Духовно-просвітницьке видання

Ч

и замислювались ви над
тим, навіщо більше двох
тисяч років тому народився Христос? Невже Він прийшов на
землю тільки для того, щоб на одне
гарне свято у нас стало більше? Невже для цього дві тисячі років тому
Сам Божий Син прийняв подобу
людську і зійшов до нас на Землю?
Невже Він з’явився у наш світ, на цю
грішну і страшну планету для того,
щоб ми веселили себе сьомого січня
гарними різдвяними колядками, варили кутю, пригощали один одного
чудовими стравами?
Чому ясла?
В Євангелії від Луки в другому
розділі описана славна історія Різдва Христового. Порозважаймо над
цим уривком зі Святого Письма.
«І трапилося тими днями,
вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис
вперше відбувся тоді, коли владу
над Сирією мав Клівіній. І всі йшли
записатися, кожен у місто своє.
Пішов теж і Йосип із Галилеї із міста Назарету до Юдеї, до міста
видного, що зветься Віфлеем,
бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із
Марією, із ним зарученою, що була
вагітна. 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».
Думаю, ви знаєте гарне славне
продовження цієї найвеличнішої
події в історії людства. Але чому
Він, Божий Син, Той, Ким був створений Всесвіт і наша планета, народився у найпростішому хлівчику
і був покладений маленьким у звичайнісінькі ясла?
Шість років тому я відчув, що
таке стати батьком. Моя дружина
була у пологовому будинку і готувалась народити нашого первенця.

Це також мав бути син. Я з любові
до своєї дружини, з любові до свого синочка, зробив все для того,
щоб моїй дружині було щонайкомфортніше народжувати цю дитинку.
Я дуже хотів, щоб моєму сину було
якнайлегше з’явитися у цей світ.
Невже Бог не міг попіклуватися
про те, щоб Його Син народився в
набагато кращому місці? Невже на
планеті Земля не було гарних палаців, чудових ліжок, прекрасних
медиків, які могли б прийняти ці
пологи, допомогти Марії і маленькому Синочку? Що взагалі означає
факт, що Ісус Христос був покладений у ясла?
Багатогранний образ
Це показало смирення Божого Сина. Він прийшов, щоб, зі слів
пророка, бути приниженим. Ясла –
це місце, яке відкрите для всіх.
Якби Ісус Христос народився в
якомусь гарному палаці – скажіть,
будь ласка, чи могли б тоді пастухи прийти і так вільно поклонитися Йому? – Звичайно, ні. Чи міг би
хтось із простого бідного люду прийти і віддати Йому шану? – Звичайно, ні. Ісус Христос був покладений
в ясла, бо це було місце, відкрите
для всіх.
Навіть пізніше, коли Христос
став могутнім учителем, вершив
великі чуда, Його ніколи не оточували охоронці. Ніхто не завадив
вбитій горем вдові благати про одужання свого сина, ніхто не перешкодив жінці доторкнутися до краю
одежі Божого Сина і вилікуватись
від кровотечі, якою вона хворіла
дванадцять років.
Ісуса Христа назвуть другом
митників та грішників. Маленьким
Він був покладений у ясла, бо це
місце відкрите для всіх: бідних і
багатих, вчених і невчених, відомих на весь світ і невідомих. Ісус
Христос був покладений у ясла, бо
це місце, яке доступне і для тебе.
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Кожен може прийти і поклонитись,
кожен може в смиренні впасти на
коліна і прославити дивного Бога
за Його чудовий план спасіння.
Друге. Ясла – це місце відпочинку та їжі для тварин. Жахливо, але
деякі люди огрубіли від гріха і так
низько впали, що перестали бути
схожими на людей. Дві тисячі років
тому ці ясла оточували тварини. Як
сьогодні багато тих, хто втратив людську подобу і перетворився у хижака!
Думаю, що більшість із вас
чули про Нікі Круза. Йому не пощастило – він народився в страшній сім’ї. Батько і мати були практикуючими сатаністами. Вони ще
маленьким посвятили свого сина
дияволу.
Підростаючи, цей маленький
хлопчик бачив жахливі оргії, жахливі меси, присвячені сатані. Пізніше
Нікі Круз сказав, що ні разу в житті
мама не сказала йому слів любові. Як це воно – мати батьків, маму,
від якої ти ні разу не чув «Я тебе
люблю»? Не дивно, що Нікі Круз
дуже хотів якнайшвидше залишити
батьківське гніздо, якщо можна так
назвати ту домівку.
Він потрапив до Нью-Йорка,
де влився в одну із банд, а пізніше
став одним із її ватажків. Це нове
життя йому дуже сподобалось, там
він відчував себе потрібним. Вони
жили за своїми поняттями і законами, були один за одного, він вперше почув, що комусь потрібен.
Вони робили страшні речі, бувало, ворогували з іншими бандами
Нью-Йорка, часто були так звані розборки. Нікі Круз розповідав, що коли
одного разу під час подібної розборки їм вдалося вбити декого із своїх
ворогів, а їхні тіла були відвезені до
моргу, Нікі зі своїми друзями напали
на цей морг, розчленували тіла та
розкидали їх частини по морзі. Таким чином вони хотіли поглумитися,
насміятися над тією бандою.

Нікі Круз розповідав, що одного
разу, коли вони йшли пізно ввечері,
їм захотілося позабавлятися з якоюсь дівчиною. Попереду йшла жінка, було темно, вони не бачили, хто
це. Один із членів банди накинув
на неї мішок, її витягнули на багатоповерховий будинок і довго над
нею знущалися. Коли мішок стягнули з її голови, то були вражені, а
один із членів банди впізнав в цій
нещасній жінці свою матір. Знаєте,
що він зробив? У жахливому душевному стані він кинувся з цього
будинку донизу і розбився.
Чудесне преображення
Нікі Круз був жорстокою людиною, він навіть не був людиною.
Ніхто і ніщо не могло змінити його,
навіть найкращі психологи в одній
із тюрем Нью-Йорка, які працювали з ним. Після багатьох консультацій один із цих психологів сказав:
«Нікі, за тобою плаче електричне
крісло і пекло». Ніхто і ніщо не могло змінити його.
Одного разу Нікі Круз почув
про любов Божу, про Ісуса, який
прийшов на цю землю задля того,
щоби врятувати грішників від пекла і подарувати їм величне щастя – Божу любов. Ісус звільняв
від гріха, навчав жити задля Бога,
показав шлях для інших, а потім
помер і воскрес. Одного разу ця
проста істина про спасаючого Божого Сина, про любов великого
Бога перевернула його докорінно.
Зараз Нікі Круз став зовсім іншою
людиною. Кілька десятків років він
працює з важкими підлітками, допомагає ставити їх міцно на ноги
та розповідає їм про Ісуса Христа.
Його життя змінилося.
Можливо, ви знаєте когось, про
кого вже давно не можна сказати,
що це людина. Христос був покладений у ясла, які оточували тварини, але Бог має силу змінювати
найстрашніших нелюдів.
Христос лежав там, де відпочивали тварини. І як тільки Він
звільнив хлів, тварини знову зайняли своє місце. Тільки присутність
маленького Ісуса робила цей хлів
чимось особливим і славним. Якщо
Христос покине серце людини, то
найсвятіший перетвориться у великого грішника. Той, хто мав за
родичів ангелів, породичається з
демонами.
Не знайшлося місця...
Ісус Христос, коли з’явився на
цей світ, був покладений у ясла.
Чому? – Не знайшлося Йому місця
в заїзді. Йому більше не було ніде
місця, крім цих маленьких ясел і
цього хліва. Ісусу не було місця в
царських палатах. Знаєте чому?
Тому що Він, Ісус Христос, не був
князем світу, а ті, хто живуть у цих
царських палатах, насолоджують-

ся війнами, люблять розкіш та помпезність, а Христос – втілення
простоти та лагідності. Він вчив чинити з іншими так, як хочеш, щоб з
тобою вчинили, але вони звикли до
брехні, інтриг, задоволення власних бажань. Ісусу не було місця в
царських палатах, у палатах вельмож.
Христу, на жаль, багато де немає місця і сьогодні. Йому немає
місця в наших школах.
Декілька моїх друзів відвідали
одну зі шкіл в Хмельницькій області. Вони звернулися до дирекції з пропозицією провести кілька
лекцій з сексуального виховання
серед старшокласників. Мої друзі представились працівниками
громадської просвітницької християнської організації. Як тільки
директор тієї школи почув, що це
представники саме християнської
організації, він відмовив. Сказав, що не може співпрацювати з
ними, бо Ісусу Христу немає місця
в шкільній програмі, Йому немає
місця в школах.
Христу немає місця сьогодні в
лікарнях, де багато медиків втратили всякий сором, всяке почуття
жалю і наживаються на людських
бідах. Христу немає місця в органах влади, в судах і в міліції.
Один мій добрий знайомий
працював у ДАІ, але після того, як
став глибоко віруючим християнином, зрозумів, що далі просто не
зможе працювати на цій роботі, бо
це зовсім інша система, з іншими
поняттями і законами. Він був змушений залишити місце своєї праці,
тому що Христу немає місця в судах і в міліції.
Христу немає місця в науці,
Йому немає місця на базарах, де
обдирають і обманюють. Ісусу немає місця в ЗМІ, які створюють
суспільну думку.
Чи даси Йому місце ти?
Хочу задати найважливіше
питання особисто тобі: чи є місце
Ісусу Христу у тебе, чи готовий ти
дати Йому найважливіше місце у
своєму житті? Чи готовий ти зробити Ісуса Христа для себе особою
номер один? Чи готовий ти передати кермо власного життя в Його
святі, пробиті за тебе руки?
Можливо, ти скажеш, що не достойний, що твоє серце не підійде
для того, щоб Він там жив, бо твоє
серце – це лігво гріхів! Але Христос
був покладений у ясла, саме в таке
місце. І внаслідок цього той хлів
став чимось славним, чимось прекрасним. Присутність Христа в твоєму особистому житті може привести до великих і славних перемог.
Чи готовий ти дати Йому місце
в своєму житті?
Станіслав Грунтковський
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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 Юдейський? 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 менший нічим між осадами Юдиними, бо з
тебе з’явиться Вождь, що буде Він пасти народ Мій ізраїльський.
7 Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докладно випитував їх про час,
коли з’явилась зоря.
8 І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи:
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, піднесли Йому
свої дари: золото, ладан та смирну.
12 А вві сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі.
13 Як вони ж відійшли, ось Ангол Господній з’явивсь у сні Йосипові та й сказав:
Уставай, візьми Дитятко та матір
Його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо Дитятка
шукатиме Ірод, щоб Його погубити.
14 І він устав, узяв Дитятко та матір
Його вночі, та й пішов до Єгипту.
Мт.2:1–14

Різдво у ліфті
Одна жінка разом зі своїми двома
дітьми займалася Різдвяними покупками. Після тривалих годин, потрачених
на розглядання однієї вітрини за іншою, в той час, як її діти безперестанку
у неї випрошували все, що бачили на
полицях, врешті-решт, йдучи до виходу,
вона дісталася до ліфту. Відчувала те,
що відчувають багато людей у свято:
жахливий пресинг. Потрібно встигнути
на всі вечірки, спробувати усі святкові
частування, підібрати ідеальні подарунки для всіх, хто записаний у списку
людей, яким потрібно щось подарувати, переконатись, що не забула нікого,
кому потрібно було відправити листівку.
Нарешті, двері ліфту відчинились.
Всередині вже була юрба людей. Їй
вдалося втиснутися в ліфт разом зі
своїми дітьми і пакунками з покупками.
Коли двері зачинилися, вона не втрималась і сказала: «Того, хто придумав
це Різдво, потрібно відшукати, повісити
і пристрелити». З дальнього кутка ліфта почувся спокійний голос: «Не хвилюйтесь, ми Його вже розіп’яли».
Решту часу, поки ліфт спускався на
перший поверх, стояла мертва тиша,
що можна було почути як впаде булавка. Тому і ви не збудьте у ваших думках,
діях, покупках і словах в цьому році
Того, хто поклав початок Різдву.
Взято з www.facebook.com

Світлого Різдва!

Навколо раз-у-раз ми чуємо слова: «Щасливого Різдва!» Все це так, але що таке
щастя? Про яке щастя ми думаємо, коли бажаємо здоров’я алкоголіку, удачі злодію, безкарності вбивці, безпечного і легкого життя серед війн і воєнних чуток? Я
надаю перевагу бажати не щастя, а світла. Нехай наші свята будуть не шумними,
а світлими; не веселими, а радісними. Ось і зараз я кажу: «Світлого Різдва!»

Чи є щось, що говорить про Бога без
слів, що пов’язане не з поясненням, а з
переживанням, не з поняттям, а з явленням? Є. Це світло.
«Бог є світло», каже апостол Іван
(1 Ів. 1:5). Там де Бог, там завжди світло.
Світло не лише від святкових свічок і гірлянд, але від Його присутності.
Різдво – особливо світле свято. Перші свідки Христового народження – пастухи і волхви – зіткнулись з незвичним,
небесним, божественним світлом, і потім, в цьому світлі, змогли зрозуміти те,
що відбувається і зустрітися з Богом.
«А в тій стороні були пастухи, які
пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось Ангол Господній з›явивсь коло них, і слава Господ-

ня осяяла їх. І вони перестрашились
страхом великим... Та Ангол промовив
до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться
людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який
є Христос Господь» (Лк.2:8-11).
Ми – пастухи вночі. Вогнища не вистачає. Ми боїмося того, що ховається у
пітьмі. Ми боїмося ночі і дня. Бо те, що
день не світліший за ніч – все ж та сама
невідомість і безнадійність.
Ми пасемо себе і худобу, малочисельну і худу. Ми пастухи, які бояться
світла, і не здатні спасти навіть себе. Ми
вівці, які не мають Пастуха.
Ні вогнища, ні лампи не дають того
світла, яке освітило би наше життя і по-

казало б його зміст, прогнало би
б пітьму
і
з наших сердець і закутків розуму. «В
Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло» (Пс.35:10). Тобто тільки
у світлі Божої присутності ми здатні щось
побачити і щось зрозуміти. Поза Різдвом
історія світу і наша особиста доля покриті пітьмою. Різдво – «промінь світла
у темному царстві», зіркова доріжка до
Бога і яскравої повноти реальності.
«І питали: Де народжений Цар
Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю
Його, і прибули поклонитись Йому. І, як
зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним
увесь Єрусалим. 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». (Мт.2:2-3, 9-11 )
Пастухам явились ангели – світлі
Божі слуги, які світилися яскравим сяйвом. А мудреці побачили Зірку. Світло
проявляє себе по-різному, але це одне
і те ж Світло. Одні вірять в чудеса і бачать їх. Інші шукають пояснень і знаходять зірку.
Бог відкривається простим людям
і людям вченим. Його світло доступне
усім, хто має очі, щоб бачити, хто тримає їх відкритими, хто шукає, стукає,
просить.
Нехай Світло Різдва осяє нас, нехай
в цьому світлі ми побачимо себе справжніми, нехай ми побачимо Ісуса зблизька.
Нехай у світлі різдвяної зірки ми чітко побачимо своє покликання у цьому
світі, Божу волю у нашому житті, перспективи…
Нехай ми станемо тими пастухами і
мудрецями, які понесуть вість про світлу подію далі в свої сім’ї, села і міста,
народи і культури, навчальні аудиторії і
професійні спільноти, щоб світла стало
більше, щоб яскраво сіяли свічки, лампи
і маяки; щоб люди бачили світло і йшли
на нього; щоб «Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто
сидів у країні смертельної тіні, засяяло
світло» (Мт.4:16).
Нехай пройде страх, відступить ніч.
Нехай настане та велика Радість,
яку обіцяли ангели всім людям, а значить – і нам.
Нехай мир наповниться Світлом!
Світлого Різдва!
Михайло Черенков

Різдвяні історії Чарлза Діккенса
Існують твори, які варто прочитати, деякі – навіть неодноразово. Проте
існують шедеври літературного мистецтва, які хочеться перечитувати
ще і ще. І кожного разу, читаючи знайомі слова й сюжети, ми відкриваємо для
себе щось нове. Бог говорить до нас і нагадує старі
істини, які ми знаємо, проте
вони, з плином часу, затерлися, немов стара платівка.
До таких творів належить
цикл повістей англійського
письменника Чарлза Діккенса
«Різдвяні повісті».
Піднявшись із самих
низів англійського
суспільства,
пройшовши нелегкий шлях простого робітника на фабриці, переживши сором банкрутства свого батька й неспроможності

розплатитися з боргами, знаючи, що насправді означають слова «важкою працею проторити шлях у житті», Діккенс
пише низку повістей, які зачаровують
своєю казковістю й зворушливістю. Упродовж 1843–48 рр. перед Різдвом друкувалася нова
повість, яку читачі сприймали
як найкращий дарунок на свято. Ці твори були надзвичайно
популярними у лондонської публіки. Та й зараз вони не менш
актуальні. Адже ще й досі, характеризуючи жадібну людину, ми можемо сказати: «Ти – Скрудж», – й
усе буде зрозуміло.
Ці повісті відображали як певні містичні
моменти, так і ті цінності, які ми пов’язуємо з так званою
«вікторіанською епохою». Адже автор
жив і творив саме у той період, і хрис-

тиянський світогляд та цінності пронизують його твори. У них перемагає добро й правда. Багато хто каже, що ці
твори є дещо наївними. Але кожному
із нас хочеться пережити момент чуда
й простого дотику до надприродного.
А коли ти віриш у Бога й розумієш, що
Він змінює серця людей, то погоджуєшся, що саме так і можуть відбуватися з людьми чудесні перетворення.
Цей цикл повістей мав таку популярність, що багато хто з письменників у
60-80 рр. ХІХ ст. копіював Діккенса: від
Льва Толстого з його пасторальними
творами до атеїста Анатоля Франса.
Якщо ви хочете поринути в атмосферу
Різдва й різдвяної містерії – прочитайте
ці повісті. Та пам’ятайте, при читанні Бог
буде ставити вам запитання – як ви живете і чи помічаєте тих, хто живе поряд
із вами?..
http://slovovchitelyu.org/
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Різдво разом

У Першій світовій війні сини
України, розділеної між Австро-Угорською та Російською імперіями,
воювали у двох ворожих арміях.
– За царя! За отєчєство! Ур-р-ра-а!!
– Вперед! За цісаря! Слава!
Ці кличі виривалися несамовитим ревом із тисяч розгарячілих
горлянок, перемішувалися з кров’ю
й вихаркувалися на сніг.
Із цими кличами падали — убиті, пошматовані, а наступні ряди напирали на них, бездумно, осатаніло, щоб трохи далі померти з тими
ж кличами в горлі:
– За царя! За отєчєство!
– За цісаря! Слава!
І якби день тривав рік, це тривало б рік, і якби вік – люди без упину
вбивали б людей цілий вік.
Але стало сутеніти – й бойові
дії пригасали, а коли вже стемніло, згасли дотла – і на поле битви з
височини осіла тиша, і незгасні янгольські очі з подивом і жалем дивилися на це місиво трупів, майже
трупів і ще не трупів.
Рядового Василенка з офіцером Брусніциним оглушило вибухом гармантя, і вони лишилися неподалік австріяцьких шанців, коли
російська атака захлинулася й відступила.
Поночі вони очуняли, Брусніцин

був поранений і крізь тихий стогін
прошепотів:
– Помогі, браток, помогі, солдатік.
– Зараз… щас… вашскородь…
Рад стараться… – І Василенко заходився перебинтовувати офіцера.
Невдовзі, видко, біль угамувався й
Брусніцин замовк.
Тільки огром незглибимого неба
міріадами очей пильно й мовчки
вдивлявся у світ.
– Тиха ніч, свята ніч! — вихопився у Василенка спів колядки.
– Гей, зітри сльози з віч!.. – раптом почулося десь здалеку.
«Господи! – раптом згадав Василенко. – Се ж сьогодні Свят-вечір».
А колядка з австріяцького боку,
на хвильку змовкнувши, звучала
далі:
– Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас.
Василенко підвів голову.
Диво, але з окопу теж визирнула голова, визирнула співаючи:
либонь, не боялася стати мішенню
російської гвинтівки.
Так вони обоє доспівали колядку. Потім той, з австрійського боку,
завів «Спи, Ісусе, спи».
Доспівали і її.
Тоді зачулося:
– Христос ся раждає!

Слово сталося тілом...
Той із нас, хто виріс у традиціях
неформальної чи домашньої молитви,
навряд чи оцінить ті зміни у ставленні
людини до божества, які приніс євреям
Ісус. Індійці приносять жертви в храмі.
Схилені на коліна мусульмани кланяються так низько, що торкаються лобами землі. У більшості релігійних традицій страх – дійсно превалююча емоція
під час навернення людини до Бога.
Безумовно, у євреїв страх був нерозривно пов’язаний з поклонінням. Палаючий кущ Мойсея, розпечене вугілля
Ісаї, неземні видіння Єзекіїля – мужа,
«удостоєного» прямого спілкування з Богом, який думав, що
піде або обпаленим, або ж наполовину скаліченим, як Яків.
Це були Божі обранці. Діти євреїв також чули історії про святу гору в пустелі, яка ставала
фатальною для кожного, хто доторкався до неї. Вони знали: якщо ви
неправильно поводитеся з ковчегом
заповіту, то загинете; неналежно увійдете у святе святих – не вийдете звідти
живими. Для тих, хто відгороджував у
храмі вівтар для Бога і уникав проказувати вголос Його Ім’я, з’явлення Бога у
вигляді немовляти в яслах виглядало
більш ніж дивно. Навряд чи можна уя-

вити собі щось менш священне, ніж новонароджений, якого сповили, ручки й
ніжки притиснувши до тіла. В Ісусі Бог
знайшов спосіб налагодити з людиною
контакт, який би не викликав у неї страху. Я глибше зрозумів сенс втілення,
коли придбав акваріум з морськими
рибами.
Утримувати
такий акваріум, як я зрозумів,
справа
не з легких. Мені
навіть
д о в ел о с я

завести невелику хімічну лабораторію,
щоби слідкувати за вмістом нітратів
та аміаку. Я домішував у воду стільки
вітамінів, антибіотиків, різних добавок
та ферментів, що можна було змусити рости й каміння. Я фільтрував воду
через скловату і деревне вугілля, а
потім опромінював її ультрафіолетом.
Ви можете подумати, що за всю затра-

Василенко ніколи не чував такого вітання, відповів як знав:
– З Різдвом Христовим, будь
крепкий!
Тоді вони разом стали і – пішли
один одному назустріч. Посередині
спинилися, обнялися, поцілувалися на три боки і той, з австріяцьких
шанців, спитав:
– Ну, брате, якої будемо співали?
– А хоча би оцієї: «В Вифлеємі
новина». Знаєш?
– Чом нє!
Вони проспівали цю, потім «Ангел Божий із небес», відтак «Коли
ясна звізда», опісля «Гей високо в
темнім небі»:
– Гей високо в темнім небі
Зірка засіяла,
Плила, плила між горами,
Над вертепом стала.
Мати Сина породила,
В ясла положила,
Чистим сіном притрусила
Господнього Сина…
Василенко почув, як пролунав
постріл, як вигукнув Брусніцин:
«Проклятий хохол! Прєдатєль!».
Відчув, як його обпекло біля серця,
але доспівав колядку:
– Нехай Божому Дитяті
Честь і слава буде,
Нехай Його прославляють
В цілім світі люде!
Доспівав – і вже аж тоді осунувся на руки побратимові, й той,
підтримавши, поклав його собі на
коліна.
– Гнатишак! Гнатишак! Негайно
в окоп! – почулося німецькою, а потім українською.
Але Гнатишак, обнявши тіло
Василенка, все співав і співав колядок, наче удвох, ні – таки удвох,
і, либонь, вони удвох отак на небі
співатимуть: довго, довго, бо знають же силу-силенну тих колядок,
і не перестануть співати, доки не
згадають останньої, а там буде знову Різдво, і вони співатимуть – без
числа, без числа, без міри…
Вічно.
Віктор Гребенюк

чену на це енергію мої рибки, щонайменше, мали би бути мені вдячними.
Та ба. Щоразу, коли моя тінь падала на
акваріум, вони ховалися в найближчу
мушлю. Єдиною емоцією, яку вони проявляли стосовно мене, був страх. Хоча
я підіймаю кришку і даю їм їжу тричі
на день, вони ставляться до кожного
мого візиту як до безсумнівного наміру
їх помучити. Я не міг переконати їх у
щирості своїх намірів. Для своїх рибок
я був божеством. Я був надто великим
для них, мої дії були для них неосяжними. Моє милосердя вони розглядали
як жорстокість, мої спроби зберегти їх
здоров’я – як шкоду. Я почав розуміти,
що для того, щоб змінити їхнє сприйняття, мені потрібна певна форма
втілення. Мені довелося б стати
рибою і говорити з ними зрозумілою
для них мовою. Людину, яка стає рибою, неможливо порівняти з Богом,
Який стає Немовлям. Та все ж, відповідно до Євангелія, саме це й сталося
у Віфлеємі. Бог, Який створив світ, набув форми всередині нього, подібно до
того, як художник може зобразити себе
на картині чи драматург отримати роль
у власній п’єсі. Бог написав сценарій, у
якому використав реальних людей на
сторінках реальної історії. Слово сталося тілом…
Філіпп Янсі
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В Єрусалимі знайдено відтиск
печатки царя Єзекії
Однією з найбільш
обговорюваних
новин
тижня,стало повідомлення про знахідку в археологічному парку Офел,
на південь від Храмової гори в Єрусалимі, глиняного відбитка печатки царя
Хізкіягу (Єзекії), який правив в Юдеї з 727 року до н.
е. до 698 року до н. е.
Відбиток знайшли під час розкопок, які проводяться групою з інституту археології Єврейського університету під керівництвом доктора Ейлат Мазар.
Мова йде про відтиск овальної форми, розміром
9,7х8,6 мм, на глиняному фрагменті товщиною біля
3 мм і розміром 13х12 мм. На відбитку видно слід
перстня, який містив царську печать.
На печатці написано на Біблійному івриті: «Належить Хізкіягу, сину Ахаза, царю юдейському». В центрі печаті зображення крилатого сонця з трьома променями, поруч із символом безсмертя – «єгипетським
хрестом».
ieshua.org

Голова СБУ: Церква має стати консолідуючою силою для єднання
українського народу
Гол о в а
Служби безпеки України
Василь Грицак
вважає,
що
церква
має стати консолідуючою
силою для єднання українського народу. Про це він
сказав 11 грудня на зустрічі з Всеукраїнською Радою
Церков і релігійних організацій, повідомляє Інститут
релігійної свободи.
У прес-центрі Служби відзначили, що під час зустрічі голови СБУ із Всеукраїнською Радою Церков і
релігійних організацій було обговорене широке коло
питань, які турбують українське суспільство, особливо у контексті російської агресії.
Українські церкви і релігійні організації знаходяться
на передовій інформаційної війни і постійно закликають вірян до єднання, толерантності та захисту Вітчизни. Присутні констатували, що релігійний мир і злагода
в Україні під загрозою. І саме тому Всеукраїнська Рада
Церков та релігійних організацій може бути надійною
платформою пошуку шляхів для порозуміння.
Представники українських церков і релігійних організацій схвально віднеслися до ініціативи СБУ відкрити власні архіви.
Інститут релігійної свободи, Київ

Турчинов заявив про відродження
капеланського служіння

Секретар Ради національної безпеки і оборони
України Олександр Турчинов підкреслив важливість
разом з відродженням армії відновлення і капеланського служіння. Про це він повідомив на з’їзді військових капеланів.
«Дуже важливо, що разом з нашою армією ми відроджуємо і капеланське служіння, бо справжня могутня, справжня сильна армія може бути побудована
лише на фундаменті духовності і моралі», – повідомив О. Турчинов.
Він також підкреслив, що сьогодні в Україні працює
біля 200 військових капеланів, більшість з них знаходяться на передовій.
prochurch.info
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Дванадцять причин народження Ісуса Христа

Народження Ісуса Христа – це не
просто гарне свято! Не лише смачна
кутя, радісні колядки і щедрівки!
Народження Ісуса Христа – це подія, яка змінила все людство, подія, яка
продовжує мати колосальний вплив на
людей ось уже більше двох тисяч років!
Отже, дванадцять причин народження Ісуса Христа:
Перша – щоб відновити стосунки
людини з Богом, які були втрачені внаслідок гріхопадіння Адама. У відносинах
з Богом людина може отримати все необхідне для щасливого життя!
Друга – щоби спасти людей від рабства гріха. Гріх сильний. Він має надзвичайно руйнівну силу та спонукає до залежності від нього. Людина сама не має
сил, щоб ефективно протистояти гріху.
Лише благодаттю Божою ми перемагаємо гріх та всяку руйнівну залежність від
нього;
Третя – задля звільнення людей
від проклять. Багато сьогодні є найрізноманітніших проклять, які є страшною
перепоною для здорового та радісного
життя. Ми, часто, можемо не знати і не
розуміти, чому страшні речі „безпричинно” відбуваються в нашому житті. Ісус
Христос – це Той, Хто поборов на Христі
всяке прокляття, щоб ми були вільні!
Четверта – задля зцілення людей!
Ісус не тільки цілитель нашого фізичного організму, але й душі. Він прекрасно
знає наші болі і страждання та має силу,
щоби звільнити від них!
П’ята – аби дати нашим душам мир.
Як багато людей сьогодні страждають
від страхів, фобій, депресії та апатії. І
ніякими таблетками ці страшні діагнози
не вилікуєш, це не фізичні симптоми,
це – глибока душевна проблема. Тільки
Ісус може дати правдивий великий мир
та спокій для душі, щоб вона отримала
свій „бальзам” та була щасливою!
Шоста – щоб ми мали знання та силу
для реалізації свого покликання. Ісус, як
Бог, знає наше життя ще до народження.

Він має свій прекрасний план майбутнього для людини, щоб вона займалася
своєю улюбленою справою, зростала
професійно, заробляла на життя та ставала все успішнішою та щасливішою!
Сьома – щоб подарувати нам Утішителя – Духа Святого. Тепер ми на Землі
не сироти – з нами завжди є Бог в особі
Духа Святого. Це найближчий і найдорожчий Друг. Друг, Який завжди допоможе, Який зрозуміє, Який підкаже, Який
дасть силу, Який захистить...
Восьма – щоб навчити нас та дати
нам високу мудрість для найкращого
використання цього життя! Ісус багато
вчив, розуміючи, що ми маємо потребу
зрозуміти, як правильно прожити. Ця
мудрість є в Біблії, цю мудрість черпаємо у щоденному спілкуванні з Ним!
Дев’ята – аби дати нам впевненість
у прийдешньому і подарувати прекрасне майбутнє. Одна із життєвих аксіом:
Ісус ніколи не залишить нас, якщо ми не
залишимо Його. Він знає наше життя,
влаштовує його найкращим чином та готує багато подарунків, щастя та радощів
у майбутньому!
Десята – щоб дати нам істину. Люди
завжди шукали істину. Протягом життя

Мелодія бурі
Існує легенда про німецького барона, який у своєму замку на Рейні
протягнув дроти від од- нієї башти
до іншої так, щоб вітер перетворив
їх в Еолову арфу.
Ніжні вітерці грали навколо замку,
але музика не народжувалась.
Одного разу вночі
розлютувалась шалена
буря, гора і замок здригалися від поривів вітру.
Барон вийшов на поріг
подивитися на страшний буревій і ось «еолова арфа» наповнила повітря звуками. Потрібна
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могли і не знайти. Ісус – це істина життя.
Його потрібно шукати, любити, вивчати
Його науки та служити Йому. В Ісусі ми
знаходимо все найкраще та найпотрібніше;
Одинадцята – щоб давати відповіді
на наші молитви. Почута та виконана
молитва – це великий дар! Ісус день і ніч
стоїть перед Богом Отцем, щоби просити за нас, сповіщаючи Його про наші
нужди. Ісус чує наші молитви, якщо молимося у Його волі, піднімаючи свої руки
до Нього!
Дванадцята – задля подарунку спасіння душам нашим та вічного життя в
Царстві Небесному. Заплата за гріх –
вічна смерть та перебування в пеклі у
страшних муках. Але дар Ісуса Христа –
це вічне життя та блаженство перебування на Небесах!
Як зробити так, щоби всі перераховані дари від Ісуса стали реальністю нашого життя? Ісус вже все зробив зі свого
боку для цього! Тепер вибір тільки за
Вами!!!
Необхідно щиро визнати Ісуса як
свого Господа та Спасителя, покаятися
у всіх своїх гріхах та попросити, щоб Ісус
став вашим Богом на все життя. Моліться так:
«Господи Ісусе, знаю, що я дуже
грішна людина і вчиняв багато беззаконня. Прошу Тебе, дорогий Небесний
Отче, прости мені всякий гріх, який я
вчинив свідомо, чи несвідомо. Очисти
мою душу від всякого гріха. Очисти мій
рід від всякого прокляття. Я примиряюся з Тобою і хочу жити за Твоєю волею.
Даруй мені свого Духа Святого та вічне
життя. Амінь.»
Після цього знайдіть церкву, яку Ви
будете відвідувати щотижня, а також купіть Біблію, щоб читати її щодня і, звичайно, щоденно моліться, від серця,
щиро розповідаючи, що Вас турбує, і що
Ви б хотіли попросити у Бога!
Бажаю Вам у ці різдвяні дні, щоб
Ісус Христос став великою реальністю
Вашого життя, а не просто образом, чи
історичним героєм...
Сергій Гула
була буря, щоб виникла музика!
А ви не знали людей, життя яких
не видавало жодної музики
у часи безпечного благополуччя, але коли буря налетіла
на них, вразили собі подібних
силою і могутністю своєї музики?
Ти завжди можеш
розраховувати на Бога
в час «після» пережитих нещасть, якщо вони
були правильно подолані. Він зробить це в
тисячу разів благословеннішим, ніж те,
що передувало цим
випробуванням.

У різдвяну ніч
Місяць в небі яснолиций,
Чистий, чистий, – як з роси…
В ніч оцю мені не спиться –
Народився Божий Син.
Я в думках до Нього лину
У далекий Віфлеєм,
Щоб назавжди в ці хвилини
В серце Він прийшов моє.
Я любов до Нього чую,
Посміхаються вуста,
Ніч оцю переночую
У молитві до Христа.
Я не спатиму сьогодні,
Зрозуміло тут чому, –
Народився Син Господній,
Тож вклонімося Йому.
Сергій Рачинець

***
Лежав Ісус, народжений у яслах,
Комусь всміхався лагідно вві сні.
В хліві давно лампадка вже погасла.
Снувала тінь по глиняній стіні.
А десь внизу під яслами лежало
Таке ж маленьке немічне ягня.
Спокійно спало. Спало і не знало,
Яка то доля випаде з-за дня.
Ось виросте – і зв’яжуть його люди,
За гріх чужий у жертву принесуть...
А чи не так з Ісусом потім буде,
Коли Його за гріх мій розіпнуть?..
Юрій Вавринюк

Божий Син
Не в постелі і не в домі
Надзвичайної краси,
А у яслах на соломі
Народився Божий Син.
В небі зірка засвітила,
І світитиме всякчас,
Бо усіх оповістила,
Що прийшов на землю Спас.
І тоді до Нього люди
Поспішили звідусіль…
Так було воно, так буде –
Він і нині радий всім.
Йдуть і йдуть до Нього знову,
Хоч дорога не проста…
Ну, а ви, скажіть, готові
Теж прибути до Христа?
Сергій Рачинець

Зірка не погасла
Іще та зірка не погасла
У світі зла, гріха, спокус,
Що освітила людям ясла,
Де був народжений Ісус.
Тоді, покликані зорею,
Відклавши справи геть усі,
До Сина Божого в Юдею
Ішли зі Сходу мудреці.
Несли багаті подарунки,
А в серці – мрії золоті…
Минуть літа – і порятунку
Усі шукатимуть в Христі.
Тепер Спасителю принести
Спішу хвалу сердечну я,
А він – Розп’ятий і Воскреслий –
Над світлом зіркою сія!
Переклад з російської Мирослави
Приходько
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