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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Народився – щоб спасти!
Якось на богослужінні після заклику до 

покаяння молився один чоловік. Жалкуючи 
про неправильні вчинки, тяжкі гріхи, про-
сив у Бога прощення. Після молитви про-
повідник запитав: «Чи вірите, що Бог вас 
простив?» Він на мить задумався, а потім 
радісно вигукнув: «Простив! Простив!»

Що таке Рiздво? Або яке 
воно справжнє?

Різдвяна історія в Євангелії була з са-
мого початку. Прочитане дещо приголом-
шило... Не може бути! Таке враження, наче 
біблійне Різдво несправжнє. Про їжу ні 
слова. Хвалебні пісні співали тільки ангели 
і, можливо, пастухи. Але робили це твере-
зими голосами.

Язичницькi персонажi 
повернулися

Це сталося після того, як 28 грудня 
1935 року член Президії ЦВК СРСР П. П. 
Постишев опублікував у газеті «Правда» 
статтю, в якій запропонував організувати 
для дітей святкування Нового року. По 
всій країні почали проводити новорічні 
заходи з використанням переосмисленої 
«різдвяної» атрибутики.

Чи може бути мир 
на землi?

Та відповідати не довелося. Раптом 
тишу порушив різкий стук у двері. Данилко 
здригнувсь і якось боязко зіщулився. Хто 
б це міг бути? В очах матері промайнула 
тривога. Вимогливий стук повторився. 
Гаяти часу не слід, тож вона поспішила до 
дверей. На порозі стояли троє німецьких 
солдатів…
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П 
роглянув нещодавно заголовки 
новин за деякий час і був здивова-
ний широким спектром сподівань 

нашого народу. Проаналізувавши, прийшов до 
певних висновків.

Перше місце, безумовно, займає сподівання 
на підвищення зарплат. Потім йдуть повідом-
лення про очікування безвізового режиму з Єв-
ропою. А далі — надії на якість реформ, більш 
ефективну владу, мирне небо, можливість схуд-
нути за декілька днів, отримання «рятувальних» 
пільг... і нічого про душу. Хтось розчаровано під-
сумовує: «Нам уже сподіватися нема на що». А 
дехто ще бадьориться: «Поки дихаю — надію-
ся!»  Кмітливі ж реалісти дають пораду: «Треба 
чекати кращого, а бути готовим до гіршого».

І так кожного разу, як по колу, з настанням Но-
вого року знову хапаємося за кожну соломинку 
надії, аби тільки справдилося намріяне. Потім 
все поступово завмирає і пробуджується з на-
ближенням чергових новорічних свят. А невдо-
волення з’їдає останні крихти щастя.

От і знову кожного хвилює, що ж очікує нас за 
завісою 2017-го?

Вимушений декого розчарувати — буде те 
саме, що й у минулому році... у випадку, якщо не 
оновимося ми! Знову будуть проблеми з грішми, 

Любі наші читачі! Вітаємо вас з величним святом 
Різдва Христового та Новим 2017 роком!

На що сподіватися 
в новому році?

Євангелія від Матвія 1,18-25

неефективною владою, беззаконням, слабким здоров’ям... Нас з но-
вою силою дратуватимуть невирішені проблеми і порожні обіцянки 
на покращення. А потім чергове розчарування, зневіра, депресії... Бо 
найголовніша проблема, яку потрібно вирішувати,— не в матеріаль-
ній площині, а в моральній. Духовній, коли хочете.

Ось про що нас вже давно попереджено, при-
чому неодноразово! Ще дві тисячі років тому 
Євангелія повідала: «Знай же ти це, що останні-
ми днями настануть тяжкі часи. Бо люди будуть 
тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, 
богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, 
непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестри-
мані, жорстокі, ненависники добра, зрадники, на-
хабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж 
люблять Бога,— вони мають вигляд благочестя, 
але сили його відреклися. Відвертайсь від таких!» 
(2 Тимофія 3, 1–5). Таку жахливу картину людства 
маємо сьогодні.

«Що за безвихідь?»— скажете ви. Якраз ні! 
Вихід є!!! Знову ж таки в Євангелії: «Прийдіть до 
Мене,— закликає Христос,— всі струджені та 
обтяжені,— і Я вас заспокою!» (Матвія 11, 28).

Ось він, правильний напрям сподівань!
Тож нехай новий рік потішить нас приємним 

життям, внутрішнім задоволенням і благословен-
нями Божими!

І ще: більшість проблем зникає сама со-
бою, якщо жити за принципом «Велике над-
бання — то благочестя із задоволенням» (1 
Тимофія 6, 6).

Михайло Бондар

18. Народження ж Ісуса Христа стало-
ся так. Коли матір Його Марію було за-
ручено з Йосипом, то, перше ніж вони зі-
йшлися, виявилося, що вона має в утробі 
від Духа Святого.

19. Йосип же, чоловік її, будучи правед-
ним і не бажаючи ославити її, хотів та-
ємно відпустити її.

20. Коли ж він подумав про те, ось ан-
гел Господній з’явився йому уві сні і ска-
зав: «Йосипе, сину Давидів, не бійся при-
йняти Марію, дружину твою, бо зачате 
в ній є від Духа Святого.

21. І вона народить сина, а ти даси 

ім’я Йому Ісус, бо Він спасе людей Своїх 
від гріхів їхніх».

22. А все це сталося, щоб збулося ска-
зане Господом через пророка, який гово-
рить:

23. «Ось діва зачне в утробі і народить 
Сина, і дадуть ім’я Йому Еммануїл, що оз-
начає: з нами Бог».

24. Пробудившись від сну, Йосип вчи-
нив так, як звелів йому ангел Господній, 
і прийняв дружину свою.

25. І не знав її, поки не народила Сина 
свого первонародженого, і він дав Йому 
ім’я Ісус.
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o
Втішайтесь всі: дорослі, також діти,

Бо радість ангел пастухам звістив:
«У Віфлеємі народивсь Спаситель!»

Прийшов на землю грішну Божий Син.

Раділо небо, і земля раділа,
Хоча про це ніхто з людей не знав.

В імлі дорогу зірка освітила
Тим, хто побачити Христа бажав.

І я хотів би разом з мудрецями
Дари свої Ісусу принести,

Почути вістку разом з пастухами,
Що пролунала їм в ту ніч згори.

Та не потрібно в Віфлеєм спішити,
Щоб поклонитися Царю царів,—
У серці хоче жити Відкупитель,
Тож не вагайся, а Його прийми.

Г. Флоря

ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Ц і підбадьорливі слова за-
писані на самому початку 
Нового Завіту і безпосе-

редньо відносяться 
до Різдва. Так ангел Го-
сподній звернувся до 
Йосипа, підкреслюю-
чи ціль народження 
Ісуса Христа. Хотілося 
б глибше замислити-
ся над цією важливою 
звісткою.

Ім’я Ісус, у перекла-
ді з єврейської, означає 
Спаситель. Бог обіцяє 
врятувати людей Своїх 
не від бідності, хвороб, 
передчасної смерті, а від гріхів. Чому це 
так важливо? Тому що людина, навіть 
якщо здорова, багата, добре влаштована 
в житті, але без Бога, залишається знедо-
леною. Гріх забирає щастя, тому що несе 
відчуття вини, поневолює і навіки роз-
лучує з Богом. Варто задуматись про це 
сьогодні кожному.

То що ж це за спасіння, яке пропонує 
Євангелія всім людям?

Спасiння вiд вини грiха
Біблія навчає, що гріх робить людину 

винною перед Богом і людьми. Совість, 
вірний і непідкупний сторож наших душ, 

обов’язково вказує на неправильні вчин-
ки, викликає занепокоєність. А якщо за-
суджує сумління, то Бог — також. «Бо 

якщо серце наше засу-
джує нас, то тим більше 
Бог, бо Бог більший, ніж 
серце наше, і знає все» (1 
Послання Іоанна 3, 20).

Якось на богослу-
жінні після заклику до 
покаяння молився один 
чоловік. Жалкуючи про 
неправильні вчинки, 
тяжкі гріхи, просив у 
Бога прощення. Після 
молитви проповідник 
запитав: «Чи вірите, що 

Бог вас простив?» Він на мить задумався, 
а потім радісно вигукнув: «Простив! Про-
стив!»

Спасiння вiд влади грiха
Багато людей хотіли би змінити спо-

сіб життя, але не мають сили... Алкоголь, 
тютюн, наркотики, азартні ігри, амораль-
ність, ненависть і тому подібне в міц-
них кайданах тримають своїх бранців. А 
звільнення може дати тільки Ісус. Він для 
цього й прийшов! «Дух Господній... по-
мазав Мене... проповідувати полоненим 
визволення... відпустити пригноблених 
на волю» (Євангелія від Луки 4, 18) — так 

сказав Христос. Серед моїх знайомих є 
багато тих, кого Бог врятував від гріхов-
ного рабства. Один із таких звільнених і 
я, за що щиро дякую моєму Спасителю.

Спасіння від влади гріха не означає, 
що погані бажання більше ніколи не ви-
никають. Диявол не залишає спроб спо-
кусити навіть спасенних людей. Христос 
про це попередив: «Бережіться, щоб вас 
хто не звів...» (Євангелія від Матвія 24, 4).  
Але Бог дає силу протистояти гріху. 

Спасiння вiд наслiдкiв грiха
За Божою справедливістю грішник 

повинен отримати те, що заслужив. «Бо 
плата за гріх — смерть...» (Послання до 
римлян 6, 23). Було б дуже сумно, якби на 
цьому й закінчувався цей вірш із Єван-
гелії. На щастя, там є продовження: «...а 
дар Божий — життя вічне в Христі Ісусі, 
Господі нашім!» Після закінчення земно-
го життя душа людини не зникне, тому 
що безсмертна, і тому дуже важливо, де 
вона проводитиме вічність. Спасенні бу-
дуть із Богом у раю, а неспасенні — із са-
таною у вогненному озері. Доля людини 
залежить від її вибору при житті. Дай Бог 
вам повірити, що і сьогодні Ісус спасає 
від гріхів, і прийняти це спасіння, бо Він 
для того й народився – щоб спасти!

Сергій Аглічев

НАРОДИВСЯ – ЩОБ СПАСТИ!
«І вона народить сина, а ти даси ім’я Йому Ісус, бо Він спасе людей Своїх від гріхів їхніх» 

(Євангелія від Матвія 1, 21).

«Беззаперечно — велика таємниця 
побожності: Бог з’явився в тілі...» (1 
Тим. 3, 16).

А ле чи можна назвати таєм-
ницею народження дитини? 
В наш, насичений інформа-

цією вік, у це питан-
ня посвячують навіть 
дітей, не кажучи вже 
про дорослих людей. 
І все ж...

Понад дві тисячі 
років тому в невелико-
му Юдейському містеч-
ку під назвою Віфлеєм 
народилося Немовля 
на ім’я Ісус. На перший 
погляд, нічого особли-
вого, всього лиш одне 
з тисяч статистичних 
народжень, які щодня 
відбуваються на Землі. Все просто й 
зрозуміло. Як у всіх. Побожна Марія має 
законного чоловіка, праведника на ім’я 
Йосип.

Але, ламаючи всі людські уявлення та 
стереотипи, Євангелія висвітлює цю тему 
по-іншому. Всупереч мудруванням уче-
них, в народженні Ісуса Христа апостол 
Павло бачить велику таємницю, щось 
приховане від сторонніх очей і непосвя-
чених сердець: «Беззаперечно — велика 
таємниця побожності: Бог з’явився в 
тілі...» (1 Тим. 3, 16). У чому ж вона поля-
гає? Спробуємо за допомогою Божого 
Слова розібратися.

1. Непорочне зачаття
Все оточення благочестивої родини 

Йосипа вважало його законним батьком 
Ісуса. Як же може бути по-іншому? «Хіба 
Він не син тесляра?» «Ісус... був, як дума-
ли, сином Йосипа...» — так пише єванге-
ліст Лука, оповідаючи у своїй книзі про 
родовідне коріння Господа. Але так тіль-

ки думали, насправді ж все було по-іншо-
му. Формально, «на папері», Ісус значив-
ся сином Йосипа, але, відкриваючи нам 
першу таємницю, Євангелія говорить 
про непорочне зачаття Сина Божого: 
«Ангел промовив до неї: ”Не бійся, Ма-
ріє,— бо в Бога благодать ти знайшла! І 
ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, 

і даси Йому ймення Ісус. 
Він же буде Великий, і Си-
ном Всевишнього званий, 
і Господь Бог дасть Йому 
престол Його батька 
Давида. І повік царюва-
тиме Він у домі Якова, і 
царюванню Його не буде 
кінця”. А Марія озвалась 
до Ангела: ”Як же ста-
неться це, коли мужа не 
знаю?”... І Ангел промо-
вив у відповідь їй: ”Дух 
Святий злине на тебе, 

і Всевишнього сила обгорне тебе, 
через те то й Святе, що народиться, 
буде Син Божий!”» (Лук. 1, 30–35).

2. Боговтiлення
«Беззаперечно — велика таємниця 

побожності: Бог з’явився в тілі» (1 Тим. 
3, 16). Народження єврейського хлоп-
чика на ім’я Ісус є ніщо інше, як втілення 
в людське тіло вічного Бога. Люди, які 
жили в ту далеку епоху, зрозуміти цього 
не змогли, і не дивно, адже без об’явлен-
ня згори це неможливо. Тільки Писання 
відкриває нам, що Немовля, народжене 
в Віфлеємі,— вічний Бог, Який існував 
до Свого земного втілення. Починаючи 
свою Євангелію, апостол Іван пише про 
це так: «Споконвіку було Слово, а Слово 
в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога 
було споконвіку. Усе через Нього повста-
ло, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього. І життя було в Нім, а життя 
було Світлом людей. А Світло у темряві 
світить, і темрява не обгорнула Його... І 
Слово сталося тілом, і перебувало між 

нами, повне благодаті та правди, і ми 
бачили славу Його, славу як Однородже-
ного від Отця» (1: 1–5, 14). Своїм розумом 
це осягнути неможливо, потрібно лише 
повірити в те, що відкриває нам Єванге-
лія.

3. Спасiння 
пропащого людства

Збагнувши перші дві істини, мимо-
волі виникає питання: для чого Бог став 
людиною? І яка мета втілення Христо-
вого? На суді в Пилата Ісус прямо відпо-
вів на це питання: «...Я на те народився, 
і на те прийшов у світ, щоб засвідчити 
правду...» (Ів. 18, 37). Показуючи ціль на-

родження Ісуса, апостол Іван пише: «...То-
му-то з’явився Син Божий, щоб знищити 
справи диявола» (1 Ів. 3, 8).

Отже, народження Ісуса не було ви-
падковістю. Він прийшов у цей світ з пев-
ним завданням:

Перше. Засвідчити про істину, зали-
шити на землі Своє вчення, направити 
людину на шлях спасіння.

Друге. Померши на хресті за наші грі-
хи, зруйнувати справи диявола.

Потрібно визнати, що, проникнувши 
в таємниці фізичного світу, життя люд-
ства змінилося на краще. Збагатившись 
знаннями, люди перемогли багато хво-
роб, отримали нові види енергії. Одним 
словом, витягли з прихованого безліч 
корисного. Але це все не вирішило ду-
ховних проблем і не зробило когось ща-
сливішим.

Відкриваючи людині таємницю Різдва 
Христового, Бог здатний збагатити кож-
ного з нас багатством незрівнянно біль-
шим — вірою, надією і порятунком душі.

Є. Бочаров

Велика таємниця
Навколишній світ сповнений таємниць і загадок. Подібно до 
потужного магніту, вони притягують до себе допитливий 

людський розум. Бермудський трикутник, 
Атлантида, Лохнеське чудовисько... 

Та й хіба мало їх навколо, великих і малих?

Після закінчення 

земного життя душа 

людини не зникне, 

тому що безсмертна, 

і тому дуже важливо, 

де вона проводитиме 

вічність.

Отже, народження 

Ісуса не було 
випадковістю. 

Він прийшов 

у цей світ з певним 

завданням...
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90 -річного старця запита-
ли: «Наскільки довгим 
здалося Вам життя?» 

Відповідь виявилася несподіваною: 
«Воно пройшло, наче зайшов в одні 
двері і за кілька хвилин вийшов у 
інші».

Наскільки швидкоплинне людське 
життя, ми переконуємося швидко. І як 
дорослі не старалися б захистити по-
чуття дитини від щоденних потрясінь, 
рано чи пізно повсякденна реаль-
ність, немов шквальний вітер, змінить 
гладеньке плесо дитячих уявлень. 
І тоді доведеться відповідати їм на 
питання, які приховуємо за дверима 
пам’яті — десь у підсвідомості.

Я ще не стрічала людини, яка б не 
погодилася з тим, що життя чимось 
схоже на атракціон в луна-парку. Не 
встиг присісти — пора звільняти міс-
це. Недаремно філософи, поети і вче-
ні, говорячи про тривалість життя, по-
рівнюють його з парою, сновидінням, 
росою на траві або спалахом блискав-
ки.

Цар Давид неодноразово відчув 
на собі подих смерті. Він відомий чи-
тачам Біблії як автор багатьох пісень. 
В одній з них він нарікає: «Ось відміряв 
долонею Ти мої дні, а мій вік — як ніщо 
проти Тебе...»

Якби-то, усвідомлюючи цю істину, 
ми частіше замислювались над влас-
ним життям. Але, на жаль, більшість 
скоріше переймається майбутніми ви-
борами, смакує подробиці скандаль-
них історій кумирів спорту, мистецтва 
або ж зайнята сюжетами мильних 
опер. І тільки іноді, коли стаємо ми-
мовільними свідками чи учасниками 
аварій, катастроф або інших трагедій, 
свідомість, що поросла бур’янами 
байдужості, починає дещо звільняти-
ся, щоб давати місце добрим сходам. 
Цей процес подібний до землероб-
ства: спочатку потрібно підготувати 
ґрунт, скопати, розпушити, звільнити 
від бур’янів, камінців. І тільки потім 
покласти дорогоцінне насіння, не за-
бувши зволожити.

Так діє Бог. Допускаючи хвороби, 
скорботи, трагедії — знищує самов-
певненість, щоб розбудити свідомість, 
нагадати, що ми залежні від Нього.

Дітям і підліткам не властиво за-
мислюватися про швидкоплинність 
і непевність життя. Але дорослість 
зобов’язує нас згадувати про це не 
тільки напередодні Нового року або 
чергового дня народження.

Необачно втрачаючи дорогоцін-
ні хвилини-години за мерехтливими 
екранами або в пошуках розваг, за-
лишаємо пустими місця в колонці до-
брих справ. Так, ми не владні змінити 
час. У хвилині все одно зостанеться 
тільки шістдесят секунд. Але залиши-
ти їх порожніми мильними бульбаш-
ками або ж зробити змістовними, за-
повнивши пізнанням Бога і добрими 
справами,— під силу кожному. Бажа-
ючому.

Віра Демченко

Швидко, як на 
атракцiонi

Ж иве в океані дивовиж-
на риба, назва якої 
прилипала. Ось що 

пише про неї енциклопедія: «Прилипа-
ли (лат. Echeneidae) — сімейство луче-
перих риб загону окунеподібних. Дов-
жина тіла — від 30 до 90 см. Характерна 
особливість: передній спинний плавник 
зміщений на голову й перетворений в 
присосок». Назвали її так тому, що має 
здатність прилипати до різних предме-
тів, наприклад, до великих риб, китів, 
морських черепах, днищ кораблів, скла 
акваріума.

Існує старовинний спосіб лову мор-
ських черепах за допомогою цих риб. 
Жителі Мозамбіку й Мадагаскару прив’я-

зують до хвоста спійманої прилипали 
мотузку і кидають її в море неподалік 
від черепахи. Риба негайно міцно при-
смоктується до плазуна, і залишається 
тільки витягти обох з води. «Вантажопід-
йомність» однієї прилипали становить 
близько 30 кг, тому для полювання на 
черепах застосовують зазвичай відразу 
декількох риб на одній мотузці. Разом 
вони можуть утримати черепаху масою 
в кілька центнерів.

Не гірше за цих риб, люди теж навчи-
лися до чогось «липнути»: одні — до хо-
рошого і корисного, інші — до згубного і 
небезпечного. Причому прилипають так, 
що від пляшки не можуть відірвати ні лі-
карі-наркологи, ні поліція, ні свідомість 
небезпеки. Реальність наших днів така, 
що 90% опитаних студентів без смарт-
фону, ноутбука й інтернету не уявляють 
життя, так, як покоління старших лю-
дей — без телевізора. Не злічити всього 

невартісного, другорядного і тлінного, 
до чого так припали серцем своїм — не 
відірвати.

Скільки того, на що ми спіймались, 
влипнувши душею. І нас смикають, мов 
риб за мотузки. А вихід є! В Ісусі Христі.

Євген Бочаров

Прилiпились! 
Хто до чого.

С ніг. Чистий. Іскристий. Свіжий. 
Пухнастими сніжинами осідає, 
вирівнюючи поверхню. В заві-

рюху проникає в кожну шпарину. Тво-
рить тільки йому властиві архітектурні 
споруди. Тимчасові, правда...

Має особливу здатність приховувати 
під собою залишені речі, неприбрану те-
риторію, недобудову, руїну... Для нього 
не існує територіальних перепон, кордо-
нів, блокпостів. Сніг не розуміє, що таке 
лінія розмежування, окупована терито-
рія, «сіра зона»...

Але є обставини, коли стає особли-
вим контрастом... на фоні розтрощених 
вікон, які осудливо дивляться, не кліпаю-
чи... Або... змішуючись після вибуху з пи-
люкою, покриває ще теплу постіль... ро-
зірване тіло... Особливий контраст, коли 
на білому... червоне... Тоді не до краси...

Схід України. Частини Донецької та 
Луганської областей. Вже третій рік по-
спіль мешканці цих багатостраждальних 
територій зустрічатимуть «Новий рік» у 
стані невизначеності. В надії, горі, нена-
висті... В коханні... В безнадії... Під обстрі-
лами... Живучи... Точніше, виживаючи... 
Пристосувавшись... хто як міг.

«Сіра зона» — територія між ліні-
ями розмежування. Спілкуючись з 
тими, хто проживає тут, дійшов вис-
новку, що цим людям потрібно дуже 
багато часу, щоб забулося, загоїлося, 
переболіло... Однак поруч живуть і ті, 
хто не втратив надії у цій «сірості».

Це особливі люди. Пройшовши 
страшне випробування разом з усіма, 
залишилися не просякнутими помстою, 
жорстокістю, прокльонами і бажанням 
вбивати у відповідь. Для того щоб по-
спілкуватися один з одним, помолити-
ся, почитати Біблію, вони десятки годин 
проводять у черзі на блокпостах. Ці 
люди віруючі. Християни. Дітей також 
виховують любити ближніх, навчаючи не 
робити зла один одному. А випробуван-
ня пройшли, як і всі, жорстокі!

Багато з віруючих залишилися жи-
вими в обставинах, де шансів для цього 
практично не було. Вони впевнені, що їх 
зберіг Бог.

Коли розпочалися бойові дії в Лиси-
чанську, дві подружні пари — Василь із 

Вітою і Роман із Софією — повертаючись 
від друзів, попали під сильний обстріл. 
На дорозі не було куди заховатись, і їм 
довелося просто лягти на узбіччя. По них 
стріляли прицільно, кулі викришували 
асфальт, свистіли поруч, попадаючи в ка-
міння, цвіркали іскрами... та не вчинили 
жодної подряпини. «Це чудо»,— свідчать 
ці люди.

Іншого разу Роман, Софія і трійко ді-
ток ішли на зібрання в Новодружівку, що 
біля Лисичанська, і в невеликому ліску 
попали під обстріл. Теж стріляли по них, 
але й тут зберіг Бог. Кулі попадали в де-
рева, в гілля, а вони залишилися цілими.

Михайло з Лисичанська розповів, як 
спекотливого липневого дня 2014 року, 
коли в місті загуркотіло, завило, засви-
стіло, серце його стислося в передчутті 
біди, і він вирішив провідати маму, яка 

жила на околиці. Сівши на велосипед, 
поїхав. За метрів двісті до її будинку рап-
том щиток, який закриває ланцюг, злетів 
і загальмував велосипед. Він гарячково 
почав усувати пошкодження. На це піш-
ло декілька хвилин... І тут бахнуло, май-
же поруч, декілька разів підряд... Земля 
задвигтіла. Коли наблизився до подвір’я, 
до якого так поспішав, побачив, як пилю-
ка і дим осідають на розтрощений пар-
кан, будинок, літню кухню...

— Мамо! Мамо!..
Тиша... Ні в зруйнованому будинку, 

ні в літній кухні немає. Може, в погребі? 
Вхід туди теж зруйнований.

— Мамо!
Він кинувся шукати і побачив її... під 

бетонною плитою. Понівечену, розірва-
ну.

Хоронити везли сім’єю у візку. А як 
інакше? Це ж війна! Сам викопав яму, сам 
засипав. У дітей, дякувати Богу, психіка в 
нормі, у дружини теж. А от велосипед зу-
пинився не випадково.

Таких прикладів багато... За кож-
ним — глибока впевненість у волі Бо-
жій, віра в Його допомогу. Головне — це  
чисте і світле серце;  не змішані зі злом 
душі; біле, іскристе сумління. І допоки у 
«сірій зоні» є такі люди, не все втрачено... 
Ще знову сніг буде білим!..

О. Білобров (097)230-04-72

БIЛИЙ СНIГ... У «СIРIЙ ЗОНI»
(репортаж iз мiсця подiй)

Ц е був звичайний зимовий 
день. Зранку надворі мжи-
чило. Але в повітрі відчу-

валося щось не те. Чи то далекі дзвони 
соборів, чи то ледь чутні звуки різдвяних 
мелодій навіювали тихий святковий на-
стрій.

Саме через це й хотілося зробити 
якусь пакість. Такі відчуття принаймні 
були у нас, солдат радянської армії, на 

чужині — в Німеччині. Якраз дуже дореч-
но поруч, за високим парканом і рядами 
«колючки», стояла частина їхніх військ.

Довго не придумували: взяли поре-
паний роздертий чобіт, вміст смітника 
штабу, додали записку з непристойним 
малюнком — все запакували в короб-
ку й підписали по-святковому «Frohe 
Weihnachten» — «З Різдвом».

Кілька хвилин — і «сердечний пода-

рунок» полетів через паркан. Нащо? До 
таких питань ми тоді не досягали.

Проте далі сталося те, чого не очіку-
вали — за годину прилетіла у відповідь 
посилка з того боку, на якій теж було 
написане вітання зі святом Різдва Хри-
стового. А коли ми, готові до всього, 
обережно розгорнули її, то остовпіли: 
невелика коробка була повна цукерок і 
шоколаду, а в записці від руки виведено: 
«Хто що має— те дає! Зі святим Різд-
вом вас!»

Цукерки ділили й висновки робили 
мовчки.

Подарунок вiд воякiв
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У явімо собі вулиці древньо-
го Рима, забиті натовпами. 
Усі тиснуться, голосно щось 

вигукують, б’ють барабани, гудуть мідяні 
труби, розноситься запах навмисне роз-
литих східних пахощів. Солдати несуть 
безліч стягів і хоругв — і ось на коліс-
ниці велично в’їжджає сам тріумфатор, 
полководець-переможець, якого сьо-
годні вітає увесь Рим. Його обсипають 
трояндами, зустрічають вінками, раби 
вклоняються до землі. Ну, а позаду — 
обов’язково присутній державний раб, 
що поставлений заради одного: постій-
но голосно вигукувати вислів: «Mеmento 
mori!» («Пам’ятай про смерть!») Не забу-
вай, що ти лише людина!

«Бережи життя» — цей вислів зустрі-

чається нерідко. Але те, що він означає, 
кожен розуміє по-своєму. Насправді ж 

мається на увазі наш життєвий час. Той, 
який маю я і яким наділений і ти, любий 
читачу. Відповідно і кількість, ну і якість. 
Тобто довжина його й наповненість.

Дехто, коли чує схожі теми, відверта-
ється, наче такі розмови наганяють нудь-
гу й чорні думки. Але це найголовніше, 
що необхідно зважувати, а головне — 
міняти, щоб рухатися в правильному на-
прямку.

Чи говориться про час у Біблії? Ав-
жеж. Ще й чимало! Господь не раз нага-
дував, що життя наше скороминуще й 
потрібно вкрай уважно витрачати його, 
тому що прожитого назад не поверну-
ти. І як страшно, коли те, чим наділив 
Бог, розміняли на безліч непотрібних 
дріб’язків, на пусті базікання, легковажні 
мрії і брудні задоволення.

Час спливає. І ні секунди, ні миті не 

повернути. Ось саме тому й закликає 
Бог цінувати часом, не витрачаючи його 
даремно. Якщо усвідомлюємо, що кожен 
день, кожна мить можуть бути останні-
ми — життя стає іншим. І це не привід 
зараз нагнати смуток, а, навпаки, спону-
кання до постійного пильнування. Щоб, 
наближаючись до кінця земного мандру-
вання, хвилювання не збільшувалось, 
а, навпаки, зростало задоволення, що 
юність прожита гарно, зрілість витраче-
на не на пусте, сиві роки приносять ото-
чуючим користь — ось про що я зараз.

Думки про швидкий плин життя при-
зводять до відповідальності та дисциплі-
ни — і тоді все стає насиченим, повноцін-
ним, не дає розслабитись, розбовтатись.

«Mеmento mori!» — нагадували 
привселюдно і писали в домах древні. 
Пам’ятай це задля того, щоб сьогодні 
жити правильно, не забувати про вели-
ке й вічне, про честь, про істину — про 
те, що часу нам наділено не так вже й ба-
гато. І для більшості з нас він уже майже 
сплив. Просто це нам невідомо. Думаю, 
хтось і зараз, читаючи ці рядки, не усві-
домлює, що його фінішна стрічка вже на-
близилась.

Нехай же нові свята, дні народження 
допомагають нам виробляти в собі бла-
гоговійне ставлення до часу як до одної 
зі святинь роду людського. У мислячої 
людини повинно бути саме так.

Олекса Бурчак

АКТУАЛЬНО

Р іздво — свято безтурбот-
ного дитинства. У ці дні мій 
матеріальний  достаток 

успішно подвоювався, а то й потрою-
вався після проспіваних колядок. Якби 
не природна скованість, то, напевне, й 
велосипеда купив би, як дехто з одноліт-
ків. Однак, попри слабу комерційну жил-
ку, все ж з нетерпінням завжди очікував 
різдвяну вечерю з незмінною, один раз у 
рік приготованою, кутею з маком. А коли 
бабуся додавала в неї, крім горіхів, ще й 
халву — то радості не було меж.

Смачно поїдав ще одну страву, яку 
протягом року чомусь не готували — ва-
реники з капустою, политі грибною під-
ливою, які в народі називалися капустя-
никами.

У пам’яті зберігся ще холодець, голуб-
ці й незмінний оселедець. Ну і, звичайно, 
пляшка терпкого на запах свіжовигна-
ного самогону, на який з нетерпінням 
поглядали дорослі, особливо чоловіча 
стать. Адже після обов’язкового кушту-
вання куті закінчувалися важкі дні посту 
і наступали радісні застілля з подальши-
ми постійними похміллями. Таким і за-
пам’яталося мені це прекрасне свято.

І коли став дорослим, то на запитан-
ня, що таке Різдво, як професійний зна-
вець, сміливо відповідав: «Кутя з маком 
і халвою, холодець, голубці, оселедець і 
сто грамів для початку».

Пройшли роки. Напередодні черго-
вого свята несподівано купив Біблію, 
щоб почитати про Різдво, а також розі-
братись: у що, власне, я вірю.

Різдвяна історія в Євангелії була з са-
мого початку. Прочитане дещо приголо-
мшило... Не може бути! Таке враження, 
наче біблійне Різдво несправжнє. Про 
їжу ні слова. Хвалебні пісні співали тільки 
ангели і, можливо, пастухи. Але робили 
це тверезими голосами. Раділи не куті, 
впереміж з іншою закускою, а покладе-
ному в ясла Дитяті! Це засмутило. Чому 
ж моє дитинство не закарбувало згадки 
про Ісуса Христа? Може, тому, що про 
Нього за столом не було й мови? Хвали-
ли смачні страви, міцні напої, потім гор-
ланили колядки, пригадували козацьку 
славу, а далі — хто що хотів і міг, підняв-
шись з-за столу.

Отже, згідно з написаним у святій 
книзі, Різдво — це не святкова смачна 
їжа, а щось куди більше і важливіше?.. 
Що ж тоді справжнє свято Різдва?.. Дай,  
Боже, самому до кінця зрозуміти і дітей 
правильно навчити.

Іду далі читати. Отже, Євангелія від 
святого Луки, другий розділ: «І трапило-
ся тими днями, - вийшов наказ царя Ав-
густа переписати всю землю...» 

Поклін Тобі, Господи Ісусе!
Все ж таки які різні бувають наші свя-

та. Чи то святкування?
Ігор Калуський

Що таке Рiздво?
Або яке воно справжнє?

Б агато людей, які мають за-
йву вагу, не вважають це 
хворобою. Але, з медичної 

точки зору, вона небезпечна для організ-
му, оскільки викликає розвиток:

— цукрового діабету 2-го типу в 10 
разів частіше, ніж у людини з нормаль-
ною вагою;

— тромбозу в глибоких венах ніг у 2,5 
рази частіше  (а в жінок — до 6 разів);

— остеохондрозу утричі частіше.
Гіпертонічна хвороба, атеросклероз, 

жовчнокам’яна хвороба, панкреатити, 
серцева недостатність, апное під час 
сну (тобто зупинка дихання), передчас-
на смерть у повних людей зустрічаються 
значно частіше. Середня тривалість жит-
тя зменшується на 6,5–13,7 років.

Ожиріння — ендокринне захворю-
вання, яке проявляється збільшенням 
маси тіла за рахунок розростання жи-
рової тканини. Причина його розвитку 
одна-єдина: в організм надходить кало-
рій більше, ніж витрачається. В Україні 
зустрічається серед жінок у 29,7%, серед 
чоловіків — у 14,8%.

В ожиріння є своя особливість: якщо 
розвивається в ранньому дитячому віці, 
то жирові клітини, крім того, що збіль-
шуються в розмірах, ще й діляться нав-
піл. А це значить, 
що їхня кількість 
зростає. У дорос-
лому ж організмі 
відбувається тіль-
ки збільшення 
їхнього розміру. 
Саме тому ожи-
ріння, не виліку-
ване в дитинстві, 
протікає в дорос-
лого більш агре-
сивно й дає чима-
ло ускладнень.

Перед кожною 
повною люди-

ною постає головне питання: як схудну-
ти? Більшість хворих так і не отримують 
бажаного результату. Як ендокринолог, 
бачу вирішення цієї проблеми лише в од-
ному — в її профілактиці ще в дитинстві.

Варто слідкувати за вагою з перших 
років життя; дотримуватися здорового 
режиму харчування і фізичної активнос-
ті; не дозволяти схильним до повноти 
довго засиджуватися перед комп’юте-
ром. Хоча б раз на рік відвідувати ен-
докринолога. Як висловився Гіппократ: 
«Один цент профілактики вартий цілого 
фунта лікування».

А ожиріння душі? Виявляється, є й 
таке. Кому з нас не зустрічалися люди, які 
вважають себе ідеальними? Ті, що зне-
важають будь-який порядок у внутріш-
ньому житті, але певні, що «в них і так не 
гірше, як у всіх»?

Відсутність щирої сердечної любові 
до ближнього, невміння прощати прови-
ни, нездатність сприймати людей таки-
ми, якими ті є,— характерна ознака такої 
хвороби.

Духовне ожиріння мало помітне, але 
на особливому обліку в небесного Ліка-
ря. Треба тільки своєчасно приходити на 
«прийом» до Нього в молитві покаяння.

Тетяна Пекур, лікар-ендокринолог

НЕБЕЗПЕЧНА ХВОРОБА
Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися 

ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб 
день той на вас не прийшов несподівано… (Від Луки 21:34)

ДУМКИ ПРО ШВИДКИЙ ПЛИН ЖИТТЯ
Коли знову настає вагома дата... як от Новий рік, у нас, буває, промайне думка про незворотність і швидкоплинність часу. 

Ну й найнеприємніше тут те, що він рано чи пізно скінчиться. Адже настане-таки та хвилина й мить,... коли й ми підемо з цієї землі.

Думки про швидкий плин 

життя призводять до 

відповідальності та 

дисципліни — і тоді все стає 

насиченим, повноцінним, 

не дає розслабитись, 

розбовтатись.

«Бережи життя» — цей 

вислів зустрічається 

нерідко. Але те, що він 

означає, кожен розуміє 

по-своєму. Насправді ж 

мається на увазі наш 

життєвий час.



ДВА БЕРЕГИ 5ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ

«21 липня 2016 року пізно 
ввечері перестало би-
тися серце Андрія Ко-

мара. Це була людина сильної волі і силь-
ного духу. Він прожив коротке, але дуже 
насичене життя» (Цитата з некролога).

Молодий, вродливий хлопець, який 
тільки закінчив школу, подавав вели-
кі надії. Але життя повернуло зовсім на 
інше.

Весело проведений з друзями час на 
березі озера закінчився трагедією, яка 
враз знищила всі мрії і блискучі перспек-
тиви. Останній стрибок у воду... і пошко-
джений спинний мозок у районі шостого 
та сьомого хребців позбавляє можливо-
сті стати коли-небудь на ноги. З тридця-
ти шести прожитих років рівно полови-
ну був приречений провести спочатку в 
інвалідному кріслі, а потім тільки в ліжку.

Позбавте авто коліс або птаха крил — 
на що вони будуть здатні? Проте зовсім 
не так сталося з Андрієм Комаром із се-
лища Гаврилівка на Київщині.

«Андрюша був сильним математи-
ком,— згадує мати,— вчителі казали, що 
кращого учня в школі немає, і тому спо-
дівалися, що закінчить інститут і повер-
неться працювати в рідну школу».

Але вчитися довелось не в «Драгома-
нова», куди подав документи, або іншому 
престижному вузі, а в «школі» життєвих 
випробувань, яку закінчив на відмінно!

Спочатку біль, розчарування, висно-
вки лікарів згасили життєве світло, однак 
не назавжди. Прийшов день, коли закін-
чився чорний тунель і з новою силою за-
сяяло сонце! Як це сталося?

Говорить Олексій Кузьменко: «З 
Андрієм ми мали гарні стосунки ще зі 
спортивної школи, де разом займалися 
у секції дзюдо. Коли сталася ця біда, то 
не було можливості побачитися, бо ос-
танніх два роки навчання він жив з бать-
ком у Бориспільському районі (батьки 

були розлучені). Але через півтора року 
його перевезли до матері в Гаврилів-
ку  — тут і вдалося відвідати. До речі, 
до Андрія приходило чимало друзів і 
односельців, а також віруючих з різних 
церков. Спочатку він мав дуже скептич-
не ставлення до віри в Бога, але згодом 
уважне читання Євангелії, яку йому по-
дарували, переконало й висвітлило ціль 
і сенс життя. У 2001 році він свідомо на-
вернувся до Бога».

З тих пір у житті ніби настала «нова 
ера». Змінився світогляд, з’явилися 
сили зносити важкі випробування, а 
також — нові знайомства та нові друзі. 
Але Андрія хвилювало одне питання: як 
віддячити Богу за дароване спасіння? 
Пройшло небагато часу – і юнак чітко 
зрозумів: можливість бути корисним є 
завжди, потрібно тільки бажання!

Так почалося незвичайне служіння: 
збір, обробка, упорядкування і розмно-
ження інформації християнського змі-
сту. Спочатку касети й компакт-диски, а 
потім і флеш-карти сотнями, тисячами 
стали розходитися в різні куточки Укра-
їни. Зі смаком створений дизайн прикра-
шав їхні обгортки. Календарі, трактати, 
запрошення, святкові листівки й багато 
іншого творили не зовсім рухливі руки. 

Навіть не вірилося, що така велика робо-
та, яка нерідко закінчувалася під ранок, 
звершувалася прикутим до ліжка чолові-
ком. Але це ще далеко не все, що зали-
шилося в пам’яті його численних друзів. 
Послухаємо їх.

Микола Вихристюк: «Мені не раз до-
водилося бувати в Андрія й допомагати 
йому. Кожного разу дивувався, як багато 
в нього друзів. Через спілкування з ними 
вся інформація про життя віруючих була 
йому доступна. Складалося враження, 
що він зовсім не хворий — ніколи не жа-

лівся на свою долю. А тепер, коли його не 
стало, відчуваємо, що осиротіли ми!»

Валентина (мама Андрія): «Незва-
жаючи на важку хворобу, постійно був 
зайнятий, а телефон не змовкав. Через 
це відчувалось якесь здорове, насичене 
життя, а тепер замовк телефон... Але 
мене дуже втішає, що Андрій уже вдома, 
з Богом».

Олександр Сейнега: «Ми приходили 
його підтримати, підбадьорити, а вихо-
дило все навпаки. Завжди радісний, з по-
чуттям гумору, нікому не давав ніякого 
приводу сумувати. ”Мені не гірше від ін-
ших, і я щасливіший за багатьох, хто має 
здорові ноги,”— часто говорив він».

Володимир Чмелюк: «Андрій бачив 
проблеми й потреби інших більше, ніж 
свої. Знаючи мій нестриманий характер, 
нерідко надсилав SMS-повідомлення з бі-
блійними текстами, які допомагали пе-
ремагати недобрі звички.

Одного разу він почув, що в однієї ба-
гатодітної сім’ї згорів будинок, і вирішив 
допомогти побудувати новий. Для цього 
виставив на продаж свою власну ділян-
ку. А скільки таких, кому він допоміг або 
щось подарував,— важко підрахувати.

Коли хвороба стала дуже прогресу-
вати, я йому запропонував молитися 
за одужання, але він відмовився і сказав: 
«Не треба, я вже хочу на небо, там буду 
ходити здоровими ногами». При цьому 
продовжував працювати до знемоги, ро-
зуміючи, що вже скоро відійде».

Тетяна Чмелюк: «Якось несподіва-
но прийшла мені посилка, відкриваю, а 
там  — грибочниця (пательня для при-
готування грибів). Від кого — не знаю. І 
тільки коли відвідала Андрія і розказала 
про незвичайний, таємничий подару-
нок, зрозуміла з реакції, що це від нього. 
Потім я довідалася, що такі посилки без 
зворотної адреси багато хто отриму-
вав».

Поки я розмовляв з батьками, деся-
тирічна Наталка Чмелюк тихенько при-
несла і поклала на стіл комплект гарно 
ілюстрованих пізнавальних книжок. Вия-
вилось, що це її подарунок до школи від 

покійного Андрія.
Продовжує Олексій Кузьменко: «Ці-

каво, що до лежачого Андрія нерідко при-
ходили його шкільні друзі, щоб відкрити 
свою душу й поскаржитися на життєві 
проблеми. Він вислуховував і молився 
за них. А нещодавно зателефонував 
один наш віруючий зі Слов’янська і запи-
тав: ”Коли ви будете встановлювати 
пам’ятник?” Я поцікавився, чому він про 
це запитує. Відповідь була несподіва-
ною: ”Я хочу профінансувати цю справу, 
бо коли почалась у нас війна й настали 
скрутні часи, в цей момент зателефо-
нував Андрій, розпитав про обставини 
й запропонував досить велику суму гро-
шей, яка допомогла нам вижити. Тепер, 
коли його вже нема, хочу віддячити хоча 
б цим”».

Відчуваючи свій близький кінець, по-
спішив роздати свої цінні речі: «флешки», 
акумулятори, зарядні пристрої, книги... 
Чи нарікав коли-небудь Андрій на свою 
долю? Ні! Він всім твердив: «Якби не 
травма й ці обставини, то що було б зі 
мною? Я не мав би життя вічного і не був 
би щасливий!»

Аналізуючи все почуте, замислився 
над питанням: «А що я в свої п’ятдесят, з 
руками й ногами, встиг зробити такого, 
щоб навіть дитині було що згадати про 
мене доброго? Що придбав? Чи, може, 
марно втратив час?»

Михайло Бондар

...ДИВЛЯЧИСЬ НА КIНЕЦЬ ЇХНЬОГО ЖИТТЯ, 
ПЕРЕЙМАЙТЕ ЇХНЮ ВIРУ (Євр. 13, 7).

Кінець кожного року примушує робити підсумки: що придбали, а що втратили.

Вiд порогу дому  
ДО ПОРОГУ ВIЧНОСТI
З аходиш чи виходиш — байдуже, все одно щось чекаєш від нього... Він 

стає жаданим, коли повертаєшся з далекої дороги, бо знаєш: на тебе че-
кають вдома милі серцю очі... Як виходиш — він для тебе початок нового 

дня з незвіданими радощами й турботами. Бо переступаючи його, потрапляєш у 
зовнішній вир подій, облич, усмішок та сліз, боротьби добра і зла...

Пороги. Що за ними насправді важливе, а що... марнотне, не варте уваги? Як 
вони зустрінуть тебе, або як стрінеш їх ти? Варто задуматися, перш ніж пересту-
пити.

Поріг вічності. Ти чекаєш цього порогу? І не має значення, чи посріблені скро-
ні, добудовано дім, одягнуто весільну сукню, вивчено останню букву, промовлено 
перше слово... Кожен у свій час не обмине його... Ніхто... А готовий переступити? 
Так, він буде жаданим, якщо знаєш, що за ним чекають сповнені любов’ю очі Го-
спода. І тоді цей поріг для тебе започаткує новий безкінечний день, безпечальний, 
безболісний... А якщо не так? Тоді там чекає щось трагічне, незалежно від того, чи 
до вподоби тобі воно чи ні...

Кінцевий поріг. Як він зустріне тебе? Або як зустрінеш його ти? Ти готовий пе-
реступати?

Подумай і не запізнись.
Н. Замкова-ФерфелуцаДесятикласник Андрій проводжає дітей у перший клас

8 січня 2005 року

Наталка демонструє подарунки 
від Андрія
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Н іч Різдва Христового — це унікальний 
відрізок часу, повний чудес і таємниць. 
Народився Цар Ізраїля, але покладений 

у ясла в хліві. На небі спалахнула нова 
зоря, а пастухи на полі за Віфлеємом 
побачили ангелів, які сповістили, що 
народився Месія. Чому саме вони ви-
брані, щоб першими почути вістку про 
народження Ісуса і побачити Його? 
Можливо, це просто випадковість?

У цій історії дійсно багато за-
гадкового, але не випадкового. По-
трібно проглянути біблійну історію і 
пророцтва, щоб все стало більш зро-
зумілим.

Віфлеєм, у перекладі «дім хліба»,— 
батьківщина царя Давида, прадід яко-
го, Боаз, також жив у цьому місті, а мо-
лода вдова Рут, яка стала прабабусею 
Давида, збирала колоски за женцями 
на віфлеємських полях. Саме у Віфле-
ємі, ймовірно, в домі Боаза народився 
Давид, і на цих самих полях пас овець свого батька. Там 
сформувався як особистість, як сміливий воїн, як пас-
тир народу Божого. З цих пасовищ пророк Самуїл по-
кликав і помазав його на царство.

Ісус Христос — прямий потомок царя Давида і за-
конний нащадок трону Ізраїля, тому і повів Бог подруж-
жя, Йосипа і Марію, в місто Давида, щоб там народився 

Цар над царями.
В ту ніч над полями Віфлеєма пас-

тухам з’явилися ангели з чудовою віст-
кою: «Він народився!»

Із джерел юдейських традицій 
відомо, що саме на полях поблизу 
Віфлеєма випасався скот для жертв 
всеспалення в Єрусалимі. А храмові 
робітники, левити, займалися його від-
бором. На їхнє замовлення куплялися і 
випасалися на віфлеємських полях вів-
ці, поки не досягнуть одного року, піс-
ля чого приводились в храм і прино-
силися в жертву за гріхи людей. Тому 
Іван Хреститель, коли вперше побачив 
Ісуса, представив Його такими слова-
ми: «Оце Агнець Божий, що на Себе гріх 
світу бере!» (Iван. 1, 29).

 «У людях добра воля»,— благові-
стили ангели над полем з жертовними вівцями, бо Аг-
нець Божий вже народився. Він зовсім близько, у Віфле-
ємі, і пастухи поспішили знайти і вклонитися Йому.

Володимир Почивалін

Чому саме пастухам Віфлеєма 
з’явились ангели?

М аючи певні свята, звичаї і традиції, було 
б не зайвим усвідомлювати їх похо-
дження.

Отже, Новий рік, Дід Мороз і Снігурка.
Ще у 1869 році А. Н. Афанасьєвим (російський іс-

торик, дослідник культури слов’янських народів) було 
опубліковане дослідження «Поетичні погляди слов’ян 
на природу», в якому показано язичницьке коріння 
Діда Мороза (злого духа холодів) і Снігурки (Сніговінки, 
у німців Schneekind). До речі, у слов’ян в пантеоні був 
присутній тільки божок Морозко й подібні. А ось Шні-
кінд (Снігурку) запозичили з германського язичництва. 
Це найкрасивіша дівчинка в селищі (не старша за підліт-
ка), яку вибирали й приносили в жертву богу морозів 
і хуртовин, прив’язавши оголеною до дерева (пізніше 
тільки до ялинки), і залишали до ранку. Якщо вона вкри-
валася інієм, це означало, що жертва прийнята, якщо ж 
ні — брали наступну.

У слов’ян було простіше. У святки відбувався обряд 
«вінчування Мороза»: його закликали на трапезу і при-
гощали млинцями й кутею — ритуальною і поминаль-
ною їжею. Тоді ж закликали в будинок душі померлих 
предків. Їжа для Мороза-духа залишалася на вікні або 
на ґанку.

Поява Діда Мороза в ХІХ столітті була явищем пе-
ріодичним, навіть рідкісним, не пов’язаним із хвойним 
деревом, а Снігурка являла собою тільки іграшку у ви-
гляді дівчати, прикрасу на ялинці, а пізніше, на початку 
ХХ століття,— дівчинку-підлітка.

Після революції Дід Мороз, разом з усіма різдвя-
ними традиціями, піддався гонінням. Його остаточно 
заборонили напередодні 1929 року. Різдво було ого-
лошено звичайним робочим днем, а спеціальні патрулі 
ходили вулицями і заглядали у вікна, висліджуючи свят-

кові приготування.
Але язичницькі персонажі повернулися, за бажан-

ням атеїстів, напередодні 1936 року. Це сталося після 
того, як 28 грудня 1935 року член Президії ЦВК СРСР 
П. П. Постишев опублікував у газеті «Правда» статтю, в 
якій запропонував організувати для дітей святкування 
Нового року. По всій країні почали проводити новоріч-
ні заходи з використанням переосмисленої «різдвяної» 
атрибутики. У Харківському палаці піонерів 30 грудня 
1935 року пройшла перша в СРСР після «реабілітації» 
офіційна, тепер уже новорічна, ялинка. А в грудні 1937-
го ухвалено спільну появу Діда Мороза й Снігуроньки в 
Московському будинку союзів.

Так світле Різдво було замінено на святкування Но-
вого року, що й нині залишається для багатьох постра-
дянських людей найбільшим торжеством. Причому 
тільки на території колишнього СРСР.

Андрій Миронюк

Язичницькі персонажі, за бажанням 
атеїстів, повернулися

НАС ЗАПИТУЮТЬ – МИ ВIДПОВIДАЄМО

Чи правильно говорити: 
«Колядуємо» і святкувати 
Різдво в день язичницького 

Коляди?
Так, день зимового сонцестояння 

наші пращури святкували як день явлен-
ня божка Коляди. І виходить, ніби цей 
день вже зайнятий. Зрозуміло й інше: для 
християн служіння і тим паче поклонін-
ня будь-яким ідолам — мерзота. Вчення 

Христа якраз і полягає в тому, щоб люди 
звільнялися від неправдивих богів і на-
верталися до Творця.

Коли ж ми святкуємо світле Різдво, під 
цим розуміємо поклоніння і славу Ісусу 
Христу. Через це краще, коли христия-
нин сторониться усього язичницького: 
і в словах, і в обрядах, і в святкуваннях. 
Проте не варто вигадувати проблему 
там, де її немає. Християнам не стільки 
важливий день, скільки святою є сама 
подія.

Справа в тому, що всякий день є Бо-
жим, і не важливо, коли і які свята від-
значали греки, слов’яни чи германці. 
До того ж, збільшення дня, починаючи 
від Різдва, є промовистим нагадуванням 
усім язичникам, що «Світло прийшло у 
світ» і воно переможе темряву ідолопо-
клонства й гріха.

Чи потрібно поститися?
На питання, що християнину потріб-

но, а що ні, правильно шукати відповідь 
у святій Біблії.

Отже, в Євангелії бачимо, що Хри-
стос і учні постилися, бо піст у духовно-
му житті відіграє важливу роль. Разом 
з тим, у Святому Письмі знаходимо, що 
це, по-перше,— певний стан душі й духу 
людини. По-друге — цілковите утриман-
ня від їжі й води, а не переміна меню. 
По-третє, піст люди накладали на себе — 
за конкретну потребу. Важливо пам’ята-
ти, що це особливий духовний підйом і 
концентрація на якомусь проханні.

На жаль, іноді має місце піст, який Бог 
не сприймає. Про це Він чітко говорить 
в книзі пророка Ісаї, в п’ятдесят восьмо-
му розділі: «Отак,— у день посту свого 

ви чините волю свою... Тож на сварку та 
заколот постите ви... Тепер ви не постите 
так, щоб ваш голос почутий був на висо-
чині! Хіба ж оце піст, що Я вибрав його,— 
той день, коли морить людина душу 
свою, свою голову гне, як та очеретина, 
і стелить веретище та попіл?»

Що говорить Бiблiя 
про час?

•   «Для всього свій час, і година своя кожній 
справі під небом...» (Еклезіяст 3, 1).

• «...Краще страждати з народом Божим, 
аніж мати дочасну гріховну потіху.» 
(Послання до євреїв 11, 25).

•   «Бо видиме — дочасне, невидиме ж  — 
вічне!» (2 Коринтян 4, 18).

•     «...Прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував 
Божу Євангелію, і говорив: ”Збулися часи,— 
і Боже Царство наблизилось. Покайтеся  і 
віруйте в Євангелію!”» (Марка 1, 14–15).

•   «Не віддавайся гріху, і не будь безумним: 
навіщо тобі помирати не у свій час?»  
(Еклезіяст 7, 17). 

• «Отож, уважайте, щоб поводитися 
обережно, не як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час,— дні-бо лукаві!» 
(Послання до ефесян 5, 15–16).

I що будемо ми казати... 
перед престолом 

Божим?
«Опинившись перед Богом, що ви Йому 

скажете?» — таке питання одного разу ставилося 
багатьом відомим людям.

Хтось казав, що не опиниться перед Богом, 
тому що атеїст. Когось здивує, що Бог є. Багато 
хто проситиме в Нього пробачення. Хтось 
намагатиметься звинуватити Бога...

Наводжу приклади деяких відповідей:
• Віталій Кличко (політик, в минулому — боксер): 

«Я би спитав Бога: ”Чому?” І було б дуже багато таких 
”чому”».

• Наталя Солженіцина (дружина Олександра 
Солженіцина): «Господи, дякую за все!»

• Ярослав Кузьмінов (економіст): «Це я, Господи! 
Пробач, що в Тебе не вірив!»

• Серж Саргсян (президент Вірменії): «Нічого, 
мовчки поклонюсь і все».

• Анатолій Карпов (радянський та російський 
шахіст): «Я служив людям, як міг».

• Земфіра (російська співачка): «...що Він 
несправедливий...»

• Олександр Ширвіндт (російський актор): «З 
релігією треба кінчати».

• Джеймс Кемерон (канадський та американський 
продюсер): «Я помилявся. Пробач мені, будь ласка».

• Карен Шахназаров (радянський та російський 
кінорежисер): «Мовчатиму, мабуть. На таких зустрічах 
треба мовчати та слухати, що Він тобі скаже».

• Володимир Мединський (міністр культури 
Росії): «Тоді вже пізно щось говорити. Судять за 
справами».

Чи так воно насправді буде? А не запізно буде 
щось говорити? Чи невір’я в Бога звільнить від 
зустрічі з Ним?

Отже, опинившись в якийсь момент перед Богом, 
що саме Ви Йому скажете?.. Відповідь залиште собі.

Альона Гордієнко

Ялинка в Кремлівському палаці з'їздів. 1975 рік
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С ьогодні святвечір, якого він дов-
го чекав. Надворі теж все наче 
завмерло, ніби прислухалось до 

євангельської події. Не рвалися снаряди, 
не стрекотали кулеметні черги, навіть 
розвіявся постійний запах горілого. Вже 
другий тиждень лінія фронту, в черговий 
раз, проходила селом. То ревли з ляско-
том радянські танки, то гули німецькі 
машини. Добре, що хоч важка артилерія 
не взяла цю місцевість на приціл, а то з 
селянських хат залишився б один попіл.

Восьмилітній Данилко захоплено слу-
хав біблійну історію, яку читала мама: «Та 
Ангел промовив до них: ”Не лякайтесь, бо 
я ось благовіщу вам радість велику, що 
станеться людям усім. Бо сьогодні в Да-
видовім місті народився для вас Спаси-
тель, Який є Христос Господь. А ось вам 
ознака: Дитину сповиту ви знайдете, 
що в яслах лежатиме”. І ось раптом з’я-
вилася з Ангелом сила велика небесного 
війська, що Бога хвалили й казали: ”Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у людях до-
бра воля!..”» Тишу порушував лише її го-
лос та потріскування дров у старій печі.

На столі святкова вечеря: картопля 
в мундирах, квашені огірки, свіжоспе-
чений хліб і чай з м’яти. Лагідний голос 
матері переніс уяву хлопчика на віфле-
ємські поля, де пастухи слухали пісню 
ангелів: «Слава Богу на висоті, і на землі 
мир, у людях добра воля!»

— Мамо! — раптом стрепенувся Да-
нилко. — А чому ангели співали: «...і на 
землі мир...», а в нас війна і війна? Де ж 
той мир, про який була така чудова піс-
ня? Хіба Бог не може помирити солдатів, 
які стріляють один в одного?

Мати уважно глянула в допитливі го-
лубі очі сина. Як вони схожі на батькові! 
Де він зараз? Чи живий? Ще на початку 
війни мобілізували, а про листування за-
раз не могло бути й мови.

— Чи може Бог їх примирити? — за-
думано повторила Марія, а про себе по-
молилася: «Господи, що мені йому сказа-
ти?»

Та відповідати не довелося. Раптом 
тишу порушив різкий стук у двері. Да-
нилко здригнувсь і якось боязко зіщу-
лився. Хто б це міг бути? В очах матері 
промайнула тривога. Вимогливий стук 
повторився. Гаяти часу не слід, тож вона 
поспішила до дверей. На порозі стояли 

троє німецьких солдатів, один з них був 
поранений. Його тримали під руки. Ла-
маною мовою один з прибульців промо-
вив:

— Нам потрібно погрітися й перено-
чувати.

Не питаючи дозволу, ступили в хату. 
Хвилювання Марії змінилося неочікува-
ною сміливістю:

— Будь ласка, проходьте, але зброю 
до кімнати не заносьте. У мене дитина, 
може налякатися, покладіть її до комо-
ри,— і рішуче відчинила бокові двері.

Солдати, коротко переговоривши, 
підкорилися. Ранений застогнав, тому 
його поспішили покласти на ліжко в кім-
наті. Данилко перелякано водив погля-
дом по небритих обличчях. Війна накла-
ла на них свій відбиток. Глибокі зморшки 
і втома в очах — все, що залишилося від 
колишніх переможців. Мати запросила 
до столу:

— Сьогодні у нас святий вечір,— про-
мовила вона,— сідайте разом з нами 
розділити радість, про яку сповістили 
ангели пастухам у Віфлеємі.

Солдати переглянулися. Молодший 
переклав старшому все, що сказала го-
сподиня. Той ствердно кивнув головою й 
першим сів до столу.

У двері знову постукали.
— Здається, гостей побільшало,— 

промовила Марія. — Ще багато ваших на 
вулиці мерзне?

І поки той перекладав, швидко пішла 
відчинити. Знову клацнула стара защіп-
ка і... в дверях постали троє радянських 
солдатів.

Лице Марії миттєво зблідло.
— Не бійся, хазяйко,— промовив 

низькорослий хриплуватим голосом,— 
нам треба до ранку перебути й погрі-
тися. Харчі маємо свої, не об’їмо,— і всі 
троє ступили до хати.

— Будь ласка... проходьте... — ледь 
справившись з хвилюванням, промо-
вила жінка. — Однак зброю покладіть 
сюди, щоб дитина не злякалася,— і від-
чинила двері в темну комірку.

Ступивши в кімнату, солдати зупини-
лися, наче вкопані. Коротка мить здалася 
вічністю. І тут пролунав дзвінкий голос 

матері:
— Чому топчетеся при вході? Сідайте 

до столу, адже сьогодні вечір особливий.
Помітивши, що німці без зброї, радян-

ські воїни, підштовхнуті господинею, теж 
опинилися за столом. Данилко зовсім 
перестав розуміти, що діється, і готовий 
був у будь-яку секунду розревтися на 
повні груди. Аж раптом почув, як мати 
голосно промовила:

— Сьогодні у нас святий вечір. Тому 
зараз, перш ніж ми будемо вечеряти, 
Данилко розповість про віфлеємську по-
дію, яка сталася майже дві тисячі років 
тому, а потім і помолиться.

П’ять чоловічих голів здивовано по-
вернулися до хлоп’яти. І де тільки взяла-
ся сміливість? Розповів і про мудреців, і 
про пастухів, і про дивне Дитятко. Зрад-
лива сльоза котилася по щоці то одного, 
то другого воїна. Запанувала тиша. В ін-
шій кімнаті застогнав ранений.

— Хто там ще? — здивовано обізвав-
ся той же низькорослий.

— А, це їхній поранений там ле-
жить,— пояснила Марія. — Лікаря б 
йому хорошого. Може  і полегшало б.

Двоє росіян подивилися на низько-
рослого й усміхнулися. Той встав і пішов 
у кімнату. Тільки тепер Марія помітила, 
що збоку в нього була невелика сумочка 
з червоним хрестом. Запахло ліками, а за 
деякий час ранений тихо спав на своїй 
постелі. За столом, після короткої молит-
ви Данилка, всі взялися за вечерю. Хтось 
дістав тушонку, хтось кусок сала. А один 
німець пригостив Данилка справжнім 
шоколадом.

Ранком російські солдати, взявши 
зброю, коротко подякували господині й 
тихо вийшли. Через короткий час і нім-
ці, погладивши голову сонному хлопцю, 
теж пішли своєю дорогою. Мати, швидко 
прибравши, приготувала сніданок. При-
тихлий синок все ще пригадував деталі 
вчорашнього вечора. Аж раптом пролу-
нав мамин голос:

— На чому ми вчора зупинилися? 
Пам’ятаєш запитання: чи може Бог при-
мирити солдатів? Що ти відповіси?

Данилко широко всміхнувся і голос-
но промовив:

— Слава Богу на висоті, і на землі 
мир!..

Ігор Федьків

Чи може бути 
МИР НА ЗЕМЛI?

П івніч вже минула, але на 
вулицях міста ще досить 
людно. Сновигають ту-

ди-сюди таксі, везучи захмелілих гостей 
після святвечора. Та чим ближче до око-
лиць міста, тим менше людей, рідше зу-
стрічається транспорт.

Андрій затримався в домі молитви і 
тепер поспішав додому. Ще невеличкий 
пагорб, за яким дорога поверне право-
руч, декілька сотень метрів,— і він вже 
буде з сім’єю. Фари миттєво освітлили 
невеличкий лісок обабіч дороги. На 
горбку світло піднялося вище і плавно 
перейшло в напрямку домівки. Вже було 
видно вікна рідної хати, де його очікува-
ли. Раптом зі сторони лісу вибіг чоловік 
йому навперейми. Зупинившись, Андрій 
відчинив вікно. На нього зі страхом та 
благоговійним подивом дивилися голу-
бі очі, наповнені вологою, але без сліз. З 
тремтячих губ ледь чутно шепотілось:

— Ви... Ви ангел? Ви ангел?? — повто-
рював, ніби боявся, що його не зрозумі-
ють.

— Ні, я звичайна людина,— з поди-
вом відповів водій.

— А що то було за світло? Звідки воно 
мене освітило там, коли я… коли я... ну, в 
лісі, біля сосни?

— Можливо, фари? — сказав Андрій.
— Не знаю, можливо. А ви що тут так 

пізно?
— Я тут живу, трохи затримався і ото 

майже приїхав.
— Ні, ви все-таки ангел. Ангел-хоро-

нитель. Підвезіть мене додому,— бла-
гально дивлячись у вічі, промовив чоло-
вік.

— Без проблем. Сідайте, — відповів 
водій, відчиняючи дверці. — Куди вам?

Незнайомець сів і назвав район міста. 
Долоні затиснув між колін, склавши одна 
до одної. Спина зігнулась, плечі дрібно 
дрижали. З голови стікали невеликі ців-
ки талого снігу. Яскрава жовта футболка 
з веселим смайликом на спині була вже 
до половини мокра та прилипла до спи-
ни. Руки від холоду посиніли. А ступні 
зробились червоними. На тапочках ще 
було добряче снігу. Низ обох штанин об-
рамляла шкірка льоду...

Молодого чоловіка стало трусити. 
Пальці рук від напруги побіліли, тонкі 
губи прикушені, очі закриті. Голова по-
трохи нахилялась до колін так, що видно 
було тільки густе каштанове волосся... 
Він, здавалось, ставав все меншим та 
меншим. Було чутно, ніби хоче вдихну-
ти повітря, та не може... Раптом різко 
відкинувся до спинки сидіння, руками 
закрив лице і знов затрусився, але вже 
від потужних ридань, на які, здавалось, 
неспроможні чоловіки. Через деякий час 
почав потрохи затихати, зрідка схлипую-
чи. Нарешті промовив до Андрія:

— Якби не ви, зараз я був би мер-
твим... — і після короткої паузи додав 

тихіше: — В пекельних муках.
Плач потрохи переставав, пасажир 

міг говорити більш зібрано:
— Там в лісі, на дереві висить мотуз-

ка, на кінці якої петля. Якраз закидав її на 
гілляку, і враз мене осяяло світло. Я зро-
зумів, що то Бог зупиняє і послав ангела, 
щоб мене врятувати...

Його розмову знов перервав плач. 
Згодом сповідь продовжилась:

— В мене двоє маленьких гарних ді-
ток і... колись кохана дружина. Та тепер 
вона постійно пиляє, що я незграба, ні на 
що нездатний. Своєї справи не маю, гро-

шей мало заробляю. Не вистачає коштів 
на її забаганки. То це хоче, то те треба... 
А я старався, адже все необхідне в нас є. 
Після чергової сварки за святковою ве-
черею нечистий спокусив мене думкою, 
що в пеклі гірше не буде… Тож вас сам 
Бог послав. Якби не те світло... то... — він 
замовк.

— Так... Мабуть, так... Бог вчасно по-
слав. Але те світло осяяло ваше тіло, а 
Світло, яке зійшло з неба, хоче... — і Ан-
дрій почав розповідати про те, для чого 
народився Ісус.

В. Ціцей

Світло різдвяної ночі
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Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
тебе в серці повстали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 
знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 

— Новий рік, Новий рік! — радісно 
вигукували малюки, в захваті роз-
глядаючи пухнасті дерева за вікном, 
які зима вбрала у святково-білий ко-
лір.

Сім’я Єгорових після вечері зібра-
лася у вітальні.

Батько сімейства, Антон Івано-
вич, прочитав уривок з Біблії, і всі 
дружно заспівали декілька христи-
янських пісень під акомпанемент 
мами, Олени Петрівни, на піані-
но.

У дітей був чудовий настрій.
— А зараз... — Антон Іванович 

зробив невеличку паузу і глянув на 
дружину.

— А зараз,— продовжила Олена 
Петрівна,— ми подякуємо Богові за 
минулий рік, а потім...

— А потім,— піднесено звернувся 
до дітей Антон Іванович,— кожен із 
вас скаже Йому, що би він хотів от-
римати в новому році!

Дітям така пропозиція дуже спо-
добалася.

— Я хочу, щоб Ісус дав мені но-
вий велосипед,— поспішно висло-
вив бажання дванадцятирічний Ві-
талик,— бо старий, що дістався від 
Генки, набридло ремонтувати!..

— А я хочу в новому році школу 
закінчити... на «відмінно» і вступити 
до медінституту,— заявив шістнад-
цятирічний Гена й суворо глянув на 
інших, мовляв, які ж несерйозні ба-
жання у вас.

— А я хочу новий підодіяльник! — 
голосно вигукнув восьмирічний 
Ігор.

— Для чого він тобі? — запитав 
здивований батько.

— Бо в моєму нещодавно появи-
лася велика дірка, й часто туди по-
трапляє нога,— пояснив той.

Всі дружно розсміялися.
— Я обов’язково зашию,— заспо-

коїла Ігоря мама,— а ти краще при-
думай інше бажання!

— Добре! — швидко згодився 
він. — Тоді хочу, щоб Віталик віддав 

мені старий велосипед, коли отри-
має новий!

Семирічна Лариса замовила ди-
тячу швейну машинку, а десятиріч-
ний Андрій побажав, щоб у новому 
році не боліли зуби, бо нещодавно 
довелося відвідати стоматолога.

І тільки дев’ятирічна Марійка 
мовчала, замислено спостерігаючи 
за іншими.

— А ти що би хотіла? — запитав 
її Антон Іванович, коли всі замов-
кли.

Дівчинка тихо промовила:
— Моє найбільше бажання — в на-

ступному році зустрітися з Ісусом 
Христом!

У кімнаті запанувала тиша. Батько 
запропонував:

— Давайте помолимося і попро-
симо, щоб Господь виконав ваші ба-
жання.

Родина схилилася на молитву: 
діти й дорослі дякували Богові за 
благословення в минулому році й 
відкривали Йому свої бажання, за 
чим і застала їх новорічна ніч.

Привітавши один одного зі свя-
том, полягали спати.

Близько третьої ночі Марійка роз-
будила батьків:

— Прокидайтеся швидше!
— Що трапилося? — з тривогою 

запитали вони й глянули на схви-
льовану донечку.

– Я чую, як Ісус стукає в моє сер-
це! Помоліться разом зі мною, щоб 
Він став моїм Спасителем...

— Марічко, може, перенесемо на 
ранок? — сонним голосом запитав 
Антон Іванович.

— Що ти, татку! — благально гля-
нула на нього вона. — Адже Ісус 
може піти і більше не повернути-
ся!

Батьки з донькою схилилися на 
коліна, і Марійка попросила Госпо-
да ввійти в її серце.

Вранці перед молитвою Антон 
Іванович зібрав дітей і промовив, 
дивлячись на сяючу Марійку:

— Вчора ми висловлювали перед 
Богом свої бажання... Як ви гадаєте, 
кому Він у першу чергу відповів? 
Діти зрозуміли, що з сестричкою 
трапилося щось незвичайне, і тому 
одностайно відповіли:

— Марії!
— Так! — підтвердив Антон Іва-

нович. — Сьогодні вночі вона зустрі-
лася з Ісусом Христом, бо Його про 
це просила. Понад дві тисячі років 
тому Господь народився у Віфлеє-
мі, щоб спасти людей від гріхів. А 
тепер Він житиме в серці Марії, бо 
вона його відкрила для Нього! Ма-
рійка першою отримала найкращий 
новорічний подарунок!

На деякий час запанувала мов-
чанка, а потім Віталик звернувся до 
батьків з проханням:

— А можна мені поміняти своє 
прохання? Я згоден, хай залишаєть-
ся в мене старий велосипед, але в 
новому році теж хочу зустрітися з 
Ісусом!

— Я радше буду терпіти зубний 
біль, а замість того хочу, щоб Го-
сподь з’явився і мені! — заявив Ан-
дрійко.

Усі діти теж відмовилися від по-
передніх прохань, забажавши стати в 
новому році християнами.

Батьки радісно посміхалися, і Ан-
тон Іванович запропонував:

— Скажемо про це Богові! Я вва-
жаю, що ви прийняли найправиль-
ніше рішення, яке приємне Йому. В 
Біблії написано: «Шукайте ж перш 
Царства Божого... а все це вам до-
дасться».

Світлана Тимохіна

НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК

Що сказав ангел пастухам?
Цю дивовижну новину 

можна прочитати, 
скориставшись ключем.

 А       Б         В        Г       Д        Е

  Є       И         І         Й      К       Л

М         Н       О       П       Р        С

     Т        У       Х         Ь          Я 2:11

ТАК, ЯК ВIН!
Маленьким був колись Христос,

Його поклали в ясла.
Колиски в Нього не було
Та іграшок прекрасних.

Але слухняним Він зростав,
Любив святі повчання.

Я жити теж бажаю так,
Вчусь послуху й старання.

Н. Шибких

ЗНАЙДИ 15 
ВІДМІННОСТЕЙ


