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

ДВА БЕРЕГИ

«Того дня зрозумів 
одну просту річ…»

Різдво 1995 не віщувало нічого 
особливого. Моя дружина вже була 
віруючою, а старші діти відвідували 
недільну школу і знали про Ісуса Хри-
ста набагато більше, ніж я. Питання... 

Ст. 4

Стрибок з трампліна
Вона ще кілька разів вдало злітає з 

гори. Нарешті, добряче захекавшись, 
спускається востаннє і, звихрюючи сні-
гову куряву, хвацько гальмує біля стов-
бура поваленої сосни, збираючись там 
перепочити. Знімаючи лижі, помічає 
своїх однокласників, які сидять...

Ст. 5

Календарний фактор
Головне досягнення середньо-

вічного історика полягає у тому, що 
завдяки йому виникла й нова фун-
даментальна ідея — започаткувати 
нове літочислення та розділити без-
перервний потік часу історії людства 
на дві частини — «до» та «після» Христа.

Ст. 7

Дід Петро
Вчора все почалося як завжди. Дід 

Петро знову не втримався і почав свят-
кувати Різдво у кума вже з самого ран-
ку. Великого гріха в цьому не бачив, на 
відміну від благовірної дружини баби 
Шури. А та, мало того, що не пила горілки, а 
навіть вже ось, без двох сорок років...

Ст. 6

М а б у т ь , 
для кож-
н о г о 

романтично-мрійли-
в о г о с е р ц я 

Різдво — це  пора загадкового дива, яке, 
здається, готове ось-ось вистрибнути з 
кожного куточка хатини… Це затишний 
маленький будиночок, в якому навкруги 
мерехтять вогники і розноситься запах 

ялиці, мандаринок і всіляких ду-
хмяних смаколиків, а за вікном 
весело кружляють пухнасті 
сніжинки. Різдво — це коли 
безтурботно посміхаються 

найближчі тобі люди, де в 
близькому колі ведуться 
невимушені задушевні 
розмови… Утім… Може, 

воно лише для вибраних? 
Зовсім ні. Різдво — це яскравий 

вогник радості у кожному серці, 
запалений Народженим у яслах. 
І ось саме тоді, коли є повінь сер-

дечної віри, святе тихе внутрішнє 
тремтіння пошани перед Тим, Хто 

з'явився у світ особисто для 

мене, Свято стає моїм та сповнюється 
прекрасним змістом.

Ось тоді під ніжне бриніння струн гі-
тари і щирий, піднесений спів душі, люди, 
як ті запалені свічечки, утворюють гармо-
нійну мелодію, незбагненну пісню боже-
ственної любові.

Різдво — це коли навіть не потрібно 
рукавичок, тому що гаряче серце живить 
кожну клітинку тіла ніжним теплом, а руки 
аж пашать від приємних рукостискань лю-
бих друзів.

Це засинати з солодким почуттям на-
ближення Різдва, знаючи, що наступний 
ранок буде його продовженням.

Різдво — це  сказати марноті: «Ні!», за-
бути про всі втрати, всі образи, простити 
всіх, і нагода назавжди довірити Богові, 
Живому Богові, кожен штрих свого жит-
тя, пам’ятаючи, що Його безмежна любов 
проведе нашу смужечку долі найкращи-
ми для нас дорогами.

Різдво — це коли слова мають осо-
бливу силу, а диво кожну хвилинку го-
тове увійти до сердець, що відкривають 
навстіж свої дверцята для нього.

Лілія Булла

ПЕРЕДЧУТТЯ ВЕЛИКОГО СВЯТА

Л юди майже шарахались від 
дівчат, які намагались прове-
сти опитування в одному з су-

пермаркетів Львова. Ідея ця виникла не 
просто так. Адже вся підготовка до свят 
відбувається переважно саме там.

Однак все виходило з натяжкою. 
Тримаючи газету «Два береги», нама-
гались показувати, хто вони такі. Та 
марно. Через п’ять хвилин невдалих 
спроб підійшов охоронець та запитав: 
«Що відбувається?»

— Християнська газета «Два бе-
реги», — не розгубилась одна з них. — 
Хочемо провести опитування.

— У нас це заборонено, — почула 
сувору відповідь.

— Чому? Ми ж не терористи.
— Все одно, не дозволено, йдіть 

в адміністрацію і там запитуйте.
Дівчата чемно пішли, куди їм вказали. 
В адміністрації був обід, а головний 

по зміні не дозволив.
Довелося йти на вулицю, але і тут 

явно були не цікавими глибокі розду-
ми про зміст життя, якими не наповни-
ти кошики споживача. Адже найбіль-
шу виручку за рік торговельні мережі 
усього світу збирають саме в ці дні. Піс-
ля першої ж спроби заговорити з людь-
ми з’явився інший охоронець.

— Ви чим тут займаєтесь? — грубо 
запитав він. — Йдіть звідси на зупинку.

Дівчата так і зробили. Згодом стали 
вигукувати: «Християнська газета «Два 
береги», що ви думаєте про Різдво?». 
Народ переважно шарахався. Ті, кого 
вдавалось зупиняти, довго не затри-

мувались. Газети врешті закінчились, і 
сенсу мерзнути вже не було.

А люди продовжували свій перед-
святковий похід. Більшість із них уяв-
ляла Різдво за столами, з колядками, 
після відвідин храму, а далі за намі-
ченою програмою. У ній є місце для 
Миколая, Діда Мороза, Санта Клауса, 
навіть білого Щура, що змінює Свиню, 
яку «недокусав» Жовтий Собака, та 
ще цілого ряду персонажів гороско-
пу. Вони спочатку як гості, та далі все 
впевненіше переселялись до нас зі 
Сходу або Заходу, несучи свої забави 
та погляди. Їж, пий, веселись і головне 
— називай як хочеш. І вже важко зро-
зуміти: то чий же все таки день народ-
ження?

Та все ж, із 252 країн світу, з яких 

158 хри-
стиянських, 
може хоча б в од-
ній будуть прославляти 
цього дня тільки Ісуса 
Христа? Та коли читаєш 
Вікіпедію, де і як святку-
ють, то розумієш страшну 
реальність.

Що ж, рік знову проми-
нув. Залишилось небагато 
часу до улюбленого свята х р и -
стиян. І нехай ми не вся країна, та все 
ж поставимо собі запитання: «Не що 
буде на наших столах, а що буде у на-
ших серцях?»

І врешті-решт: чиє ж нині Різдво?

Людмила Негода-Хорошун

Чиє Різдво ми нині святкуємо: 
Санта Клауса? Чи, може, святого Миколая?

Хай сипле сніг і стелить все на світі,
Нехай на мене ніжно припаде...
І я порину у думки пресвітлі,
І залишок печалі зникне десь...

І буде снігопад для серця святом,
І відчуття, мов в переддень Різдва.
В очікуванні буду розцвітати,
І трапляться в житті моїм дива...

Хай сипле сніг, пробуджуючи ніжність,
Хай душі всіх наповняться теплом
І стануть незабутньо-білосніжні,
Щоб заповітне у Різдво збулось...



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Р оків зо три тому один знайо-
мий з обуренням повідомив 
мені, що відтепер Різдво по-

трібно відзначати ще й 25 грудня. На що 
я заперечив, мовляв, у нашій сім'ї завж-
ди було місце цьому святу двічі. Після 
короткої дискусії у відповідь почув: «А й 
справді, буде черговий привід "душевно" 
відпочити!»

З тих пір питання про Різдво «тоді» й «не 
тоді» неодноразово піднімалось в колі зна-
йомих. Хоча мене особисто більше хвилює, 
що народження Христа Спасителя багато 
хто святкує «не так як потрібно», але не пе-
реймається тим.

Чув сумну історію про молоду сім’ю, яка 
запросила своїх друзів на вечірку з приво-
ду народження первістка. Прийшло багато 
гостей, усім було цікаво й весело... Через 
якийсь час згадали про немовля, яке ніяк 
себе не виявляло тривалий час. Кинувшись 
до ліжечка, мати побачила гору одягу гос-
тей, а знизу, без ознак життя, тіло винуват-
ця цього заходу...

Прикро, але цей випадок нагадує ни-
нішню ситуацію зі святковими урочисто-
стями, коли про джерело свята згадують 

формально, і треба докласти значних зу-
силь, щоб за усією мішурою побачити Ісуса, 
зрозуміти, чому ж Він залишив небо і по-
мер насильницькою ганебною смертю на 
хресті. У глобальному масштабі нашкодити 
Немовляті-Христу не може ніхто і ніщо. Од-
нак під завалом традицій, урочистостей і 
гріховних вчинків на Різдво пагінчик живої 
віри в Спасителя загинув у багатьох-бага-
тьох серцях.

У різні часи на землі проживало бага-
то визначних особистостей. У суспільстві 
є звичай відзначати роковини з дня на-
родження тих, хто залишив хороший слід 

в історії. Коли таких згадують, то значно 
більше часу приділяють їхній творчості, 
аніж з'ясуванню місця, обставин та дати 
народження. В багатьох випадках ці пи-
тання вивчити вже неможливо, хоча 
вплив на суспільство їхніх праць від цьо-
го ніскільки не зменшується. А сухі дати 
часто турбують лише прискіпливих істо-
риків і тих, хто любить посперечатися.

Усім відоме ім’я визначного кардіо-
хірурга Миколи Амосова. Для когось він 
був сином, для когось — колегою, настав-
ником, для багатьох — видатною особи-
стістю, людиною з підручника... А комусь 
— лікуючим лікарем, який врятував 
життя. І зрозуміло, що дата його народ-
ження цікавить цих людей по-різному. 
Думаю, неважко здогадатись, що для 
тих, кого врятував або хоча б покра-
щив здоров’я, професійні здібності 
лікаря набагато важливіші, аніж дата 
його народження. І квіти на знак вдяч-
ності можна було б принести не лише 
на день народження, він би їх прийняв 
будь-коли; більше того: на могилу їх та-
кож можна принести «не тоді» — і ніхто 
не засудить.

Натомість хочеться, щоб акцент 
Різдва був на правильному місці: від 
полемік, ялинок, святкового меню, 
прикрас, подарунків, веселощів змі-
стився до належної слави нашому Го-
споду Ісусу Христу. 

Щоб кожен, хто святкує Різдво, 
серцем прихилився і щиро вклонився 
Вседержителю, який зодягнувся в тіло 
беззахисного немовляти, аби здійсни-
ти спасіння усього людства і кожного 
особисто.

Хочеться проголосити разом із Да-
видом: «А тепер — помудрійте, царі, 
навчіться ви, судді землі: Служіть Госпо-
деві зі страхом, і радійте з тремтінням! 
Шануйте Сина, щоб Він не розгнівався, і 
щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів 
Його незабаром запалиться. Блаженні 
усі, хто на Нього надіється!» Пс., 2:10-12.

Євгеній Аглічев

Важливiше мотив, а не формальнiсть

Н овий!? Інколи кажуть: «О, в тебе 
нова сукня... новий айфон.. но-
вий автомобіль». А сукня, ви-

бачте, із секонд-хенду, айфон… вже два 
роки якийсь американець «юзав»…

Інколи під словом «новий» ми маємо 
на увазі черговий, наступний після першо-
го. Моєму першому «новому» автомобілю 
було тридцять років, а другому «новому» 
тільки тринадцять, і я був безмежно ща-
сливий, коли його придбав. Один хороший 
знайомий якось сказав: «Ти собі уявляєш, 
що значить сісти в авто, в якому ніхто не 

їздив?». Уявляю, але коли не дозволяють фі-
нанси, доводиться тішитися новим-старим.

А що ж із Новим роком? Він насправді 
такий? Новий, як шкільний зошит у косу лі-
нійку? Де немає ані «класних», в прямому і 
переносному значенні, ані домашніх робіт. 
Там ще немає похвал, доган… або плям, не-
має того, що хотілося б закреслити, стерти, 
замалювати, переписати заново.

Новий рік… Рік, у якому ти ще нікого 
не образив, не обійшов увагою, в якому 
немає шкідливих звичок і втрачених мож-
ливостей.

Якщо вже бути відвертим, то, бажаючи 
друзям і знайомим «Нового…», ми не пле-
каємо ілюзій. Хоча… хотілося б стати при-
вітнішими, наполегливішими, добрішими, 
а значить щасливішими. Що ж не так із тим 
«Новим роком»? Хто його псує, чому наші 
добрі плани, мрії, сподівання розбивають-
ся уже наприкінці новорічного застілля?

Якось одному християнину зробили 
пересадку донорського серця. До нього 
в палату поклали чоловіка після такої ж 
операції. Знайомлячись, новоприбулий 
каже: «У мене нове серце!» Християнин 
заперечив: «Нове серце у мене, а у Вас 
— ні». Той наполягав: «Як? Мені зробили 
операцію і вклали нове серце!» Христия-
нин з приємною посмішкою продовжив: 
«У Вас серце вживане, б/у, а от у мене — 
нове». Далі полилась розмова про Бога, 
Який не підліковує, підремонтовує, під-
фарбовує людські душі, а міняє життя і 

дає повністю нове серце.
А й справді, людина не тільки щороку - 

кожного світанку — отримує від Творця но-
вий, ясний, незаплямований день, і відразу 
береться його бруднити своїми примхами, 
гнівом, заздрістю, лихослів’ям. Щоправда 
інколи, хоча б під Новий рік, хоче підма-
лювати, підбілити накопичений бруд по-
казним милосердям або неприродною 
чемністю. Потім дивується: чому ближні 
підозріло косяться на раптові приступи до-
броти? А вже незабаром роздратовано ро-
зуміє, що добрі наміри розтанули, «як роса 
на сонці». 

Отже, щоб рік Новий був по-справжньо-
му новим, потрібне нове серце, яке дає Той, 
Хто сказав: «І дам вам нове серце, і нового 
духа дам у ваше нутро, і викину камінне 
серце з вашого тіла, і дам вам серце із 
плоті» (Єзекіїля, 36:26). 

Яцюк Вадим 

Всього вам нового!
Інколи здається, що у ці святкові дні навіть повітря просякнуте 

привітними усмішками, сердечними побажаннями. Та й хіба ж можна 
інакше, адже перед нами Новий, зовсім Новий, абсолютно Новий Рік. 

Потрібне коріння
(З календарного листочка від 23 грудня 2019 р.)

Н а площах міст, в офісах і квартирах нині 
встановлено безліч ялин. Святково при-
крашені, вони викликають захоплення. Але 

якщо порівняти їх із тими, що тихо й непомітно ростуть 
у лісі, то виявиться один істотний недолік: у цих кра-
сунь немає коріння. Закінчаться свята — і їх викинуть. 
Біля сміттєвих баків будуть великі купи ялинок, які ко-
лись були в центрі уваги, якими захоплювалися. А ті, що 
залишились у лісі, продовжують рости. Хоч ними і не 
захоплюються, не звертають уваги, проте вони живуть.

Ісус Христос під час Свого земного служіння на-
вчав: “Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але 
душу свою занапастить?” (Мт., 16:26). Дійсно, бути в цен-
трі уваги, красивішим і багатшим за всіх, а потім опини-
тися на звалищі — хіба це розумно?

Ісус говорив: “Я прийшов, щоб ви мали життя, і по-
достатком щоб мали” (Івана, 10:10). Наше коріння — це 
віра в Нього. “Хто вірує в Христа, той має життя вічне”, 
— так обіцяє нам Слово Боже, якому 
можна довіряти. 

Н і для кого не секрет, що 
багато хто сподівається на 
дива саме під час Різдва. 

Якщо ви спростовуєте це — то про-
сто соромитеся зізнатися. Художні та 
мультиплікаційні фільми на цю тему 
— підтвердження вищесказаного. 
Там, як правило, все добре закінчу-
ється, здійснюються бажання, тому їх 
із задоволенням дивляться як дорос-
лі, так і діти, бажаючи сховатися від 
гнітючого негативу наших днів. Однак 
дія цієї «пігулки» надто короткочасна і 
закінчується кнопкою живлення.

А в повсякденному, рутинному 
житті так хочеться дива, казки, чогось 
прекрасного, яке б не припинялось! І 
його не вистачає! 

Порахуйте тільки, як багато за ми-
нулий рік прокинулося вулканів, тра-
пилось землетрусів, повеней, пожеж... 
Скільки «гарячих точок» на карті світу, 
які тягнуть за собою біди й горе, жер-
тви і термінову евакуацію?!

Можливо, у твоєму місті всього 
цього немає: не «горить Каліфорнія», 

не «розривається Ічня чи Балаклія», 
але почитай повідомлення економіки 
— ймовірність дефолту, обвал крип-
товалюти, інфляція... Від такого роду 
новин теж є жертви. А у тебе особисто, 
в твоїй родині, все гаразд?

І все-таки диво можливе! Так-так, 
це правда! В наш час! Але для цього є 
умова... Послухай...

Тієї ночі у далекій Палестині спі-
вали небожителі. Цю пісню чули нічні 
пастухи. Їм з'явився ангел і повідомив: 
«Я сповіщаю вам велику радість, 
яка буде всім людям, 
бо нині народився вам 
у місті Давидовому 
Спаситель, Який є 
Христос Господь».

Уявіть тільки: Тво-
рець світів, який ство-
рив все і всіх, зійшов 
на Землю в образі 
людини. Всемогутній 
Бог, що керує макро- 
та мікросвітами, якого 
не вміщає людський 

розум — втілився!
І прихід Його відбувся не з ба-

нальної цікавості. Він і так все знає й 
бачить. З'явився Спаситель, щоб ви-
купити людей від гріхів, дати радість і 
мир у серця. Хіба це не диво та привід 
для радості?

Але це у твоєму житті може статися 
в тому випадку, якщо серцем повіриш, 
що Христос народився і для твого по-
рятунку. На сторінках Євангелії дуже 
докладно написано про свято Різдва 
Спасителя. Не забудь почитати й при-
йняти цю радість. Тоді в житті обов'яз-
ково з’являться дива! Неймовірні по-
дії відбуватимуться одна за одною, не 
упусти лише шанс стати щасливішим!

Марія Білоусова

Чи очікуємо ми дива
 цього Різдва?

Для тих, хто зрозумів ціль 
приходу Сина Божого на землю, 
серцем відгукнувся на Його само-
пожертву і любов, більше значен-
ня має факт Його народження, 
аніж дата. І хоч би Спаситель на-
родився у будь-який із днів кален-
даря, для них спілкування з Месі-
єю відбувається не в один день 
року, а повсякчас. 

Так уже склалося, що дата на-
родження Ісуса Христа достемен-
но невідома. А якщо врахувати, 
що на небі в присутності Божій 
немає поняття часу, то це взагалі 
не має ніякого значення для нашо-
го спасіння.



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Д умаю, що немає жодної лю-
дини, яка б не хотіла змінити 
своє життя на краще. Тому все 

більшої популярності набуває практика 
планування власного життя. Позбутися 
шкідливих звичок, схуднути, зайнятись 
спортом, досягти високих фінансових 
показників, знайти своє призначення, 
піднятись кар’єрними сходинками, побу-
дувати міцні сімейні стосунки — все це 
часто записують як пункти плану на май-
бутнє. Приблизно так: «Почну з понеділка: 
більше часу приділяти рідним, не їстиму 
фаст-фуд, залишу шкідливу звичку, «візь-
муся за голову». Бідний той понеділок, 
скільки на нього надії!!! 

Проте не рідко буває, що чимало хо-
роших ідей так і залишаються на етапі 
планування. Як наслідок — засмучення, 
розчарування та почування провини у 
своїй нездатності щось змінити само-
тужки. І тут на допомогу готова прийти 
численна команда спеціалістів: одні на-
вчать, як правильно скласти план, інші 

розроблять меню та контролю-
ють заняття спортом, хтось 
дасть чек-лист для 
побудови успішної 
кар’єри, а спеціа-
лісти з сімейних 
стосунків точно 
знають, як ви-
правити ситу-
ацію вдома. 

Нещодав-
но у літерату-
рі з самороз-
витку зустріла 
статистику, яка 
мене шокува-
ла — лише 5 % 
людей дійсно кар-
динально змінюють 
своє життя. І як прави-
ло, це вдається тим, хто пе-
режив складні події, потрясіння, 
нещастя, і саме це стало поворотним мо-
ментом. Невтішні дані, правда?

А чи замислюємося над тим, для 
чого нам увесь той довжелезний 

список планів? Це точно та 
дорога, яка приведе до 

омріяного життя? Хіба 
перелік справ приведе 

до бажаної мети та 
зробить із нас того, 
ким давно мріємо 
бути? 

Я думаю, що 
знаю відповідь на 
ці запитання: ми 
прагнемо стати ща-

сливими і глибоко 
переконані, що саме 

це принесе той бажа-
ний спокій і задоволен-

ня. Проте мушу засмути-
ти. Ідеальна фігура зовсім не 

радуватиме, коли у серці панують 
злоба та заздрість, фінансова забезпе-
ченість не гарантує щасливих відносин 
із близькими людьми, а омріяний успіх 

ніколи не врівноважить змучену совість. 
Бо не зовнішні фактори є причиною 
для щастя, а внутрішній стан!

Мати мир та спокій у серці, радіти 
кожному дню, цінувати своїх близьких і 
любити життя, бути корисним для когось, 
протягувати руку допомоги, дарувати ра-
дість, підтримувати у скрутну хвилину — 
ось що варто вносити у свій річний план. 
Це те, заради чого хочеться прокидатися 
вранці, що змушує твої очі сяяти, і зреш-
тою, дає відчуття справжнього щастя.

Скажеш: «Як цього досягнути самоту-
жки?» Є Той, Хто може прийти на допомо-
гу! Він розуміє потребу нашої переміни і 
в силах допомогти! Але тільки якщо ми 
цього захочемо!

Послухайте, що говорить Ісус Хри-
стос: «На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. Послав Він Мене проповідува-
ти полоненим визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помуче-
них…» (Луки, 4:18) «І дам вам нове серце, і 
нового духа дам у ваше нутро… і будете 
Мені народом, а Я буду вам Богом!» (Єз., 
36:26-28).

Незабаром Новий рік, і я планую в 
2020 році бути щасливою! А які цілі по-
ставите перед собою ви?

Тетяна Гаврилюк

У Новий рiк — нове життя!
Наближається новий рік, і, як заведено, усі підбивать підсумки та розробляють плани 

на майбутній період. Уряд затверджує бюджет, на підприємствах готують річні звіти та 
збирають стратегічні сесії для обговорення програм та цілей. 

А ми з тобою можемо залишатись осторонь?

Н е залежно від того, мрієте ви 
про сніжно-іскристе свято чи 
радієте приємній мелодії, різд-

вяний час завжди тішить кожно-
го! Утім, чи є він для нас пов-
ноцінним??

Скоріш за все, 
останніми днями чи 
тижнями ми купу-
вали подарунки для 
близьких і коханих. 
Але чому? Навіщо це 
робити?

Дарування спо-
конвіку було частиною 
людських взаємовід-
носин: від висловлення 
вдячності до пропозицій 
миру… Мета таких дій 
різноманітна й сьогодні.

Подарунки, в більшості, 
обдумані. Навіть принесена тре-
тій рік поспіль свічка з ароматом ва-
нілі, чи якась інша дрібниця. Вони демон-
струють жертовність і час, витрачений на 
вибір, або гроші, які він коштує. Подарун-

ки висловлюють любов, особливо в парі з 
рукописною саморобною листівкою. І це 
вкрай важливо!

А якщо поглянути з іншого боку?
Ви ніколи не замислюва-

лися над тим, чому їх от-
римуємо? Або що ще 
важливіше: ЯК їх при-
ймаємо? Ймовірно, 
частіше це викликає 
приємну усмішку. Зна-
ючи, що інша людина 
відклала свої справи, 
віддала кошти і якийсь 
час зі свого життя, щоб 
ви щось одержали. Хіба 
ж ви залишите нерозпа-
кованим подарунок на 
наступні дні чи тижні? 
Ні! Ви розкриваєте його, 

прагнучи отримати радість, 
утіху від уваги і любові. Хоча...
Напевне, все таки є нематері-

альні подарунки рідних і близьких, які, 
на жаль, покинули загорнутими. Нероз-
критими. Знехтуваними. Залишили без 

уваги і вдячності.
Скажіть, як після такої відповіді по-

чувається той, хто хотів ощасливити нас 
сюрпризом, але тиждень за тижнем, ба 
навіть місяці, спостерігає, що його старан-
ня так і лежать неоціненими? Як би поста-
вились до того ви, опинившись на його 
місці? Що б відчували у серці?

Однак найбільший недооцінений 
подарунок припадає на Різдво. Його 
сутність — це Христос, Божий дар для 
нас. Це акт неймовірного смирення, від 
народження в яслах до самопожертви 
Своїм життям. Він уособлює вдумливість, 
самовіддачу та любов Бога до Свого тво-
ріння. Колись мудреці зі сходу принесли 
Ісусові свої подарунки. Через багато сто-
літь і ми дбаємо про подарунки один од-
ному, щоб виявити нашу любов.

І все-таки важливо не забути про 
найбільший дарунок, що отримало усе 
людство — Ісуса Христа, Який незмір-
но дорожчий за будь-які іграшки, свіч-
ки чи інші, навіть коштовні, надбання. 
Вас запрошують відкрити цей подару-
нок — він чекає, коли його розгорнуть 
і візьмуть.

Особисто Ви. З подякою. Саме тоді 
свято стане повноцінним.

Недооцінений подарунок

Ц е те, для чого існуєш — встаєш 
зранку, чистиш зуби, споживаєш 
калорії, витрачаєш енергію, жер-

твуєш часом, спалюєш себе.
Це твоя головна ціль, до якої летиш випу-

щеною стрілою; цими днями, на межі років, 
вона має бути написана яскраво і чітко. Щоб 
не ялина і блискітки з китайськими кольоро-
вими вогниками стали центром нашого дому, 
а ТЕ, що приводить до справжнього та вічно-
го життя. Добре, якщо знаєш, в який бік спря-
мувати своє життя у Новому, 2020 році.

І вкрай прикро, коли ця мета твоя — дріб-
ненька. Гірше — якщо нетривала і тлінна. Ка-
тастрофічно — коли її немає взагалі. Бо тоді 
куди б не підеш, починаючи з січня, все буде 
— не туди. Бо така дорога — в НІКУДИ.

Вперше про це помислив? «Дивакуваті 
думки» — думаєш.

Дійсно, погоджуюсь, не вписуються у лег-
коважні народні гуляння і хороводи.

Втім, мова наразі не про весь народ. А про 
тебе особисто. Про тиху закриту комірчину 
власної душі. Хвилюючим особливим вечо-
ром 31 грудня.

Андрій Миронюк

— П ривіт. А навіщо 
тобі?? Я не знала 
про ці зміни.

— Різдво люблю, веселе свято:) Мені 
без різниці, коли його святкувати, але іс-
торично правильніше 25-го грудня:)

— Звичайно, люблю; норм так.
— Привіт, мені, чесно кажучи, од-

наково.
— Різдво святкую, бо я християнка, 

для мене це свято народження Христа. 
Але я не зациклююсь на даті, тому що ні-
хто її точно не знає і, в принципі, мені все 
одно, коли офіційне свято в країні — 25 
чи 7. Хоча більшість дослідників ствер-
джуть, що Ісус народився восени. На це 
вказує ряд фактів, та й пастухи взимку в 
тій місцевості овець не випасають.

— До Різдва ставлюсь позитивно. 
Але моя сім'я його не святкує. Щодо дат, 
то сприймаю спокійно. Звісно, було б до-

бре, якби його перевели на сучасний гри-
горіанський календар. Але маємо те, що 
маємо.

— Люблю, оцінюю нейтрально, так 
як не має значення, коли конкретно відзна-
чати, головне саме свято. Гарний святко-
вий настрій, побажання всього найкращо-
го в Новому році, подарунки близьким…

— Привіт, Давиде! Це лише фор-
мальність... Останнім часом для людей 
слово "свято" асоціюється зі словом «ви-
пити».

— Так, я святкую 7-го числа, це сі-
мейне свято, однак не проти, щоб хтось 

святкував і 25-го. Хто як хоче.

Будь-яка соціологія (нехай і люби-
тельського рівня), спонукає робити певні 
висновки. А ось вони можуть відверто різ-
нитися, бо серйозно залежать від бекгра-
унду аналітика.

Ось і у нашому випадку постають лише 
кілька запитань, на які спроможний відпо-
вісти кожний.

— Чи правильно хтось помітив, що 
молодь, майже завжди, більш ніж старше 
покоління, толерантна і не схильна кон-
фліктувати через другорядне?

— Чи помилявся той філософ, який 
суворо висловився про те, що політичні 
і релігійні керівники нерідко налаштова-
ні розділяти і налаштовувати люд одне 
проти іншого, для вдалого володарю-
вання? 

— Чи є рація підкоряти наші релігійні 
погляди і традиції заради схвалення біль-
шістю оточуючих? Та й чи справді так 
принципово і угодно Богові приєднувати 
якісь християнські святкування до кон-
кретних дат, нехай навіть і до днів сон-
цестояння?

— Чи мають розрізняти христия-
ни якісь свята чи дні через те, що за ними 
тягнеться певний історичний шлейф?

Звісно, ми звикли, щоб газетна публі-
кація відповідала, а не ставила запитан-
ня… Утім, іноді кращим і кориснішим 
буде лише сконцентрувати на них увагу.

Головна мета 

Підсумки одного анкетування
Одним із студентів Київського «вишу» проведене коротке опиту-

вання серед одногрупників та знайомих про ставлення до Різдва та 
його дати. Ось стислий аналіз та висновок. 
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З гадуючи своє дитинство, 
пам‘ятаю, що ці свята ові-
ювались якоюсь цікавою, 

майже казковою, таємницею. На ву-
лиці зазвичай було сніжно й морозно, 
в кімнаті стояла прикрашена ялинка, 
а настрій у всіх зберігався святковим. 
Незабутнім було й те, що тільки в цей 
період у магазинах продавалися апе-
льсини та мандарини (можливо, саме 
тому їхній аромат і сьогодні асоцію-
ється у мене з Новим роком). 

Особливо приємним було очіку-
вання новорічної ночі, коли під до-
машньою ялинкою з‘являлися пода-
рунки. Я завжди дивувався — вони 
були саме ті, про які мріяв. І я вірив, 
був переконаний, що це добрий дід 
Мороз піклується про людей. Про це 
говорили в дитячому садочку, потім у 
школі, на телебаченні і радіо. Але го-
ловне — так стверджували батьки. 

Пам‘ятаю, коли у віці приблизно 

9-10 років зробив відкриття, що ні-
якого діда Мороза не існує, а пода-
рунки під ялинку завжди підкладають 
батьки. Моя дитяча віра і уява лоп-
нули, як мильна бульбашка, а в серці 
на довгі роки оселилося болюче за-
питання: чому, навіщо мене обманю-
вали? Таємничість цього свята враз 
зблякла, і воно вже не було інтригую-
чим та цікавим.

 Згодом, через роки, коли почав 
читати Біблію і познайомився з Ісусом 
Христом, стала зрозумілою суть різд-
вяного свята. Знову ці дні зробились 
урочистими і радісними. Але не з при-
чини зовнішньої атрибутики. Я радію 
тому, що Ісус Христос — живий, не ви-
гаданий, як дід Мороз. Він є Той, Хто 
зробив справжній подарунок кожній 
людині — вічне життя. Я знаю, що в 
Ньому ніколи не зневірюсь. Тільки з 
Ним життя стає щоденним святом!

Олексій Кузьменко

Навіщо мене 
обманювали?

Протягом століть у нашому народі накопичуються традиції 
святкування різдвяних днів, або, як кажуть, святок. З кожним 
поколінням щось додається, або, навпаки, відроджується давно 

забуте й поховане. 

Р іздво 1995 не віщувало нічого 
особливого. Моя дружина вже 
була віруючою, а старші діти 

відвідували недільну школу і знали про Ісу-
са Христа набагато більше, ніж я. Питання 
ж мого навернення до Бога залишалося 
відкритим. Воно та-
ким би й лишилося, 
якби напередодні 
не трапилася одна 
ситуація...

Я народився й 
виріс у звичайній 
радянській сім’ї, де 
про Бога не говори-
ли нічого. І якщо ми 
не стали атеїстами 
та богохульниками, 
то лише завдяки ба-
бусі Дарині, яка рев-
но відвідувала пра-
вославну церкву й 
змогла прищепити 
деяке благоговіння 
перед Богом.

Вулиця, погані 
друзі, небезпеч-
ні пригоди — це 
мені подобалося 
й притягувало все 
більше і більше. 
Мама, спостережна і мудра жінка, це 
вчасно помітила. Сусідський хлопчик 
займався плаванням, тож сподіваючись 
відірвати від поганої компанії, вирішила 
і мене долучити до спорту. Так я опинив-
ся в басейні. Там я навчався зо два роки, 
але особливих результатів не досяг, та й 
плавати від бортика до бортика не ціка-
во. Тому, почувши про водне поло, з ра-
дістю перейшов у команду. Захопило все: 
тренування, ігри, змагання. І тепер вже не 
уявляв майбутнього без спорту.

Закінчивши школу, вступив до ін-
ституту фізкультури, де домігся певних 
успіхів. Потім армія і служба в спортроті, 
звідки знову повернувся в свою коман-
ду. Ось тільки маму не заспокоїв: справа 
в тому, що у великому спорті жага фінан-
сової незалежності часто прямою доро-
гою веде до гріха. І це, на жаль, не оми-
нуло й мене...

Але одного разу, після серйозних зма-
гань, повертаючись додому, наш літак 
потрапив в зону якоїсь особливо сильної 
турбулентності. Коли я подивився в ілю-
мінатор, то серце завмерло від жаху: літак 
махав крилами, як птах. Мене охопив мо-
торошний страх, і я вперше усвідомлено 
помолився до Бога. «Спаси і помилуй!» — 
інших слів у цій молитві не було.

Звичайно, ми благополучно призем-
лилися (а то б не писалися ці рядки). Від-
тоді мене переслідував панічний страх 
польоту, тому поставив крапку в спор-
тивній кар'єрі. Відкинув мрію про тренер-
ську роботу і пішов зі спорту, не вказав-
ши справжньої причини через сором.

Однак життя тривало: одруження, 
робота, діти, пелюшки. Все як у всіх. Але 
мама жінки була віруючою людиною і ча-
сто розповідала про Спасителя Христа і 
прощення гріхів. Дружина і один з її бра-
тів теж увірували, а я вважав, що мене це 
не стосується.

У церквах ЄХБ є чудова традиція серед 
молоді: в ніч перед Різдвом відвідувати 
сім'ї та вітати їх зі святом. Так було і в 1995 
році. Нас розбудили звуки різдвяного гім-
ну «Тиха ніч». Дружина намагалася приве-
сти себе в порядок, щоб відкрити двері, 
а я, вважаючи, що прийшли саме до неї, 

нікуди не поспішав. Не дочекавшись ха-
зяїв, молодь вийшла з під'їзду на вулицю, 
при світлі вуличного ліхтаря уточнила в 
блокноті наступну адресу і попрямувала 
в іншу сім'ю.

Ми знову лягли спати, але жінка не 
могла заснути. 
Нічне відвідуван-
ня схвилювало 
її серце пере-
живаннями про 
прихід Господа і 
неготовність рід-
них зустрічати 
Його. Вона пішла 
в іншу кімнату і 
гаряче молилася. 
Одну частину мо-
литви я знаю точ-
но. Ні, я не стояв 
на колінах поруч 
з нею і не підслу-
ховував під две-
рима... Дізнався 
наступного дня.

Вранці ми по-
їхали на святкове 
богослужіння. Я 
і раніше бував у 
церкві, але якось 
без особливих 

емоцій. Так було і цього разу. Не пам'я-
таю змісту проповідей, ніхто не штовхав у 
спину, не було ніякого сяйва або якогось 
спалаху, не чув ніякого голосу. Однак того 
дня зрозумів одну просту річ — я гріш-
ник, а прощення поруч. Вийшов наперед 
і помолився.

Радів я, раділа дружина. Коли повер-
нулися додому, то дізнався частину нічної 
молитви. Вона просила, щоб на Різдво в 
серці кого-небудь з рідних і близьких на-
родився Христос. Вона не називала імен, 
а знаючи моє життя, не могла навіть уя-

вити, що наступного дня покаюсь я. Утім, 
Господь розпорядився по-іншому!

Минуло багато років. Народились і ви-
росли семеро дітей. З'явилися онуки. Але 
я і дотепер пам'ятаю, як яскраво світило 
сонце в великі вікна молитовного будин-
ку, того, по-особливому радісного для 
мене і моєї сім'ї, свята Христового Різдва!

Відтоді щороку чекаю на нього з осо-
бливим трепетом і хвилюванням. Адже 
Цар, який народився в простих яслах, 
став доступним і мені. Кожного разу, коли 
збираємося за святковим столом і читає-
мо про народження Спасителя, не можу 
втримати сліз радості: велика Божа лю-
бов до мене!

Якщо хтось зателефонує, 
буду радий відповісти. 

(063) 639 55 89, Андрій Тесманн

«Того дня зрозумів одну просту річ — 
я грішник, і прощення поруч».

Н а жаль, я не розповім зараз 
про Різдво з дитинства і про 
все чудове, що його супро-

воджувало... Мені тоді не були ще зна-
йомі слова «Різдво», «Бог»… Зараз на-
віть якось страшно і соромно говорити 
про це. Такою бідною та обділеною ди-
тиною я росла!

Нині ж відповідь на 
найголовніше пи-
тання мого жит-
тя знайдена, 
і я вдячна 
Богові, що 
Він поми-
лував та 
спас мене, 
і обов'яз-
ково до-
веде до бла-
женної зустрічі з 
Ним у Вічності!

Це тепер, а тоді... Ще 
не закінчились часи гонінь на вірую-
чих... Богослужіння проходили у при-
ватних будинках або квартирах. Якось 
сусідка запросила мене з нашим пер-
вістком на дитячий Святвечір. Вона 
багато молилася за мою сім'ю і часто 
розмовляла, намагаючись донести 
вічні істини...

Мені дуже хотілося, щоб дитина по-
була на якомусь новому, невідомому 
святі... Від солодкого, обіцяного пода-
рунка теж нелегко було відмовитися 
(не так часто мій син їх тоді отримував)!

Однак уявлення про свято зовсім 
не мала. Але про себе думала високо, 
і була переконана, що нічого нового 
і незвичайного там точно не знайду! 
Адже я не з «недалеких людей»! Осві-
чена, начитана!

Скільки могло потрапити з почуто-
го на ґрунт такого серця? Воно було 

ще закритим! Та й синоч-
кові незвично було. 

Звичайно, Бог 
говорив через 

п р о п о в і д і , 
дитячі вірші 
і пісні. Але 
таке ото-
чення для 
мене вва-

жалось чу-
жим... і заважа-

ло почути душею.
Але сердечний 

лід розтопила несподівана 
щира увага від незнайомих досі людей! 
Після закінчення зібрання вони, підій-
шовши до нас із щирим інтересом, ото-
чили турботою та увагою. Навіть нині 
дивуюся, як тоді змогла не загрузнути 
в підозрах будь-якого роду!

Тепер розумію — Сам Господь при-
готував до цього моє серце! Ось від 
такої теплої, зігрітої щирою любов'ю, 
уваги в душі запалилася найяскравіша 
зірка народження любові до Бога! Мо-
люся, щоб вона ніколи не згасала!

Лариса Макаренко

Моє найперше Різдво

Андрій з дружиною Іриною
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В ийшовши з автобуса на кінце-
вій зупинці, Натка поставила 
лижі на землю, поправила 

окуляри й стала озиратися, шукаючи 
однокласницю Олю. Та її чомусь ніде не 
було видно. Натка подзвонила їй, але 
та, виявляється, захворіла. Що ж тепер 
робити? Вертатися додому? Але ж цей 
суботній день такий гарний, сонячний!

З автобусів на зупинці раз по раз ви-
ходять хлопці й дівчата з лижами і пря-
мують до Соснового урочища. Серед них 
помічає декого зі своїх однокласників. 
Он Іра пройшла, а за нею й Ігор… «Піду 
і я! — вирішує Натка. — Зрештою, я ж тут 
не сама. А головне — я з Господом!» 

Їхати наслідженою лижнею легко й 
приємно. На ходу молиться за Олю і за 
себе. Ось нарешті й Соснове урочище. 
Хлопці й дівчата стрімко спускаються з 
крутих пагорбів. Натка й собі підніма-
ється на гору. Зупинившись на вершині, 
дивиться вниз. Ого, тут схил крутий!

— Що, колінця тремтять? Це тобі 
не теореми на дивані зубрити, — почу-
ла раптом позаду насмішкуватий голос. 

Ще не озирнувшись, впізнала його: 
Вітько Середа! От із ким не хотілося б 
зараз тут зустрічатися! Він і так мало не 
щодня в школі дошкуляє своїми недо-
лугими висловами.

Вітько у яскравому светрі обминає її.
— Дивись і вчись у крутих асів! Впе-

ред, боягузко! 
І, штовхнувши Натку в спину, вихо-

ром помчав униз. А в неї від його штур-
хана злітають окуляри, та й сама мало 
не впала. Швидко нахиляється підня-
ти їх і відчуває, як на очі навертаються 
сльози.

«Господи, допоможи простити цьому 
Вітьку. А якщо я й справді така боягузка, 
то додай мені необхідної відваги...»

Якусь хвилину ще стояла, вагаючись. 
Та враз рішуче спрямовує лижі вниз. 
Однак на півдорозі зачіплюється за 
притрушену снігом гілляку й падає на-
бік. Підвівшись, обтрушує сніг, поправ-
ляє окуляри й озирається: чи не бачив 
хто, як вона гепнулась? Але поблизу 
ніби нікого не видно…

Перша невдала спроба не збавляє її 
рішучості. Вона розвертає лижі і вперто 
видирається нагору. І ось, нахилившись 
якомога нижче і затиснувши під рука-
ми палиці, мчить крутосхилом. Вітер 
аж свище у вухах, а серце завмирає від 
шаленої швидкості. Уже в самому низу 
її різко похитнуло, але все-таки втрима-
лась на ногах. І враз уся напруга спадає, 
а серце наповнює бучна радість. Пере-
мога!

Вона ще кілька разів вдало злітає з 
гори. Нарешті, добряче захекавшись, 
спускається востаннє і, звихрюючи сні-
гову куряву, хвацько гальмує біля стов-
бура поваленої сосни, збираючись там 
перепочити. Знімаючи лижі, помічає 
своїх однокласників, які сидять навко-
ло розстеленої скатертини.

— Натко! — гукає Іра. — Іди мерщій 
до нас перекусити!

— Та я ще не зголодніла! — спробу-
вала відмовитись.

— Та не вигадуй! — підбігає до неї 
однокласниця й тягне за руку до гурту. 
— Ти вже так класно спускаєшся!

Натка червоніє від задоволення. Та 
радість дещо зменшується, коли по-
мічає за її спиною Вітька. Повернути 
назад? Але Іра, не випускаючи її руки, 
посадила поруч себе й подає пиріжок, 
апельсин, наливає лимонаду в пласти-
ковий стаканчик.

Втім, Вітько не звертає на неї уваги. 
Він з Ігорем та Василем за спинами ді-
вчат піднімають стаканчики з рідиною 

іншого, червоного кольору… Потім 
між ними спалахує голосна суперечка.

— Та цитьте ви! — обертається до 
хлопців Іра. — Хильнули трохи, то си-
діть уже мовчки, герої!

— Помовч краще ти, троєщинська 
принцесо! — огризається Вітько.

— А чи не прикусив би ти свого 

довжелезного язика?
Щоб не слухати сварки, Натка підхо-

плюється:
— Дякую за частування. Піду ще 

покатаюся.
— Чого ви всі розприндилися? 

— втручається Ігор. — Пропоную за 
індіанським звичаєм викурити люльку 
миру.

І, діставши з кишені пачку цигарок, 
пропонує всім. Тицяє пачку й Натці під 
ніс, але вона відводить його руку.

— Та бери! Не будь білою воро-
ною. Чого боїшся? Ми ж не всерйоз, а 
просто граємося.

— А я не хочу гратися зі смертю.
— Ого, відколи це в тебе проки-

нувся чорний гумор? — насмішкувато 
запитує Вітько.

— А те, що на пачці написано: «Ку-
ріння вбиває» — теж, по-твоєму, чор-
ний гумор? — відказує Натка.

— Атож. Звичайнісінька страшил-
ка. Щоб більше привабити покупців, бо 
таке завжди притягує. Я десь читав про 
дідуся, який курив та пив — і понад сто 
років прожив.

— І ти віриш у ці брехливі баєчки? 
А чому ж тоді в Україні щодня від курін-
ня помирає до трьохсот чоловік?..

— Гаразд, очкарко, йди катайся й 
живи ще многая літа, тільки не каркай і 
не псуй нам настрою, — ляскає Вітько 
Натку по плечу.

«А ти мені вже зіпсував», — хотіла 
відказати йому, але стрималась і, таму-
ючи образу, мовчки припасувала лижі. 
«О Господи! Скільки ще разів мені про-
щати цьому Середі?..»

Спустившись кілька разів з гори, 
Натка поступово заспокоюється і їде 
до найвищої гори з добрячим трамплі-
ном. Не спускатися, звичайно, а просто 
подивитися.

Спершись на палиці, захоплено 
спостерігає, як поодинокі відчайдухи 
вихором проносяться крутосхилом, 
потім стрімко злітають над трампліном 
і, плавно опустившись знову на лижню, 
мчать далі донизу...

А тим часом сонце вже схиляєть-
ся до небокраю й ховається в хмару. 
Лижники поступово роз’їжджаються. 
Спохопившись, Натка дивиться на го-
динник. Час уже додому… І тут раптом 
вона помічає, що навскоси схилом під-
німається... Вітько! О, куди від цього Се-

реди подітися?.. 
Видершись нагору, він явно наміря-

ється спускатись. Та помітивши Натку, 
округлює очі:

— О, а ти чого сюди приперлася? 
В’язи хочеш скрутити?

— Та ні, я лише спостерігала, — від-
казує Натка. — Але й тобі не радила б 

напідпитку спускатися.
Під оком у Вітька помічає синець. 

Невже «ас» теж падав? Чи, може, побив-
ся з кимось?..

— Ти ще будеш повчати без п’яти 
хвилин майстра спорту? — храбрує 
Вітько. — Ану, киш з дороги! — І, приг-
нувшись, спрямовує лижі вниз.

Натка занепокоєно стежить, як 
стрімко наближається він до трамп-
ліну. Ось уже його підкидає вгору і... в 
сніговій круговерті нестримно котить 
униз.

«От тобі й без п’яти хвилин май-
стер...», — насмішкувато гмукає вона. 
«Але стривай, щось довго він не під-
водиться...» Натка знімає лижі й біжить 
униз. Вмить відкидає всі свої образи на 
Вітька і похапцем гаряче молиться: «Го-
споди, не допусти непоправного...»

Ось уже й трамплін. А трохи нижче... 
лежить горілиць нерухомий Вітько. А 
поруч — уламки лиж. Похоловши, Нат-
ка нахиляється до нього й термосить:

— Вітьку, що з тобою?
Вона хапає жменю снігу, тре йому 

скроні, щоки... Нарешті він — слава 
Богу! — розплющує очі. Крекчучи, сі-
дає, потім починає поволі спинатися на 
ноги. Та враз, ойкнувши, знову сідає.

— Нога... боляче...
Натка обережно обмацує її.
— Де? Тут? Тут?..
Вітько показує нижче коліна.
А тим часом із насупленого неба 

починає сипатись дедалі густіший сніг. 
Щось бурмочучи собі під ніс, Вітько об-
мацує кишені, лапає довкола.

— Де ж це мій мобільник? Мабуть, 
десь вилетів... Ану, подзвони зі свого.

— Ой, а мій розрядився…
— Гм... — Вітько знову силкується 

встати, але, застогнавши, сідає. — Оце 
так влип…

Натка розгублено озирається, про-
ходить метрів сто. Але поблизу жодної 
живої душі... Повертається назад до 
Вітька, а в голові безперервно бри-
нить: «Господи, що робити?..» Нараз 
біля куща нога чіпляється за щось жор-
стке. Вона нахиляється. Санчата! Вид-
но, хтось із дітлахів забув... Слава Бого-
ві, хоч якийсь вихід уже є! Спробуємо 
повезти Вітька на них... Але той спочат-
ку гоноровито опирається:

— Ти мене везтимеш? Ще чого!— 
Але потім здається. І Натка, впрягшись, 

тягне Вітька. Затверділою лижнею сан-
чата ще так-сяк їдуть. Але потім темніє, 
сніг поступово замітає лижню. Тягти 
стає дедалі важче. Вона вже збилася з 
лижні. Сніг січе обличчя, в неї мокра 
спина, а руки в промоклих рукавичках 
клякнуть. Зачепившись за якийсь корч, 
несподівано падає. Перепочити б тро-
хи... Але змушує себе підвестися. «Го-
споди, додай мені сили...»

Та ось крізь снігову заметіль помі-
чає рухливі полиски світла і чує гудіння 
машини. Натка обертається до Вітька й 
радісно видихає крізь замерзлі губи: 

— Тут якась дорога!
Напружуючи всі сили, вони долають 

дорожній насип і зупиняються на узбіч-
чі. Ледь віддихавшись, Натка піднімає 
руку. Але засніжені легковики стрімко 
проносяться повз них. «Господи, зупи-
ни, зупини їх...»

А заметіль дужчає, сніг сліпить очі, 
заліплює ніздрі... Натка вже починає 
нестримно цокотіти зубами від холоду, 
коли нарешті з вируючої снігової круго-
верті випірнає сірий «бусик» і пригаль-
мовує біля них. Із кабіни вигулькує во-
дій з короткою борідкою й співчутливо 
запитує:

— Що тут у вас?
Натка гарячково пояснює... І ось 

вони з Вітьком у теплому гостинному 
салоні «бусика». А через півгодини — 
вже у найближчій поліклініці.

Поки Вітькові гіпсують ногу, Натка 
з телефону-автомату дзвонить його 
батькові (той обіцяє незабаром при-
їхати по них машиною). А потім — сво-
їй мамі, яка вже місця собі не знахо-
дить від тривоги... Після чого сідає на 
диван в приймальні й схвильовано че-
кає на Вітька.

І ось нарешті він з’являється в две-
рях у супроводі лікаря... на милицях. У 
Натки мимоволі на очі навертаються 
сльози, коли лікар підводить його до 
дивану.

— Вивих і тріщина. Перелому, на 
щастя, нема. Сідай тут, хлопче, й чекай 
на свого батька.

Натка притримує Вітька за руку, 
поки той обережно сідає на диван. Він 
довго мовчить, зітхає, тре долонею 
лоба. Переставляє костури. Нарешті 
з-під долоні нишком зиркає на Натку 
й, шморгнувши носом, тихо каже:

— Дякую тобі. І... прости... за все...
— А я тобі вже давно простила, — 

відказує вона. — Ще там, біля трамплі-
на. І всю дорогу молилася за тебе.

— Справді? Слава Богу!
А вона відчуває, як гаряче пашать її 

щоки, шерхне у горлі (мабуть, таки за-
студилась), але серце б’ється схвильо-
вано, радісно. Оглянувшись, чи нема 
когось поблизу, глибоко зітхає і, вреш-
ті зважившись, пропонує:

— А хочеш — разом помолимося? 
За твоє швидше одужання.

Вона вичікувально дивиться на 
Вітька: чи не почне ухилятися, приду-
мувати якісь жартівливі відмовки...

Але несподівано він погоджується:
— Я — за. Але як? Підказуй.
— Та зовсім просто. Якщо ти зго-

ден, то можеш молитись ось так: Дя-
кую, Господи, що врятував мене сьо-
годні. Прости всі мої провини, і ввійди 
в моє серце та спрямовуй моє життя. 
Зціли також і мою ногу. Прошу в ім’я 
Ісуса! Амінь!

Вони схиляють голови й тихо мо-
ляться... Тільки-но закінчили, як відчи-
нились вхідні двері і на порозі з’явив-
ся стурбований Вітьків батько, швидко 
прямуючи до них...

Людмила Шамовська

Стрибок з 
трампліна



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНІЙ РОЗДІЛ

В
чора все почалося як завжди. Дід 
Петро знову не втримався і почав 
святкувати Різдво у кума вже з 

самого ранку. Великого гріха в цьому не ба-
чив, на відміну від благовірної дружини баби 
Шури. А та, мало того, що не пила горілки, а 
навіть вже ось, без двох сорок років, намага-
лась позбавити цієї «радості» свого чоловіка. 

А дід Петро дуже страждав, що доводи-
лось сваритись через такі дрібниці, й не раз 
діставати від баби Шури стусанів та образли-
вих слів. Бувало, що пробував відбиватися; 
згодом мало не розлучились, та Бог зберіг. 
Після того вже й пальцем не торкався її.

Коли згадав Господа, перехрестився. А 
потім, при згадці про зустріч із дружиною, пе-
рехрестився вдруге і рушив до дому. Набли-
зившись, намагався непомітно прослизнути 
повз незачинені двері, але марно:

— Знову не дочекався закінчення посту, 
— пролунав на диво спокійний, а тому більш 
проникливий до глибини душі докір.

— Вибач, не втримався. То кум спокусив 
мене.

— Мабуть, спіймав, зв'язав і заливав, а ти 
ще й пручався.

— Ні... — намагався виправдатись винува-
тець.

— Звісно, що ні, — перебила дружина, —
тільки-но пляшку побачиш, то вже й за вуха не 
відтягнеш. Навіть у піст... Нема для тебе нічого 
святого.

Баба Шура махнула втомлено рукою і піш-
ла накривати стіл, незабаром-бо діти з онука-
ми прийдуть на Святвечір.

— Гей, пане ґаздо, чи даєте веселити? — це 
прийшли колядники, сусідські дітлахи...

— Веселіть, веселіть! — дозволила баба 
Шура. І залунав різноголосий дитячий спів:

В Віфлеємі новина,
Діва Сина родила,
Породила в благодаті,
Непорочна діва-мати
Ма-а-рія-я...
Дід Петро ніколи не звертав уваги на зміст 

святкової співанки. Та й зараз сидів на дивані 
в самому куточку, щоб не заважати. Трохи зго-
дом приходили ще колядники. А далі навіда-
лись і діти з онуками.

— А де тато? — запитала донька Олена, 
яка любила батька, як і він її, до безтями.

— Та знову напився, хай би йому повила-
зило...

— Мамо, що Ви таке кажете, це ж проклят-
тя!.. Дивіться, Господь покарає!

— Ото ще вигадала! Ти як з отими «са-
лвіштами» зв'язалася, то стала дуже розумна! 

«Салвіштами» в їхній місцевості називали 
майже всіх християн, котрі не були православ-
ними або ж католиками. Те, що донька почала 
ходити до молитовного будинку «сектантів», 
не подобалось і дідові Петру. По-перше, вони 
не пили, не лаялись і не курили. А це було 
дуже підозріло. Крім того, ще й телевізора не 
дивились. «Ні, коли жінка не п'є, то добре, а от 
непитущий чоловік або хворий, або щось не 
так із головою», — переконував себе старий, і 
тоді совість тихенько замовкала.

— Тату, ходімо до столу, — покликала 
Оленка.

Перед тим як вечеряти, вона попрохала 
всіх встати, щоб помолитись. Дід Петро під-
нявся, а от баба Шура не схотіла підкоритись.

— А що ми зараз святкуємо? — спитала 
донька під час застілля.

— Мамо, ти що, забула? — посміхнувся ма-
ленький Петрик.— Сьогодні ж Різдво!

— А чому ми святкуємо Різдво Ісуса?!
— Бо Він нас урятував, — в один голос від-

повіли діти.
— Доню, не починай, — запротестувала 

баба Шура, — ми вже сто разів усе те чули, і 
теж цьому віримо, але це не значить, що треба 
жити не так, як усі...

Запанувала напружена тиша. Зазвичай такі 
розмови погано закінчувались. Володя, зять 
діда Петра, був на боці дружини, вони разом, 

як казали батьки, зазнали гіпнозу отих «віру-
ючих», які потім у своїх жертв забирали все 
до нитки. Щоправда, зараз навпаки, чомусь 
тільки допомагали їм. Володі роботу знайш-
ли, і ремонт у квартирі допомогли зробити 
безкоштовно. Та це, напевно, так заманю-
ють. Хоча Василь, колишній товариш по чар-
ці, вже десять років із ними. Йому будинок 
«салвішти» будували всією громадою, так 
швидко, що ріс на очах. Серед них і дружину 
порядну знайшов, і вже має п'ятеро діточок. 
Але люди кажуть, що прийде час, і все в ньо-
го відберуть. Хоча, якщо так поміркувати, то 
хто забере? Майже всі у їхній «секті» відомі. 
Вони з'явилися років з двадцять п'ять тому, 
і спочатку їх було всього пару сімей. А зараз 
майже чоловік сто набереться. І ще ні в кого 
нічого не відібрали, навіть у тих, що звідти 
втекли. Але ж люди кажуть!

— Гей, пане ґаздо, чи даєте веселити?
— Мамо, мамо, там вертепка прийшла, — 

захоплено прокричала Марійка, побачивши 
гостей у вікно.

Дітлахи з хатинкою, що імітувала печеру, 
в одежі пастушків заходили до хати. Для діда 
Петра це була гарна можливість вислизнути з 
дому і збігати наколядувати пару чарок у сусі-
дів. А ті завжди були раді допомогти і поспів-
чувати старому з приводу «втрати розуму» 
його дітьми. 

— Петро, тобі треба поставити доньку пе-
ред вибором: або ти, або секта! — радив йому 
сусід Микола.

— Давай зберемося і підемо відвоюємо 
твоїх дітей, поки ще хрещення не прийняли, - 
підбурював колишній десантник Гнат.

Так, мандруючи від сусіда до сусіда, дід Пе-
тро не помітив, як опинився біля молитовного 
будинку. Вже добряче напідпитку, і підбуре-
ний друзями-порадниками, зі словами «Зараз 
я їм покажу, де раки зимують!», зайшов до «во-
рожого стану».

У просторій, світлій і теплій залі було тихо. 
Люди стояли на колінах. Якась старенька ледь 
чутно молилась:

— Господи, дякую тобі, що Ти прийшов у 
цей світ врятувати нас від загибелі... Прошу, 
спаси і мою доньку, Ти ж бачиш, як вона живе, 
знаєш, що її чоловік б'є. Але Ти його пробач, 
подаруй милість Твою і врятуй від наркома-
нії... Амінь!

— Господи! — почув дід Петро голос свого 
старшого онука, Дмитрика, йому було вже сім-
надцять, і майже весь вільний час проводив із 
християнською молоддю, — врятуй мого ді-
дуся і бабусю від їхнього невір'я, допоможи, 
Боже, щоб дідусь не пив, може, тоді мама пе-
рестане плакати ночами… 

«Мабуть, підговорили», — міркував дід Пе-
тро і під час молитви онука вибіг як ошпаре-
ний. Його пекло всередині, думки змішались, 

а серце намагалось вистрибнути з грудей. «І 
чого вона плаче, я ж, хоч і п'ю, та її ніколи не 
ображав». Не помічаючи куди йде, він вже 
майже протверезів. Зупинився десь серед 
поля. Спробував зорієнтуватись. Аж раптом 
почув:

— Пити будеш?!
Від несподіванки аж здригнувся. Повер-

нувся в напрямку голосу. Перед ним стояв 
літній незнайомець із пляшкою в руці. Хотів 
відмовитись, але далі прозвучало як пароль:

— У мене сьогодні онук народився!
— Якщо онука, то це святе!
Випили по чарці, розговорились. Нового 

товариша звали Іваном. Його невістка була в 
пологовому будинку, а син напився з друзями 
і вигнав батька. Той лиш і встиг, що схопити 
пляшку та вибігти надвір. Сьогодні святкували 
Різдво, от він і подався шукати, з ким би хиль-
нути, бо ж сам пити не звик.

За розмовою не помітили, як пляшка спо-
рожніла. Раптом Іван з усієї сили вдарив діда 
Петра. 

— Ах ти ж сволото, за що мене вигнав? — 
і почав бити вже лежачого старого ногами, 
примовляючи:

— Я тобі покажу, як батька не поважати!
Дід Петро від численних ударів втратив сві-

домість…
«В Віфлеємі новина,
Діва Сина родила,
Непорочна діва-мати,
Породила в благодаті
І-су-у-са!...»
Хтось співав, складно, чисто... А потім при-

ємний, лагідний голос запитав:
— Петре, чому ти не хочеш слухати про 

Мене?
— Що ти, Господи, — злякано промовив 

дід Петро, — як я можу цього не хотіти?!
— Тоді чому не слухаєш, коли твоя донь-

ка розповідає про те, як Я народився, помер 
і воскрес? А ти не хочеш цього знати, тому й 
бідуєш. Й інші страждають поряд із тобою. Не-
вже не бачиш, скільки болю завдаєш дружині, 
доньці? А Мені!?

І дідові Петрові здалося, ніби десь заплака-
ло маля.

— Господи, даруй мені, що завдав Тобі 
болю...

В цей момент він опритомнів... Усе тіло бо-
ліло і майже задубіло від морозу. В голові ще 
чувся дитячий плач з того сну чи реальності. 
Хотілось піднятися на ноги, спробував, але 
не зміг. Начебто примерз до землі. «А може 
й справді вже…» — ця думка змусила навіть 
спітніти старого. Стало дуже страшно. Здало-
ся, що десь поряд стоїть смерть і, хтиво посмі-
хаючись, чекає на нього.

І тоді дід Петро по-справжньому помолив-
ся до Бога. Так, як колись навчала донька, без 

усіляких перехрещувань та свічок. Без завче-
них напам'ять молитов… В небо полинуло 
щире і відверте прохання про допомогу!

 — Боже, врятуй мене від смерті, щоб я 
зміг виправити все те, що заподіяв рідним!

Та договорити не встиг, бо раптом непода-
лік почулося: 

— Христос народився!!!
Дід Петро повільно, перемагаючи біль, 

повернув голову в той бік, звідки пролунало 
вітання. Перед ним стояв хлопчина в одежі 
пастуха з вертепкою, яку волік за дві палиці 
по снігу. 

Щось у душі старого наче перевернулось. 
Він вперше в цих словах почув для себе нову, 
по-справжньому радісну звістку.

— Ти хто, янгол? Прийшов врятувати 
мене?

— Що Ви таке кажете, — знітився хлоп-
чик. Він підійшов ближче і раптом відсахнув-
ся, —хто це вас так і за що?

— За діло, — промовив старий, в його 
очах забриніли сльози...

— Якщо ти не янгол, то як тут опинився 
вдосвіта? І де твій товариш? З вертепкою ж по 
двоє ходять. 

— Мій напарник вирішив переночувати у 
родичів, — почав розповідь пастушок, — а 
мене залишив самого. Ми з сусіднього села, 
— і він показав рукою в напрямку своєї домів-
ки, — мій товариш учора обіцяв, що будемо 
разом до кінця, а потім зрадив, навіть не захо-
тів, щоб я вертепку залишив у його родичів... 
— в голосі хлопця бриніли нотки обурення, 
— отож і тягну тепер її додому, а через поле 
ближче, ніж трасою.

— Це добре, що ти вибрав коротший шлях! 
У тебе є мобілка?

— Так. 
— Тоді зателефонуй за номером, який я 

тобі продиктую, і скажи моїм рідним, де ти 
мене знайшов...

 Дід Петро пам'ятав номер доньки і не сум-
нівався, що вона примчить на допомогу, ві-
рив, що не замерзне до того часу, поки не по-
бачить її і не попросить вибачення... І не тільки 
у неї, а й у Господа Ісуса, Який безсумнівно на 
це заслуговує!

Настало справжнє Різдво!
Ярослав Лобань

Дід Петро

ВІФЛЕЄМСЬКІ 
ПАСТУХИ

Завила гієна нічної пори
І пугач злетів над кущами,
Та все ж не спинили ходи пастухи —
У місто вони поспішали. 

Покинувши в полі отари свої,
Незважаючи на небезпеку,
На місці лишатися більш не могли,
Хоча ще до ранку далеко.

Їх вабило сильно, що ангел звістив
Про дивне Малятко у яслах.
На Нього поглянути кожен хотів,
Яке ж Немовля те прекрасне!

Коли побули чабани у хліві,
Де сяяло Сонце спасіння,
Вернулися знов до овечок своїх,
Співаючи Богу хваління!

Тривоги забулися, страхи й журба
Назавжди позаду лишились.
Простих вівчарів невеличка юрба
Пізнала Спасителя милість.

О, любий мій друже, також і тебе
Господь закликає до Себе!
Не будь же байдужим! Сьогодні, тепер
Отримай спасіння і небо!

Олексій Кузьменко



ДВА БЕРЕГИ 7РОЗДУМИ НАД ВАЖЛИВИМ

У 45 році до Різдва Христового 
Гай Юлій Цезар, правитель Рим-
ської імперії, вирішив упоряд-

кувати існуючий календар через те, що той 
був неточним, тому часто спостерігалась 
невідповідність пір року і дат. Тому групою 
астрономів з Олександрії був обчислений 
новий календар, названий на його честь 
Юліанським.

Він став набагато зручнішим від старого 
римського, проте теж мав свої недоліки. За 
128 років накопичувався один зайвий день, 
і це призвело до того, що найважливіше 
християнське свято — Великдень — наста-
вало набагато раніше визначеного терміну.

З метою виправлення помилки рим-
ський папа Григорій ХІІІ у 1582 році провів 
докорінну реформу календаря, який і от-
римав назву Григоріанського. Це означало 
логічне повернення до вихідного календар-
ного відліку і з достатньою точністю фіксу-
вало астрономічний час. 

У рішенні Папи зазначалося, що після 4 
жовтня 1582 року наступною датою було 15 
жовтня (нині різниця складає вже 13 діб).

Однак що стало основою існуючого від-

ліку часу?
Діонісій Малий, абат, скіф за походжен-

ням, розраховуючи Пасхалії на багато років 
уперед, підрахував, що 532 роки тому було 
затемнення Сонця, яке збігалося з весня-
ним рівноденням, і зробив висновок, що 
саме в цей час воскрес Ісус Христос. Зна-
ючи, скільки приблизно років було Ісусові, 
Діонісій встановив рік його народження.

Головне досягнення середньовічного 
історика полягає у тому, що завдяки йому 
виникла й нова фундаментальна ідея — за-
початкувати нове літочислення та розділи-
ти безперервний потік часу історії людства 
на дві частини — «до» та «після» Христа.

Слід зауважити, що Діонісій Малий не 
сподівався на таке довге життя свого кален-

даря. Напевно, про розрахунки скіфа-му-
дреця забули б назавжди, якби у VIII столітті 
на нього не натрапив один із англійських 
монахів, який вирішив відновити літочис-
лення від Різдва Христового.

Нині дослідники вважають, що Ісус як іс-
торична особа народився ще раніше й іншої 
пори року. Але, незважаючи на хибні підра-
хунки, у християнських країнах відлік часу 
ведеться від загальноприйнятого року на-
родження Ісуса Христа. Латинською мовою 
цей період позначається формулою «від 
року Господнього» (Anno Domini), по-нашо-
му — від P. X. (від Різдва Христового).

Історія календарів та дат має вплив на 
формування менталітету, від якого і зале-
жить сприйняття тих чи інших подій. Так, 

нині у відповідності до юліанського або 
григоріанського календарів визначаються 
дати різних свят. 

Дещо з історії. У східних та західних цер-
квах до ІV ст. Різдво Христове поєднувалося 
з Хрещенням і мало назву Богоявлення, а 
святкували його 6 січня. Згадування подій 
появи Сина Божого у плоті було основною 
метою встановлення свята. 

Вперше Різдво Христове відокремили 
від Хрещення у Римській церкві в першій 
половині ІV ст. — Папа Римський Юлій за-
твердив 25 грудня як дату Різдва Христово-
го у 337 році.

Одним із чинників зміни дати на 25 груд-
ня була необхідність створити противагу 
язичницькому культу сонця і запобігти уча-
сті християн у ньому.

Різниця святкування виникла після 
проведення Римо-католицькою церквою 
у 1582 році календарної реформи, яка не 
була визнана Православною церквою. 

Однак нині, в ніч з 24 на 25 грудня, Різд-
во святкують мільйони віруючих більш ніж у 
ста країнах світу.

Марія Васильченко, історик

Календарний фактор
Останнім часом у суспільстві набула актуальності тема: коли ж 

правильно святкувати Різдво? Як не парадоксально, але у цього велико-
го свята взагалі немає дати! У Біблії вона не вказана, тому була і залиша-
ється для нас невідомою. Але суть не в даті, а в події, яка за нею стоїть. 

Д ощило. Ще вчора земля була 
вкрита білосніжною сніговою 
пеленою, а сьогодні від неї за-

лишилась лише безформна в’язка коричне-
ва маса, яку постійно перемішували тисячі 
ніг, що снували центральною вулицею міста. 
Вікно кухні виходило прямісінько на те міс-
це, де щороку височіла пухнаста різнобарв-
на ялинка, головна окраса міста цієї пори. 
Ганна ліниво підійшла до підвіконня, і на її 
обличчі з’явилась тінь незадоволення. 

— Хіба не можна вигадати щось оригі-
нальніше? Щороку одна і та ж сама ялинка, 
— промовила вона до подруги, що сиділа 
за столом, насолоджуючись духмяним чаєм 
та гортаючи стрічку в інстаграмі.

— Та мені байдуже, — відповіла безтур-
ботна Сніжана, розглядаючи сторінку одно-
групниці.

— А от мені — ні. Що ти там перегля-
даєш?

— Олину різдвяну фотосесію, ось 
глянь, — Сніжана простягнула телефон по-
друзі.

Ганна взяла, повільно вдивлялась у кож-
не фото. Було помітно, що побачене їй дуже 
сподобалось. Вона «смакувала» кожний 
кадр та уявляла себе на місці Олі.

— Гарно і так атмосферно, — сказала 
вона, і враз її осяяла чудова ідея. — Точно, 
це саме те, що потрібно! Знаєш, Сніжано, я 
зараз взагалі без настрою. Сьогодні ж свя-
то, а ти тільки поглянь через вікно. Болото, 
сльота… Яке ж Різдво без снігу? — вигукну-
ла вона і продовжила, — різдвяна фотосе-
сія — це саме те, що потрібно для святкової 
атмосфери і підняття настрою.

— Ідея, звісно, хороша, але де ж ти знай-
деш вільного фотографа у цей час? — відпо-
віла Сніжана.

— А ти чим не фотограф? Ти ж не хочеш, 
щоб я на Різдво сумувала? Сьогодні потріб-
но радіти, веселитись, а у 
мене так сумно на 
душі.

— Мож-
на спробувати, — неохоче 
відповіла Сніжана, — але потім 
ти пофотографуєш і мене, домовились?

Минуло близько години. Двоє дівчат 
вийшли з під’їзду, прямуючи до тієї самої «не 
надто оригінальної ялинки». Вони старанно 
підготувались і до найдрібніших деталей 
продумали свій образ. Проте фотосесія три-
вала недовго, вони швидко замерзли, та й 
охочих сфотографуватись біля ялинки було 

чимало. Тому вирішили повернутись додо-
му. Настрій Ганни був остаточно зіпсований, 
тому Сніжана йшла мовчки, щоб зайвий раз 
не дратувати подругу.

Раптом до них долинули звуки музики. 
К і л ь к а молодих людей, оточені 

невеликим натовпом, 
співали під акомпа-

немент гітари. Ді-
вчата затримались 

на кілька хвилин 
послухати. Мотив 
пісні був незнайо-
мий, тому Ганна 

почала прислуха-
тись до слів. Приєм-
ний баритон співав: 

«О ніч свята! Яскра-
во сяють зорі. 
В цю ніч для нас Спаси-

тель народивсь. 
Весь світ лежав у темряві 

гріховній, 
Та Він прийшов явити світло 

всім». 
Напрочуд дивними здалися їй ці слова, 

але вона продовжувала прислухатись до 
них далі:

 «Пісні хвали із вдячністю співаймо,
Бо миру Князь прийшов заради нас!
Він жив для нас, за нас життя віддав Він!
Різдво, Різдво! О ніч, о ніч свята!»

Соліст закінчив співати і промовив:

— Сьогодні ми вітаємо вас з чудовим 
святом, з днем народження Ісуса Христа! 
Адже центр Різдва — це не прекрасний 
настрій, не яскраві подарунки, не пахучі 
мандарини або гарно прикрашені ялинки і 
навіть не сімейна затишна вечеря. Давайте 
присвятимо цей день не собі, а Імениннику, 
згадаймо про Того, завдяки Кому таке свято 
існує…

Він продовжував говорити, але Сніжана 
запропонувала повертатись додому, адже 
вона добряче замерзла. Ганна мовчки піш-
ла слідом за подругою. Однак думки її ціл-
ком були зайняті тим, що почула. 

«Що ж це виходить? — думала вона — 
Адже дійсно, Різдво — день народження 
Ісуса Христа. Якщо подивитись на нього 
з такої точки зору, то все виходить зовсім 
по-іншому, не так, як я завжди думала… Не 
знаю… це все дуже дивно…»

— Сніжано, ти чула, що казав той чоло-
вік? — запитала вона.

— Що ти маєш на увазі?
— Про справжній сенс Різдва, що він не 

в подарунках, не в гарному настрої і не в 
приємній атмосфері, розумієш?

— А в чому ж? — здивовано подивилась 
Сніжана.

— Та ти що, нічого не чула? — обури-
лась Ганна, — про день народження Ісуса, 
про те, щоб сьогодні присвятити час Йому, 
а не собі — це ж логічно, правда?

— Так, логічно, — погодилась Сніжана. 
— І як ти собі це уявляєш?

—  Не знаю… але хочу дізнатись…

Наталя Майбук

Невдала фотосесія

«М ій дорогий Господь! Не знаю, що спо-
нукає написати листа. Можливо, 
різдвяний настрій... Душа ніби чекає 

якогось дива, хоча Ти стільки чудес явив мені в житті! 
Але хіба є більше щастя, ніж знати, що Ти завжди поряд? 
Почуєш, допоможеш, просто вислухаєш...

Я отримую стільки милостей, що хочу чимось віддя-
чити, але не знаю як. Тому вирішила просто написати. 

Хочу поговорити з Тобою таким незвичним способом. 
Сказати щось приємне.

Дякую, що завжди мене чуєш і відповідаєш на молитви.
Пам’ятаєш, як Ти врятував мою доньку від синдро-

му нав’язливих рухів? Вона вночі так голосно дихала, 
що ставало моторошно, а коли вдень спиралася на 
спинку стільця, той починав ходити ходуном, і я жаха-
лась у ці хвилини та плакала. А як кліпала очима? Або 
«мгикала»! Мені було соромно піти з нею до магазину.

Скільки сліз пролила! Благала щиро! І Ти почув та 
зцілив дитину через місяць.

А енурез у сина? Хіба сам зник? Сім років було хлоп-
чику, і такий негаразд! Пам’ятаєш, як я поклала на 
серце молитися щодня зранку і ввечері до 18 років? 
Просила, щоб зцілив його хоч би до армії. Ти відповів 
вже через два місяці. Це було справжнім дивом. Ми з 
ним і досі не перестаємо дякувати Тобі, хоч вже мину-
ло більше 10 років.

А як не дякувати за постійну поміч у дорозі? Тільки 
помолюся, і через якийсь час — автобус чи «попутка», 
якою без проблем виїжджаю з села до міста. А це було 

майже щотижня всі ці роки.
Не пам’ятаю, коли Ти мені відмовив. Я люблю Тебе! 

Дуже-дуже! Це можу повторювати багато разів, і мені 
не набридає. Коли залишаюся вдома одна, знаєш, що 
інколи роблю? Лягаю на підлогу і в уяві обіймаю Твої, 
Ісусе, пробиті ноги та від щирого серця плачу, пов-
торюючи: «Як я люблю Тебе!» Ці сльози роблять мене 
щасливою. Та й зараз я плачу від радості, що Ти в мене 
є. Отакий лагідний, справедливий, мудрий, всемогут-
ній, добрий, люблячий, милуючий, простий і нелице-
мірний. А хто я така? Мізерна істота, яка раніше 
животіла в гріхах, ні на що не здібна, дратівлива, не-
уважна, ледаща — Ти це знаєш. І таку любиш, чуєш, 
втішаєш, підтримуєш.

Господи, дякую за Твій мир і спокій, який подарував 
моєму серцю. Це таке безцінне багатство! Пробач, я 
Тебе втомила.

Знаєш, чого найбільше хочу? Бути потрібною Тобі. 
Використай мене, Господи, на Свій розсуд. Я буду вдяч-
ною за все. А тепер до побачення, до зустрічі у небі».

Твоя спасенна дитина 

Лист до Бога
Знову наблизився Новий рік. Діти пишуть 

листи до святого Миколая або Діда Мороза. 
Щось просять у них і надіються, що їхні бажання 
здійсняться. А батьки турбуються про те, щоб 
саме так і сталося, аби діти не розчарувались і 

не втратили віру в неіснуючих персонажів. 
Чомусь і мені, дорослій, захотілося теж 

написати листа! До Тебе, Господи! 
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Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info   •   Для кореспонденції: 04112, м. Київ, а/с 24.
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться 

у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер 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 молитві і 

попроси прощення за всі свої гріхи, 
а потім подякуй за дароване 

спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, 

молися, досліджуй Святе Письмо 
і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетровська та 
Запорізька  обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Житомирська обл. —

+38(097) 341-98-26, Анатолій;
Закарпаття —

+38(098) 622-78-90, Тимофій;
Західна Україна —

+38(098) 229-10-88, Віктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофій;

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Кіровоградська обл. — 
+38(068)53-34567,

+38(099)953-67-27, Валентин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Геннадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —

+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —

+38(098) 151-53-58,  Сергій;
Чернігівська обл. — 

+38(067) 121-00-32, Андрій.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Ч им незвичайна ця кімнатна рос-
лина, яка обрала такий вдалий 
проміжок цвітіння, радуючи не-

байдужих людей, дітвору й закоханих?

У природних умовах квітка росте в да-
лекій Мексиці. Її справжня назва латин-
ською мовою — «Poinsettia pulcherrima» 
— пуансетія прекрасна, або молочай 
прекрасний, «Euphorbia pulcherrima». 
Рослина належить до сімейства молочай-
них. Стебло наповнене білим соком, який 
місцеві жителі використовують як ліки 
від шкірних та інших хвороб, однак сік 
отруйний, тому поводитись із Euphorbia 
треба обережно.

 Цікаво, що верхня частина росли-
ни, яку всі вважають квіткою, з точки 
зору ботаніків, є видозміненим листям 
— приквітком, а саме суцвіття пуансе-
тії, жовтувате й дрібне, можна роздиви-
тись усередині Різдвяної квітки. 

Ось історія її відкриття. Незвичай-
ною квіткою захопився Джоел Робертс 
Пуансетт, американський посол у Мек-
сиці. В 1825 році він відправив кілька 
перших зразків у власні оранжереї 
Південної Каліфорнії, де згодом почав 
їх розмножувати. Назвали рослину на 
честь першовідкривача, за його пріз-
вищем. 

Поступово пуансетія набула вели-
кої популярності й стала традиційною 
різдвяною прикрасою, своєрідним 
символом свята, спочатку в Америці, а 
потім у Європі.

Чому так полюбилась людям незви-
чайна рослина, завезена з Центральної 
Америки? Можливо, зірчаста квітка на-
гадувала про справжню зорю, яка зася-
яла в небі над Віфлеємом, коли народив-
ся Христос. Нова зірка не тільки яскраво 
світила, вона ще й пересувалась небо-
схилом! Ось як описується в Біблії ця чу-
дова подія: «Коли ж народився Ісус у Ві-
флеємі Юдейськім, за днів царя Ірода, 
то ось мудреці прибули до Єрусалиму 
зі сходу, і питали: «Де народжений 
Цар Юдейський? Бо на сході ми бачи-
ли зорю Його, і прибули поклонитись 
Йому …І ось зоря, що на сході вони її 
бачили, ішла перед ними, аж прийшла 
й стала зверху, де Дитятко було. 
А бачивши зорю, вони надзвичайно 
зраділи. І, ввійшовши до дому, знайш-
ли там Дитятко з Марією, Його ма-
тір'ю. І вони впали ницьма, і вклони-

лись Йому. І, відчинивши скарбниці 
свої, піднесли Йому свої дари: золото, 
ладан та смирну» (Біблія, Євангеліє 
від Матвія, 2:1-11).

Богослови та отці церкви (зокрема, 
Іоанн Дамаскін і Ориген) висловили 
думку, що зірка, яка з’явилась у той час, 
була кометою, і астрономи вирахували, 
яка з відомих «хвостатих» могла тоді 
пролітати поблизу Землі. Вчені визна-
ють, що дане астрономічне явище дійс-
но мало місце, та намагаються пояснити 
його науковими поняттями. Християни 
ж вірять — ця подія була справжнім чу-
дом і небесним знаком, що вказував на 
божественне походження новонарод-
женого Ісуса.

Напередодні Різдва ми пишемо й 
надсилаємо друзям привітання, розду-
муємо, як висловити свої почуття, і мало 
не в кожному листі буде згадка про Різд-
вяну зорю.

Бажаємо нашим дорогим читачам 
радісного свята та віри в народженого 
Сина Божого. Хай сяйво Віфлеємської 
зорі зігріє ваші душі, освітить найпо-
таємніші комірчини серця і освятить 
його. Запросимо Ісуса Христа пробува-
ти з нами не тільки в святкові дні, а й 
повсякчас!

Ольга Фесенюк

Різдвяна квітка
Свято Різдва Христового хочеться відзначити по-особливому. Багато хто 

полюбляє прикрасити житло, щоб створити відповідний настрій. В супермар-
кетах у ці дні продають чудові квіти, які в народі отримали назву Віфлеємська 
зірка, або різдвяна квітка, оскільки розцвітають напередодні Нового року і ми-

лують зір протягом різдвяних свят.

М ій знайомий великий 
період свого життя від-
дав службі у структурах 

стратегічної розвідки. На пенсію вий-
шов підполковником. Тож не дивно, що 
поділився зі мною чималою кількістю 
повчальних історій.

Один із найважливіших моментів 
будь-якої розвідки включає у себе збір 
інформації, яку пізніше обробляють 
спеціалізовані аналітичні відділи. Не-
рідко вона буває зовсім, на перший по-
гляд, неважливою, або тією, яка не має 
особливого стосунку до справи. Утім, 
спеціалісти навчені оперувати і нею.

Так, нас легко вивчають за допомо-
гою Гугл, Фейсбук чи Ютюба, де отри-
мують чітку (і, що головне, правдиву) 
характеристику. Що шукав? Чим ці-

кавився? Що переглядав найчастіше? 
Ось тут і відвертий портрет вашої душі. 
А далі — робіть висновки самі.

Втім, те саме можливо сказати й про 
окремі цільові групи. Ба, й навіть про 
народи чи нації. Ось вони, свіжі дані за 
2019 рік, який уже добігає кінця.

Джерело: Інтерфакс-Україна із по-
силанням на директора з бізнес-опе-
рацій Google у Східній Європі Дмитра 
Шоломка.

Українці в 2019 році найбільше шу-
кали через Google:

1. восьмий сезон серіалу "Гра пре-
столів";

2. футбольні матчі клубів і боксер-
ські бої;

3. особу Президента і російських 
співаків;

4. пісенний конкурс "Євробачення".
Схожа ситуація повторюється з 

року в рік. Традиційно в Україні більше 
цікавляться серіалами, спортом і полі-
тиками, ніж особливостями та пробле-
мами власного життя.

Чи спроможемось ми з вами зро-
бити якісь висновки стосовно цієї ста-
тистики? Вона щось говорить нам про 
духовні запити суспільства, в якому жи-
вемо? Чи здатна допомогти хоч трішки 
передбачити майбутнє? А може, все за 
аналогією відомої казки?

«Скажіть, будь ласка, куди мені звід-
си йти?

— А куди ти хочеш потрапити? — 
відповів Кіт.

— Мені все одно, — сказала Аліса.
— Тоді все одно, куди і йти, — за-

уважив Кіт».
Є над чим поміркувати.

Олекса Бурчак

ФАКТИ Й ВИСНОВКИ

Завдання дітям: розмалюй картинку 
та знайди 10 відмінностей


