 3:15, де сказано, що Визволи-
телем буде не ангел, не херувим, а «насіння 
жінки». Тут ще було мало визначеного. Але 
час йшов, і Отець Небесний відкрив, що 
Визволитель постане з нащадків Сима, а не 
Хама чи Яфета. З роками об’явлення ста-
вало зрозумілішим. Спаситель мав прийти 
з особливого племені людства – ізраїль-
ського народу. У Якова було дванадцять 
синів, але було чітко передбачено, що Хри-
стос походитиме з коліна Юдиного. Бог все 
більше доповнював пророцтво. В племені 
Юди були тисячі сімейств. Від якого ж мав 
народитись Спаситель? З дому Єсеєвого! 
Але і Єсей мав багато синів, проте обраним 
був наймолодший. Месії належало прийти з 
дому Давидового. Тут видно Його царське 
походження.

Проходять століття. Пророки знову за-
говорили. Помазанець Божий мав народи-
тися від визначеного члена сім’ї, від Діви. 
Один із останніх Старозавітних пророків 
заявляє, що Спаситель має народитися у 
відомому місті, яке належало Давидовим 
нащадкам, тобто Вифлеємі. В книзі про-
рока Даниїла (9:25) говориться, що Месія 
народиться через 483 роки після повелін-
ня про відновлення Єрусалиму, яке буде 
видане у Вавилоні. Пророк Ісая каже, що 
Спаситель – Емануїл, тобто «З нами Бог».

Коли прийшла повнота часу, Спа-
ситель народився згідно пророцтва у 
Вифлеємі, від Діви Марії, яка була з роду 
і дому Давидового, коліна Юдиного, наро-
ду Ізраїльського, семітського походження. 
«Слово стало тілом і перебувало з нами».

Період часу, який передував народ-
женню Христа, виконався в трьох великих 
народах. На хресті було написано по-єв-
рейськи, по-грецьки і по-римському: «Ісус 
Назорей, Цар Юдейський». То були мови 
трьох великих народів того часу. Для осо-
бливої мети Бог відділив євреїв від решти 
народів світу, давши їм закон, пророків, 
псалми і постанови. Вони знали єдиного 
істинного Бога, Якому мали служити, тоді 
як інші народи служили різним «богам».

Євреї 
Євреї не були великими мореплавця-

ми, якими були Сидоняни; вони не про-
явили себе в скульптурі, архітектурі, філо-
софії, мистецтвах і науці, як греки; вони не 
були видатними політиками, як римляни; 
але через них Бог дав світу два великих 
дари – Христа і Біблію.

Греки
Період часу до пришестя Христа ви-

повнили і греки. Цей народ, який займав 
порівняно невелику територію, мав вели-
кий вплив на світ, більший за будь-який 
народ, окрім євреїв. Протягом короткого 
часу, відомого як «Золотий вік», цей на-
род породив найвеличніших колосів дум-
ки. Греція дала світу Арістотеля – батька 
логіки, Платона – величного філософа, 
Гомера – генія поезії, Аристофана – бать-
ка комедії, Геродота – прабатька історії, 
Фідія – величного скульптора. Греція ство-
рила Парфенон – славу архітектури. То 
була країна, де людський геній досягнув 
найбільшого розвитку. Вона вчила мисли-
ти інших. Її мова, яка поступово розвива-
лася, стала найвідповіднішим інструмен-
том для вираження різноманіття людської 
думки. Олександр Македонський поши-
рив грецьку мову і літературу по всій зем-
лі. Коли римляни скорили Грецію, то самі 
виявилися підкореними грецькою мовою і 
літературою.

У дні народження Христа всі говори-
ли грецькою. Старий Завіт переклали на 
грецьку. Переклад став відомий як «Сеп-
туагінта». Відповідно, коли Євангеліє було 
написано на грецькій мові, то євреї, рим-
ляни і варвари – всі могли читати Добру 
Новину про Спасителя, Який є Христос 
Господь.

Римляни
Рим теж поступово виконував період 

часу до пришестя Христа. За сто років до 
Різдва Христового світ поділився на дрібні 
держави і племена, замкнуті в своїх кордо-
нах. Було майже неможливо подорожувати 
з однієї країни в іншу. Але залізне римське 
царство зломило силу інших, скорило і 
об’єднало багато держав в одну світову 
імперію. Апостол Павло, будучи римським 
громадянином, міг вільно подорожувати 
з одного кінця імперії в інший. Римляни 
проклали великі караванні дороги зі сходу 
на захід і з півдня на північ. Проповідники 
Євангелії могли легко і швидко нести Благу 
вість з Іспанії в Індію, з Германії в Африку.

Але загальний стан населення землі 
був жахливим. У першій половині послання 
до Римлян апостол Павло малює похмуру 
картину життя язичеського світу, що підтвер-
джується і істориками того часу. Філософія 
не задовольняла спраги душі ні грека, ні 
варвара. Греки сміялися зі своєї міфології. 
Філософія проголосила багато добрих чес-
нот, але своїм послідовникам не дала сили 
перемагати те, що принижує достоїнство 
людини. Рим страждав сердечним недугом. 
Єврейська історія довела неспроможність 
людської праведності. Історія греків дово-
дила, що «світ своєю мудрістю не пізнав 
Бога». Історія варварів показала, що люди, 
надані самі собі, йдуть від поганого до гір-
шого. Релігія того часу втратила всяку силу. 

Винайдені людьми плани спасіння людської 
душі виявились неспроможними. Звірство і 
жорстокість царювали уповні. Страшна роз-
пуста панувала як у вищих, так і в низьких 
колах суспільства. Самогубства вважались 
звичним явищем. Вбивства звершувались 
серед білого дня. Відчай і жах наповнювали 
серця людей. Уста всього світу кричали про 
прихід надприродного Визволителя. Час ви-
повнився – і «Бог послав Свого Сина».

Послав
«Бог послав Свого Сина». Христос 

не був, як вважають деякі, сином свого 
часу. Він прийшов до принижених, але 
був даром згори. Греція дала світу Сокра-
та, сина скульптора Софроніска, а Небо 
дало світу Ісуса Христа, Сина Божого. 
Апостоли, знаходячись на землі, отрима-
ли доручення і владу нести Добру Новину. 
Син же Божий був посланий з самого «не-
дру Отчого». Христос прийшов із самого 
центру Бога. Він вже тоді був єдиносущий 
з Отцем за природою, величчю і славою. 
Христос, ідучи на землю, не склав із Себе 
Свого божества, чи звання Сина; все це 
Він приніс із Собою, залишивши тільки ви-
диму велич Божества.

Якби якийсь імператор зняв би з себе 
царську одежу і поселився в хижі бідня-
ка, то весь світ із подивом вигукував би: 
«Яке чудо! Яка поблажливість!» Бог же 
зняв із Себе одяг Своєї величі і явився в 
цей світ, щоби викупити людей. Ось гли-
бина поблажливості! З престолу – в ясла, 
а потім – на хрест.

Завдяки цьому Христос заволодів ро-
зумом всього світу. Грецький Парфенон 
і римський Пантеон знають мало, а про 
Вифлеємські ясла чули і чує майже весь 
світ. Всі народи особливо пригадують 
Його, коли наступає свято Різдва.

Люди можуть любити чи ненавидіти 
Христа, але відкинути Його не можуть. 
Про Магомета пишуть мало, а тлума-
ченням про особу і діяльність Христа 
заповнені полиці бібліотек. Язичеські 
релігійні книги не піддаються руйнівній 
критиці, а Біблію постійно досліджують і 
випробовують очі науки. Ніхто тепер не 
цікавиться Артемідою Ефеською чи Юпі-
тером Капітолійським, а про Ісуса Христа, 
Сина Божого постійно запитують і розду-
мують. Італія святкує день народження 
Гарібальді і Муссоліні, Німеччина – день 
народження Фрідріха Великого і Бісмар-
ка, Франція – день народження Наполе-
она, Англія – день народження Нельсона, 
Сполучені Штати Америки – день народ-
ження Вашингтона і Лінкольна, а день на-
родження Христа Спасителя святкує весь 
світ! Він є єдиною світовою і вічно сущою 
Особистістю.

Пишуть і говорять про Нього, за Нього 
і проти Нього. Світ поділився на два та-
бори. На чолі однієї армії стоїть Христос, 
а на чолі іншої – Його супротивник – ди-
явол. До якої сторони належиш ти, до-
рогий читачу? Якби Христос був звичай-
ною людиною, то світ давно би забув про 
Нього. Але людство не може забути Його, 
тому що Він є Боголюдина, істинний Бог!

Іван Ковальчук
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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

***
Різдвяні стежки ведуть не до ясел.
Різдвяні дороги ідуть — з Вифлеєма.
Ідуть повз столітній замислений ясен,
Що стане хрестом у трагічній поемі. 
Проходять вони через ті перехрестя,
Де милості просять сліпі й прокажені.
Повз блудницю, страчену власним 
безчестям,
І тих, хто ховає каміння в кишені.
Вони пролягли через хату Закхея,
Якого цуралися праведні люди.
По водах озер і по землях Юдеї,
По тих манівцях, що вели у нікуди.
Різдвяні стежки пролягли через душі
Обвітрені злом, крізь серця, що «убогі
І спрагнені правди», які небайдужі
До вічного Слова Предвічного Бога.
Різдвяні дороги ідуть через совість,
Заплямлену злом, крізь замулену 
грішність...
Проходять крізь болі мої, щоб натомість
Привести у яслах народжену Вічність.

Юрій Вавринюк 

Щасливе Р іздво

У небі, де багато таємниць,
Звучало: «Царю! Твій престол навіки!»
І гімну слави не було границь,
А відданість рабів – така велика!

Небесні хори – ангелів святих
Царю співали цілі легіони.
А скільки світла! Скільки золотих
Сліпучих променів лилось від трону!

«Мій час настав відвідати людей,
Вразливе й тлінне зодягнувши тіло».
А на землі не виникло ідей,
Чому так дивно зірка засвітила.

Стрічай, творіння! Бог з небес зійшов.
Поклич в свій дім – Він щастя хоче дати.
Він дасть все те, чого ти не знайшов,
Лише спіши, спіши Його прийняти!

Та тихо всюди… Двері скрізь німі.
Мовчить весь світ – не чути «Браво!»
Прийміть Творця і неба, і землі,
Воздаймо всі Йому належну славу!

Стоїть палац із мармуру й перлин,
Спить імператор у своїм покої.
Єврейський дім з каміння і цеглин –
Немов кордон для римської сваволі.

Є місце всім. І навіть для птахів,
Для польової миші, для лисиці,
Над прірвою у скелі – дім орлів,
Лиш для Святого не знайшлося місця.

А там вгорі, де вічний Божий дім,
Звучало: «Царю! Твій престол у всьому!»
І так хотілось ангелам святим
Гукнути людям: «Щастя тільки в Ньому».

Людмила Жакун


