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«Народження ж Ісуса Христа 
сталося так. Коли Його матір 
Марію заручено з Йосипом, то 
перш, ніж зійшлися вони, вияви-
лося, що вона має в утробі від 
Духа Святого. А Йосип, муж її, 
бувши праведний, і не бажав-
ши ославити її, хотів тайкома 
відпустити її. Коли ж він те по-
думав, ось з›явивсь йому Ангол 
Господній у сні, промовляючи: 
Йосипе, сину Давидів, не бійся 
прийняти Марію, дружину свою, 
бо зачате в ній, то від Духа Свя-
того. І вона вродить Сина, ти ж 
даси Йому ймення Ісус, бо спасе 
Він людей Своїх від їхніх гріхів». 
Непорочне зачаття – це факт

В усі часи повірити у це було 

дуже важко. І тому, якщо відкрити 
будь-яку енциклопедію на літеру 
«Н» – «непорочне зачаття», можна 
віднайти вкрай скупе пояснення, 
схоже на це: «Євангельський міф 
про чудесне надприродне зачаття 
Ісуса Христа».

Дійсно, у світі багато людей 
сприймають цю історію як міф або 
вважають черговою хитрістю цер-
кви для маніпулювання людьми. 
Інші дивуються: «Добре, хай так 
воно і було. А мені особисто яке 
діло до того, як народився Ісус?» 
І все ж більша частина людей на 
планеті Земля вважає, що непо-
рочне зачаття дійсно відбулося, 
навіть якщо це буде важко поясни-
ти відомими законами. 

В Біблії розповідь починається 
з повідомлення про вагітність однієї 
дівчини-нареченої, яка жила 2000 
років тому. Новину, подібну до цієї, 
зазвичай не поширюють, бо вва-
жають таке народження порочним. 
Тому ми, люди, по-людському жод-
ним чином не схильні критикувати 
Йосипа, про якого Біблія говорить, 
що він був праведником. Праведни-
ком, але все ж людиною.

В душі Йосипа тоді, без сумніву, 
вибухнула буря почуттів і думок. Що 
робити? На що наважитися? При-
крити зачаття великодушно – озна-
чало порушити закон. Поступити за 
законом – означало піддати її жор-
стокому покаранню: побиттям ка-
мінням (Повт. З. 22:23-24). І ось Йо-

сип вирішує не передавати Марію 
суду, а розвестися з Нею таємно.

Думаю, кожен наречений, по-
чувши таку новину від своєї наре-
ченої, буде дуже здивований і в та-
кій же мірі розчарований. А кінцем 
такої історії стало би, звичайно, 
«мирне» розлучення нареченого і 
нареченої. Але в цій історії наступні 
події розгорнулися зовсім інакше.

У сні до Йосипа, який вже при-
йняв тверде рішення, з’являється 
Ангел Господній. Чому так пізно? 
Вже термін – три місяці!

Щоб розсіяти сумніви в душі 
Йосипа. Щоб зупинити його намір 
розлучитися з Марією. Ангел ска-
зав йому: «… не бійся прийняти 
Марію, дружину свою, бо зачате 
в ній, то від Духа Святого». І він 
пригадує слова «Ось Діва в ут-
робі зачне, і Сина породить…» 
(Іс. 7:14), які сказав пророк Ісая, 
єврейський пророк, за багато сто-
літь до народження Христа.

Після слів Ангела заспокоєний 
Йосип, позбавившись від усіх сум-
нівів, не тільки не відпустив Марію, 
а став уважно і з турботою відно-
ситися до Неї. Він був поруч із Ма-
рією по дорозі у Вифлеєм, шукав 
пристановище, у якому відбулося 
Різдво обіцяної Дитини. Особливо 
він турбувався про Дитя, коли, 
після сповіщення від Бога, Йосип 
узяв сім’ю і переїхав у іншу країну, 
в Єгипет, рятуючись від небезпек, 
які походили від царя Ірода. 

Що змінило прийняте рішення 
вже дорослої людини, яка мала 
життєвий досвід? Всі дії Йосипа 
після зустрічі з Ангелом говорять 
про те, що з ним відбулося щось 
дуже важливе. Богослови ствер-
джують, що він у якійсь мірі був 
посвячений у таємницю втілення 
Сина Божого і, ставши свідком 
надзвичайних подій при народжен-

ні і після народження Ісуса Христа, 
зміг зрозуміти і переконатися, що 
його заручини з Марією мали вищу 
мету, ніж просто примноження 
потомства і народження дітей. Для 
Йосипа мати Господа назавжди 
залишилася чистою і непорочною, 
як вважають богослови.

Коли Бог – твій Отець
Ще складніше зрозуміти почут-

тя Марії, коли вона почула звістку, 
яку приніс їй Ангел Гавриїл: «… в 
утробі зачнеш, і Сина породиш…» 
(Лк. 1:31). Першою її реакцією 
було: «Як же станеться це, коли 
мужа не знаю?...» (Лк. 1:34). Потім 
схвильовані запитання: «Як же 
так? А як відреагує Йосип на це? 
Як відреагує сім’я на подібну вагіт-
ність? Як відреагують священики і 
багато інших?». Читаючи вірші про 
реакцію Марії на слова Ангела, 
можна лише дивуватися смиренню 
цієї дівчини, яка відповіла: «Я ж 
Господня раба: нехай буде мені 
згідно з словом твоїм» (Лк. 1:38). 

З Євангелії від Луки зрозуміло, 
що Марія завагітніла, коли одна 
жила у своєму домі (Лк. 1:56). У 
той же час вона подорожує до 
Єлизавети, яка зустрічає її слова-
ми: «Благословенна Ти між жона-
ми, і благословенний Плід утроби 
твоєї! І звідкіля мені це, що до 
мене прийшла мати мого Госпо-
да?» (Лк. 1:42, 43).

Я вважаю, що Марія сповна 
усвідомлювала, як важко буде по-
яснити своє положення оточуючим 
людям. Щира розповідь могла б 
викликати лише посмішку і обурен-
ня: «Ти осоромила нашу сім’ю!» 
Але вона поклалася на Бога, 
вірячи у те, що Він передбачить 
і подальший розвиток подій, і всі 
розмови з людьми про це об’яв-
лення і чудо. 

Закінчення на сторінці 3

Думаю, на землі немає людини, яка б не зацікавилася Біблійною розповіддю про те, 
як Ісус народився від Марії без участі чоловіка. Ця історія записана в Євангелії від Матвія 
(1:18-25) і описує таємницю втілення Сина Божого, таємницю, неосяжну для людського 
розуму, одну з таємниць, яку, зі слів апостола, «бажають осягнути Ангели» (1 Пт. 1:12).

Уроки Різдва
Різдво Христове – не лише 

свято. Це ще й історична подія. 
І, як кожна подія в історії, воно 
має важливі уроки для нашого 
сучасного життя.

Не всі важливі 
події проходять 
гучно

Найважливіша Особистість 
в історії, яка вплинула на долю 
всього людства, народилася 

тихо. Про появу Ісуса на світ не кричали таблоїди, не оголошували на площах. Для урочи-
стої події не готували розкішний палац – навпаки, навіть місця в простих заїжджих дворах 
не знайшлося. Першим ліжком Царя стали ясла у хліві. Першими гостями були звичайні 
пастухи.

Сьогодні піар-агентства і рекламні кампанії стверджують: «Якщо про вас не 
говорять – вас не існує. Якщо по подію не кричать у ЗМІ – події вважай, що не було». Різдво 
Христа спростувало ці псевдо-істини. «Непримітна» подія змінила життя мільярдів людей 
на землі – і продовжує змінювати їх вже багато століть. Народження Христа поклало основу 
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Різдво – подія, яка змінила світ
На сьогодні на планеті Зем-

ля проживає вже майже вісім 
мільярдів людей, і мало хто не 
чув про Ісуса Христа. Його Ім’я 
відоме більшості людей, неза-
лежно від їхнього ставлення до 
релігії. Щороку велика кількість 
людей зупиняється у своїй 
біготні для того, щоб відсвят-
кувати одне з найяскравіших і 
доленосних подій, які відбулися 
в історії: Різдво Ісуса Христа. 

Хто був народжений?
Стосовно цього питання є багато думок і часто суперечок, і для того, щоби знайти об’єк-

тивну відповідь на це запитання, потрібно звернутися до надійного і авторитетного джере-
ла, такого як Біблія.

По-перше, Михей 5:2: народження Ісуса Христа було передбачене пророками ще за-
довго до того, як немовля Христос з’явилося на світ. 

В цьому уривку Святого Письма пророк вказує на місце народження Месії, і тим місцем 
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Початок на сторінці 1
Бог вирішив обрати юдейське місто 
Вифлеєм, де і відбулося народження  
Ісуса.

По-друге, Ісая 9:1-7: ми чітко ба-
чимо, що народжене немовля буде не 
просто людиною. З цього пророцтва 
видно, що Сам Бог, який створив світ 
і людину, зумів уподібнитися нам у 
всьому для того, щоб вирішити вічну 
проблему, яка заваджає людям знати 
Бога як особистого Творця і Отця. Інши-
ми словами, Ісус Христос – це Творець 

неба і землі, який став подібний до лю-
дини і прийшов у цей світ із конкретною 
метою.

Чому це відбулося? 
Багато з нас знають, що в 33 роки 

Ісуса Христа зрадили, Він переніс кату-
вання і був розп’ятий, як розбійник. Але 
навіщо все це було потрібне? Заради 
чого оплачена так ціна? Він знав, що 
Своєю жертвою подарує людям можли-
вість отримати прощення своїх гріхів, 
здобуде здатність жити у свободі від грі-
ховного полону і зможе  повернутися до 

Свого Творця, пізнавши Його особисто.
Наші прабатьки Адам і Єва, на 

жаль, втратили початкову радість, 
праведність і свободу. Проявивши не-
послух Богу, вони дозволили злу і гріху 
проникнути у світ. Для того, щоб повер-
нути нас в обійми Небесного Отця, на 
цій землі з’явилося немовля Ісус Хри-
стос, який і оплатив необхідну ціну за 
наше спасіння.

Який вплив ця подія має на істо-
рію

З моєї точки зору, Різдво Ісуса Хри-
ста і наступні за ним події не мають 
аналогів у світовій історії. Завдяки тому, 
що відбулося, було радикально змінено 
хід людського існування. А найголов-
ніше, ці переміни беруть свій початок 
всередині людини. Нам став доступний 
Живий Бог, який настільки сильно за-
йшов у своїй любові до нас, що віддав 
Самого Себе в жертву за наші гріхи. 
Завдяки  цьому людство вступило в 
нову еру благодаті, де Бог через церкву 
свою продовжує здійснювати свою ро-
боту, преображаючи життя людей.

Сьогодні, напередодні Різдва, чуємо 
Його голос, який лунає по всій землі: 
«Прийдіть до Мене, всі струджені і зне-
можені, і Я заспокою вас».

Вітаємо Вас із Різдвом Христовим і 
щиро бажаємо пізнати мир, праведність 
і радість у Христі Ісусі.

Євген Тропкін

Різдво – подія, яка змінила світ
1 І трапилося тими днями, вийшов 
наказ царя Августа переписати всю 
землю. 
2 Цей перепис перший відбувся тоді, 
коли владу над Сирією мав Квіріній. 
3 І всі йшли записатися, кожен у 
місто своє. 
4 Пішов теж і Йосип із Галілеї, із 
міста Назарету, до Юдеї, до міста 
Давидового, що зветься Віфлеєм, бо 
походив із дому та з роду Давидово-
го, 
5 щоб йому записатись із Марією, із 
ним зарученою, що була вагітна. 
6 І сталось, як були вони там, то 
настав їй день породити. 
7 І породила вона свого Первенця 
Сина, і Його сповила, і до ясел покла-
ла Його, бо в заїзді місця не стало 
для них... 

(Лук.2:1-7)

Творчість великого художника була 
багатогранною: портрети, сцени з су-
часного життя, біблійні, євангельські 
та історичні сюжети. Але найчастіше 
він звертався до біблійних сюжетів, які 
відповідали його християнському світо-
гляду.

Рембрандт ван Рейн народився 15 
липня 1606 року в Лейдені – місті, яке 
розташоване неподалік Гааги, на Рейні 
(Голландія). Батько Рембрандта був 
власником кількох будинків, садових 
ділянок і млина. Рембрандт був шостою 
дитиною і четвертим сином. Коли наро-
дився, то справи батька йшли дуже до-
бре, що дало змогу батькам дати сину 
найкращу освіту.

З юних літ майбутній живописець 
виховувався в християнській атмосфе-
рі. Діти і батьки разом збирались вранці 
і перед відходом до сну для спільної 
молитви і читання Біблії вголос. Для 
сім’ї Рембрандтів релігія не була порож-
ньою формальністю. Жива наука Хри-
ста, глибокого торкалася глави сім’ї. А 
духовні пошуки юного Рембрандта при-
вели його до протестантської церкви. 

Юний Рембрандт дуже добре знав 
Святе Письмо, тому багато картин які 
він пише відображають біблійні сцени, 
які йому були відомі з дитинства.

Інтерес до образотворчого мисте-
цтва почав проявлятися ще в дитинстві. 
Рембрандт вступає на навчання до міс-
цевого живописця  Якоба Сваненбюрха. 
Через кілька років повертається до 
Лайдена, і починає свій творчий шлях і 
за короткий час стає одним з найпопу-
лярніших живописців міста. Бувши віру-
ючою людиною, він вважав, що біблійні 
сюжети мають бути використані не 
лише а поезії, театральному мистецтві і 
музиці, вони мають жити і в живописно-
му мистецтві. 

В 1634 році Рембрандт одружується 
на дівчині з знатної родини – Саскіі ван 

Ейленбург. З одруженням починається 
найщасливіша пора в його житті: мате-
ріальний достаток, багато замовлень і 
ніжне кохання до дружини.

Галаслива слава ніколи не прива-
блювала художника. Він не прагнув 
догоджати багатим міщанам. І чим сер-
йознішим і глибшим ставало його мис-
тецтво, тим менше воно подобалося 
заможним людям. Художник цінував в 
людині не багатство і зовнішню красоту, 
а здібність мислити, відчувати, співчу-
вати ближньому.

В останні роки життя Рембрандта 
трагічно складається його особиста 
доля. В 1642 році, невдовзі після на-
родження останньої дитини, померла 
його кохана дружина. Від семирічного 
шлюбу у них було четверо дітей, з яких 
лише один син, Титус, пережив свою 
матір. Приблизно у той же час виникає 
різкий конфлікт художника за суспіль-
ством, яке не сприймало творчість мит-
ця. З його картин сяяло Боже світло, 
яке приникало в глибину серця і закли-
кало до покаяння, любові і смирення. 
Він пичав те, що люди менш всього 
хотіли бачити у живописі. Майже не 

маючи замовлень, в середині 50 років 
він розорився. З аукціону було продано 
будинок, і багата колекція. У 1662 році 
помирає друга дружина і незабаром 
єдиний син - Титус.

Але у складний період життя, на 
схилі життя, художник досягає вершини 
своїх творчих можливостей, пише най-
кращі картини. Його образи вирізняють-
ся особливим драматизмом і філософ-
ською глибиною. 

Останні роки життя митець прожив 
в бідності, забутий всіма. В найбіднішо-
му кварталі Амстердама, часто зустрі-
чали його – одинокого діда, одяг якого 
був забруднений фарбою. Але складні 
життєві випробування не зломили його. 
Він продовжує наполегливо працювати, 
і помирає 4 жовтні 1669 року. Він поми-
рає бідний і нікому не потрібний. Його 
смерть залишилась нікому непомітною. 
Визнання до митця прийшло через кіль-
ка десятиліть після смерті. 

За життя Рембрандт створив 650 
картин, 300 офортів і біля 2000 рисун-
ків.

Ольга Шевелева

Рембрандт ван Рейн – великий 
митець і християнин

Якби народження Ісуса 
Христа відбулося в 

XXI столітті
Давайте пофантазуємо. Якщо б на-

родження Ісуса Христа відбулося в XXI 
столітті, в газетах можна було б прочи-
тати наступні повідомлення:

Неймовірне блюзнірство 
«Вагітна жінка була змушена на-

родити свого первенця в печері. Умо-
ви залишали бажати кращого: від-
сутність води, підлога, застелена 
соломою, – коментує міністр охорони 
здоров’я Юдеї, – мало того, всередині 
було знайдено сліди від овець!»

Рим на межі розколу
«З непідтверджених джерел ново-

народжене немовля звинувачується 
у загрозі цілісності Римської імперії. 
Причиною цього стали заяви еліти між-
народної інтелігенції про його царське 
походження і призначення», – комен-
тує головний прокурор Юдеї.

Контрабанда
Центральне розвідувальне управ-

ління Юдеї повідомляє про проник-
нення на територію Палестини пред-
ставників іноземних держав зі Сходу. З 
непідтверджених даних, вони контра-
бандою провезли в країну золото, ла-
дан і миро.

Глобальне потепління
«Приблизно під час народження 

дивного немовляти, вчені всього світу 
спостерігали народження нової зірки, 
яка світилася особливо яскраво.

Згідно попередніх даних, це явище 
провіщає про настання глобальних 
змін у природі і всьому Всесвіті», – по-
відомляє представник організації бо-
ротьби з Глобальним потеплінням.

Неочікуваний концерт
Згідно з численними свідченнями 

очевидців, на одному з полів Юдеї від-
бувся неофіційний концерт. Програма 
концерту складалася з колективного 
співу невідомого до цього талановито-
го колективу. Свідки говорять про на-
правду «ангельські співи» гастролерів. 
Організатори концерту не повідомили 
місцеву владу про свої плани. Ведеть-
ся розслідування.

Алекс Діггер
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Перереєстрацію релігійних організацій 
скасовано у Верховній Раді

Верховна Рада при-
йняла зміни до Податко-
вого кодексу України, які 
скасовують перереєстра-
цію релігійних організацій 
та гарантують автома-
тичне внесення їх до 
Реєстру неприбуткових 
установ і організацій.

Голосування відбуло-
ся ввечері четверга, 7 грудня.

Прийняті зміни дублюють усі положення законопроекту 
6696, співавторами якого виступили представники усіх 
парламентських фракцій і груп (Павло Унгурян, Оксана 
Продан та інші), а в його розробці брали участь експерти 
Верховної Ради та громадських організацій, Міністерства 
юстиції та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних органі-
зацій.

Таким чином, прийнятий парламентом законопроект № 
6776-д скасував вимогу про внесення будь-яких додатко-
вих положень до статутів релігійних організацій, як умови 
збереження їх неприбуткового статусу.

Слід нагадати, що релігійні організації можуть діяти ви-
ключно як неприбуткові, а пожертви та інші їх надходження 
згідно зі статтею 18 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» не підлягають оподаткуванню.

Інститут релігійної свободи, Київ

«НІ домашньому насильству» – 
парламент прийняв Закон

Прийнято комплек-
сний Закон про запо-
бігання та протидію 
домашньому насильству. 
Парламентарі врахували 
позицію Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних 
організацій під час голо-
сування за Закон України 
«Про запобігання та про-

тидію домашньому насильству».
Напередодні Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій звернулася до керівництва Верховної Ради та 
парламентських фракцій з проханням прийняти законопро-
екти, спрямовані на протидію домашньому насильству, в 
тому числі щодо жінок. Релігійні діячі наголосили, що зако-
нопроекти № 4952 та № 5294 імплементують основні по-
ложення згаданої Стамбульської Конвенції, уникаючи при 
цьому проблемної термінології (“гендер”, “нестереотипні 
гендерні ролі”, “сексуальна орієнтація” тощо), що стоїть 
на заваді ратифікації цієї Конвенції не лише Україною, а й 
іншими членами Ради Європи.

Інститут релігійної свободи, Київ

Порошенко підписав закон про вихідний 
на Різдво 25 грудня

Президент Петро По-
рошенко підписав закон 
про введення вихідного 
дня на католицьке Різдво 
25 грудня.

«29.11.2017 повер-
нуто з підписом від 
Президента», - йдеться 
на сторінці відповідного 

законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради.
Як відомо, 16 листопада Верховна Рада підтримала за-

конопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 груд-
ня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

pravda.com.ua

Трамп визнав Єрусалим столицею 
Ізраїлю

Президент США До-
нальд Трамп офіційно 
визнав Єрусалим столи-
цею Ізраїлю, попри засте-
реження Папи Римського, 
мусульманських лідерів 
та союзників з країн-ЄС.

На його думку, «Єру-
салим - не тільки серце 
трьох великих релігій, 

але тепер і серце однієї з найуспішніших демократій у 
світі». Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє 
посольство із Тель-Авіва до Єрусалима.

В Європейській комісії заявили, що рішення Трампа 
викликає серйозне занепокоєння через можливі наслідки 
для перспектив миру.  Раніше лідери мусульманських та 
європейських країн застерігали президента США від цього 
рішення, щоб не провокувати новий виток конфлікту у ре-
гіоні.

Доля Єрусалима - одне з найжорсткіших питань між 
Ізраїлем та палестинцями. Згідно з мирною угодою 1993 
року, статус Єрусалима повинен був обговорюватися під 
час наступних етапів мирних переговорів.

Міжнародна спільнота не визнає суверенне право Ізра-
їлю на Єрусалим. Палестинці хочуть, щоб Східний Єруса-
лим став столицею їхньої майбутньої держави.

 Релігійно-інформаційна служба України

Початок на сторінці 1
Ця історія ставить звичайну лю-

дину в незручне становище в суспіль-
стві: однолітки зазвичай насміхаються 
з дітей, які не знають свого батька, 
подорослішавши, вони можуть при-
гадати людині про її походження. У 
Євангелії ми бачимо інше ставлення 
до Ісуса, Який часто посилається на 
Небесного Отця, використовуючи 
займенник «Мій»: «А Ісус відповів і 
до нього промовив: Блаженний ти, 
Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров 
тобі оце виявили, але Мій Небесний 
Отець» (Мт.16:17); «Так само й 
Отець Мій Небесний учинить із вами, 
коли кожен із вас не простить своєму 
братові з серця свого їхніх прогріхів» 
(Мт.18:35). 

Він звертається до Отця Небесно-
го так, як ми звертаємося до нашого 
батька, розповідає про Нього так, 
що не залишається сумніву в тому, 
що Ісус добре знає Свого Отця, Його 
вчинки, Його характер, Його суворість, 
Його доброту, Його любов. Розмов-
ляючи зі священиками, Він прямо 
говорить, що Його Отцем є Бог ЯХВЕ, 
Якому вони служать.  

Не судити світ, але спасти
Тема непорочного зачаття як і 

колись, цікавить всіх людей, невірую-
чих і віруючих, але так і залишається 
недоступною і малозрозумілою. Вона 
мотивує вчених проводити різноманітні 

дослідження з метою отримати відпо-
відь на запитання: чи можливе таке? 
Чи подобаються Богу їхні відкриття, 
сказати важко. Але інколи Він відкри-
ває людям таємниці, які були для них 
колись закритими.

Але, якби ця таємниця була на-
віть розкрита людьми, це навряд чи 
вплинуло б на їхню віру. Адже часто 
надприродні речі, з якими людина 
стикається, перестають бути дивними, 
варто їх лише пояснити. Хоч індиві-
дуальність кожної частинки у Всесвіті 
жодним чином не може втратити своєї 
унікальності лише тому, що людина 
зрозуміла, звідки вона походить.

Йосип і Марія важко, але з вірою 
і покорою прийняли вість про Народ-
ження Сина і все зробили так, як пове-
лів Ангел Господній.

Його прийняли прості 
вифлеємські пастухи 

Йому, впавши, поклонилися му-
дреці-язичники зі сходу, які бачили 
«зірку Його на сході», яка привела їх 
до Немовляти.

В Нього повірили Його послідов-
ники-християни. Вони визнають Ісуса 
Христа за Бога, який прийшов у тілі на 
нашу землю. Досконалий Бог зійшов 
на землю не для суду. Під час свого 
служіння Він говорив: «… бо Я не 
прийшов світ судити, але щоб спа-
сти світ» (Ів. 12:47). Це – ціль Його 
служіння на землі. Тому Різдво Христа 
потрібно приймати, і приймати з вдяч-

ністю як дар любові від Бога до люди-
ни, до Його улюбленого творіння. Так, 
саме вам, дорогий читачу. І якщо ви 
шукаєте когось, хто довів би свою лю-
бов до вас, то ця історія саме про це.

Якщо прочитаєте останні 2-3 роз-
діли одного з Євангелій і потім почнете 
читати Дії Апостолів, то помітите вели-
ку переміну, яка відбулася з людьми, 
які одного  разу втратили свого Вчи-
теля і знову здобули Його, але вже як 
особистого Спасителя. Ви прочитаєте 
про Петра, який настільки злякався 
римських військових, що зрікся Хри-
ста, а пізніше став одним зі стовпів 
церкви; про Павла, який жорстоко 
переслідував церкву, але після зустрічі 
з Христом повернувся до Нього облич-
чям і продовжив життя, вже служачи 
Ісусу. Людське життя неможливо змі-
нити без Нього.

Жодна зі світових релігій, дорогий 
читачу, не пропонує способу при-
мирення людини з Богом. Ісус, який 
зійшов із небес на землю, втілився 
заради того, щоб стати містком між 
тобою і Богом і тим самим відновити 
колишній зв’язок із Творцем. Без Нього 
дороги до Бога нема.

Вітаю усіх із Різдвом Христовим! 
А тим, хто ще не прийняв Христа, ба-
жаю, щоб подібне народження одного 
разу відбулося у вашому серці, щоб 
ваше життя стало радіснішим і цінн і-
шим. І найважливіше, щоб ви могли 
отримати вічне життя разом із Богом, 
яке Він обіцяв люблячим Його.

Олексій Аксьонов

Дар любові до людини

Все це відбулося за одну мить, 
дуже вражаючу мить. 

У швидкоплинній течії часу ця 
мить, здавалося, нічим не відрізнялася 
від решти. Якби ми змогли вирвати її з 
ходу історії і розглянути, вона вигляда-
ла б точно так, як ті хвилини, які про-
йшли, поки ви читали ці слова. Вона 
прийшла і пішла. Цій миті передували 
інші, і за нею ішли хвилини, нічим від 
неї не відрізняючись. Це була мить із 
мільйона миттєвостей, які відраховують 
час із тих пір, як вічність стала виміром.

Але в реальності ця мить була 
зовсім іншою. У цей відрізок часу 
відбулося щось вражаюче. Бог став 
людиною. Поки все творіння нічого не 
підозрювало, жило на землі, на нього 
ступила Божественність. Небо від-
крилося і помістило в людську утробу 
найцінніше від себе.

Всемогутній за одну мить став 
уразливим. Того, Хто був Духом, тепер 
можна було проколоти. Той, Хто був 
більшим за Всесвіт, став зародком. І 
Той, Хто влаштував Своїм словом світ, 
обрав бути залежним від молодої ді-
вчини. Бог як плід. Святість, яка спить 
в утробі матері. Творець життя, Якого 
народжують.

Бога було наділено бровами, лік-
тями, двома нирками і селезінкою. Він 
прихилявся до стінок матки і плавав у 
навколоплідних водах матері. 

Бог підійшов дуже близько.
Він прийшов не у блиску блискав-

ки і не як непереможний завойовник, 

а Його крик почула сільська дівчина і 
сонний тесля. Руки, які Його тримали, 
не знали манікюру, вони були мозоли-
стими і брудними.

Жодного шовку і слонової кістки, 
жодного хваління. Жодного свята, жод-
ного шуму.

Якби не пастухи, не було б жодно-
го урочистого прийому. І якби не група 
астрономів, не було б ніяких дарів. 

Ангели дивилися, як Марія змінює 
пеленки Богу. Всесвіт дивився з поди-
вом, як Всемогутній вчиться ходити. 
Діти гралися з Ним на вулиці. Ох, якби 
начальник синагоги в Назареті знав, 
Хто слухає його проповіді…

Можливо, в Ісуса були прищі. 
Можливо, Він не мав музичного слуху. 
Можливо, Він подобався сусідській 
дівчині, яка жила на його вулиці, або 
навпаки, вона Йому. Можливо, у Нього 
були худі коліна. Але одне точно: був-
ши абсолютно божественним, Він був 
справжньою людиною. 

За тридцять три роки Він пережив 
усе, що відчували ми з вами. Він бував 
слабким. Він втомлювався. Він боявся 
невдач. Він простуджувався, Його тіло 
мало запах. Його бентежили почуття. 
Його ноги втомлювалися. У Нього болі-
ла голова. 

Думати про Ісуса в такому світлі 
здається неприйнятним, чи не так? 
Нам би цього не хотілося – ми відчу-
ваємо себе дуже незручно. Набагато 
легше тримати людськість подалі від 
божественного втілення. Очистити 

ясла від гною. Втерти піт із Його чола. 
Прикинутися, що Він ніколи не хропів, 
не смаркався і не бив випадково мо-
лотком по пальцеві.

Так все легше усвідомити. Зали-
шаючи Його лише божеством, ми яки-
мось чином тримаємо Його на відста-
ні, «в рамочці», передбачливим.

Не робіть цього. Будь ласка, не 
потрібно! Дозвольте Йому бути таким 
же людським, як Він хотів. Пустіть його 
в бруд і мерзотність цього світу. Адже 
якщо тільки ми впустимо Його, Він 
зможе витягнути нас із цієї трясовини. 

Прислухайтеся до Нього.
«Люби свого ближнього, як само-

го себе! Нема іншої більшої заповіді 
над оці» (Мр.12:31).

Заклик залишити сім’ю заради 
Євангелії висунув Той, Хто на прощан-
ня цілував біля дверей Свою маму 
(Мр. 10:29). 

«Благословляйте тих, хто вас 
проклинає» – ці слова промовлені 
устами, які незабаром просили Бога 
простити Його вбивць (Мт. 5:44).

«І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку!» – слова 
Бога, який в одну мить зробив немож-
ливе, щоб для нас із вами все стало 
можливим (Мт. 28:20).

Все це відбулося за одну мить. За 
одну мить… Дуже чудова мить. Слово 
стало тілом. Буде й інша мить. Світ 
ще побачить одну мить преображен-
ня. Розумієте, ставши людиною, Ісус 
подарував людині можливість бачити 
Бога. Коли Ісус відправився додому, 
Він залишив двері відчиненими. І як 
результат, «всі змінимося раптом, у 
мить ока» (1 Кор. 15:51, 52).

Перша мить преображення про-
йшла непоміченою. Але, б’юсь об за-
клад, друге преображення замітять усі! 
Наступного разу, коли будете просити 
почекати «одну мить», пригадайте, що 
саме стільки потрібно буде для повної 
зміни світу.

 Макс Лукадо

Одна мить…
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Початок на сторінці 1
всьому найкращому, що є у нашій цивіліза-
ції. Милосердя, турбота про слабких, благо-
родство, прощення, розуміння добра і зла, 
мудрий розподіл коштів, вірність, поряд-
ність, повага і любов до ближнього – всі ці 
істини, які стали фундаментальними цінно-
стями і ввійшли в культуру, колись прийшли 
у світ через Ісуса Христа.

На світ і людей впливає не те, що гучне 
і розрекламоване, а те, що по-справжньо-
му важливе. Те, що приходить від Бога. 
Реклама – можливо і двигун торгівлі, але 
не двигун життя. Ті, хто нас люблять, гово-
рять нам правду і роблять щось для нашої 
користі – вони змінюють життя. Ісус, Бог у 
тілі, народився, щоб бути поруч із нами. Він 
дарує нам Свою любов. 

Велич не завжди має значення
Той, Хто приніс найбільшу користь лю-

дям і суспільству в усі часи, народився не 
в столиці, а в малому поселенні. Про Його 
«малу батьківщину», Назарет, казали: «Та 
хіба ж може бути з Назарету що добре?» (Ів. 
1:46). Але виявилося, що не місце прикра-
шає Людину, а Людина – місце. Та і сам цей 
Чоловік і Бог в одній Особі, Ісус, прийшов на 
землю не відразу великим і сильним. Не в 
образі великого царя, відразу зодягнутого в 
славу і багатство. Він явився нам… малень-
кою дитиною. Володар і Творець Всесвіту 
вирішив увійти в наш небезпечний світ в 
безпомічному стані. І ті люди, які звикли «зу-
стрічати за вбранням», судити поверхнево, 
дивлячись на зовнішнє – не могли впізнати 
в Ньому Спасителя світу і своєї душі.

Але з малого сталося велике. Безпоміч-
ний виявився Всемогутнім. Той, на кого не 

звертали уваги, коли Він народився і ріс, – 
назавжди привабив до Себе увагу всього 
світу, коли проявилася Його сутність. Вия-
вилося, що Ісус із Назарета зцілює будь-яку 
хворобу. Дає відповідь на найскладніші за-
питання. Спасає від гріхів. Оживлює розбиті 
серця. Відновлює скалічені долі. Виявилося, 
що у звичайному людському тілі до нас при-
йшов сам Бог. 
Не завжди можна орієнтуватися 

на «сильних світу цього»
Не завжди вони мудріші від «простих 

смертних». Зійти на вершину соціальної 
драбини – ще не означає бути на висоті сер-
цем, характером, духом. Блискучі одежі – це 
ще не чистота душі. Влада над капітала-
ми, арміями і країнами – ще не влада над 
власним життям, над своїми слабкостями і 
проблемами. Ось чому іноді прості пастухи, 
послушні поклику серця, більше відкриті 
для Бога, ніж могутні вельможі, обтяжені 
«політичною необхідністю». Так було у часи 
Різдва: Божий ангел з’явився пастухам, щоб 
повідомити про народження Спасителя. А 
що, пастухи, це – еліта? Навіть імен цих 
пастухів ми не знаємо, тоді як ім’я царя Іро-
да відоме кожному… Але Володар Всесвіту 
послав Свого вісника саме тим «незначним» 
людям, які займали низьке становище в 
суспільстві. Чому?

Можливо тому, що для них були важли-
вими спілкування з Богом, спасіння грішної 
душі, допомога іншим страждаючим? Тоді 
для них було важливим те, що і для Бога… 
і це означає, що у них було щось спільне 
з Всевишнім. Пастухи вважали головним 
Бога. А Ірод і фарисеї головними вважали 
свою могутність, владу і вигоду. Тому Бог 

повідомив Свої плани не тим, кому «випада-
ло», а тим, кому це було дійсно цікаво. 

Не важливо ким ти є, немає значення як 
високо, чи низько знаходимося на соціаль-
ній драбині, важливо як ми відносимося до 
Бога.
Не завжди потрібно реагувати на 

привабливі пропозиції
Знайшлися і порядні багаті люди, які 

дізналися про народження Христа. Це були 
мудреці зі Сходу, які вирахували Вифлеєм-
ську зірку – ознаку народження Христа. Му-
дреці приготували дорогі подарунки Немов-
ляті Ісусу і пішли у далеку путь, у Вифлеєм. 
Багаті мудреці відклали всі свої справи, 
щоби висловити свою повагу Божому Сину. 
Але коли вони майже дісталися до мети, їх 
чекало випробування.

Юдейський цар Ірод, знаючи пророц-
тва про народження Христа, заздалегідь 
заздрив Немовляті і вирішив знищити Його. 
Для цього Іроду потрібно було знати місце 
народження Ісуса. І коли мудреці прийшли 
до царя запитати про Спасителя, – Ірод ска-
зав: «Я не знаю, де Він: коли знайдете Його, 
прийдіть і повідомте мені, я теж прийду Його 
привітати». Приваблива пропозиція – нада-
ти послугу правителю! Але важливіше – на-
дати послугу Богу. А Бог сказав мудрецям у 
снах однозначно – не повертатися до Ірода. 
І вони, привітавши Ісуса, пішли додому 
іншою дорогою. Якби вони відповіли на за-
прошення Ірода і не послухалися цього вну-
трішнього голосу – Божого голосу у своєму 
серці, – то з шанувальників Христа стали б 
Його зрадниками.

Не гріх дружити з людьми при владі 
і багатими. Не гріх виконувати прохання 
людей при владі. Але коли бажання йдуть 
всупереч волі Божій – потрібно вибирати: 
або-або… Краще іти туди, куди кличе Бог, – 
навіть, якщо багаті і знамениті запрошують 
в інший бік.

Не завжди потрібно лякатися 
невідомого

Мати Ісуса Марія опинилася в цікавому 
становищі – у всіх значеннях цього слова: 
жодна жінка до неї не чекала дитину, зали-
шаючись дівчиною. Нікому не призначено 
було виховати Спасителя світу, Божого 
Сина. Вона знала наперед, що її Сину 
потрібно буде взяти на Себе гріхи світу і 
померти за всіх людей, після цього воскрес-
нути з мертвих. Марія розуміла, що її пер-
венець творитиме чудеса, яких раніше ніхто 
не творив. 

Напевно, вона усвідомлювала, яка 
відповідальність лягає на її плечі. Вона 
не могла не розуміти, що вона – єдина з 
усіх, унікальна жінка, вибрана Богом для 
найбільшої місії у Всесвіті. Але коли до неї 
прийшов ангел, щоб повідомити: «Ти – та 
сама, обрана», Марія не жахнулась, і не 
загордилася. А лише з готовністю прийняла 
те, що дає Бог. Кажуть, що ризик – справа 
благородна. Але коли щось незвичне нам 
пропонує не просто хтось, а Бог; коли  кро-
куємо в невідомість не тому, що безвідпові-
дальні і безпечні, а тому, що хочемо викона-
ти заповіді і слова Господа – ось тоді це вже 
не ризик, а просто благородне діло. Справа, 
в якій нам допоможе сам Господь.

Михайло Молотов

Уроки Різдва
Агнець
Хилився хлів убого. Старі рипіли двері.
Далекий гомін міста лякливо повз у кут.
Свята сім’я над сином молилась по вечері.
Осли ліворуч ясел всі збилися у гурт.

І пахло сіно полем. В кошарі спали вівці.
А в яслах – новий житель дивився перші сни.
Він був такий маленький. По глиняній долівці
Його маленькі ніжки ще й кроку не пройшли.

Спросоння посміхався, здригались злегка очі,
Як в сонного ягняти, що спало край ясел.
Вони з’явились разом, в одну годину ночі
Якраз у тій кошарі, де спав старий осел.

Мале ягня дрімало, невинне і покірне,
Не знало, що чекає його у майбутті.
Не знало, як-то доля його жорстоко кине,
Які-то перевали високі та круті.

Радіти буде сонцю, травинці між камінням,
Стрибатиме щасливо по березі життя...
Та раптом все це зникне, і вечором осіннім,
Як чорний коршун з неба, так люди налетять.

Його, невинне, чисте, пов’яжуть та без жалю
За гріх чужий як жертву у храмі принесуть...
Та ще було далеко до того зблиску сталі,
Ще поки мирно спали ягнятко та Ісус.

Не знали мати й батько, яка в них спільна доля,
Що жертвою за когось обом їм треба стать...
Вони щасливо спали. І сіно пахло полем,
І тесля ще не скоро почне хреста тесать.

Ще десь зірки в пустелі стежини прокладали
Для тих, кому відкрилось народження Царя.
Про мир небесний людям ще ангели співали
І тільки-но вставала від Якова Зоря.

Ще довгий шлях чекає на Того, Хто любов’ю
Освітить з неба людство, гріховне та німе.
...А я хреста вже бачу: на нім стікає кров’ю
Той Агнець, що на Себе гріхи мої візьме...

Юрій Вавринюк
З нами Бог!

В пітьмі віків та ніч була значима —
Натомлена від горя і тривог.
Земля в обіймах неба відпочила,
І в тиші народилось: з нами Бог!

Багато що вже неможливе нині:
Царі не бачать далей неземних.
А пастори, зодягнуті в гординю,
Бува, не чують ангелів святих...

Те, Невмируще, що в цю ніч родилось,
Хіба підвладне часові воно?
Це слово вічне, як велика милість,
Лягло мені на душу вже давно.

Так, з нами Бог! Не там, в шатрі чудеснім,
Де під ногами – зоряні вінки.
Не у глибинах просторів небесних
І не в заснулій пам’яті віків.

Він тут живе. Він дихає між нами.
Свою цілющу роздає любов...
Чи віриш ти, обтяжений гріхами,
Що вічні ми, допоки з нами – Бог?

Сергій Рачинець


