
 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА  ЄВАНГЕЛЬСЬКО – РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Особливий подарунок у 

маленькому рiздвяному 

пакунку 

 
«І вона народить Сина, ти ж даси Йому  

ім’я Ісус, бо Він спасе людей Своїх від 
 їхніх гріхів»  Матвія 1:18-25 

 

Кажуть, що щось добре надходить у маленьких 

пакунках. Це ніколи не було більш правдивим, ніж 

коли Ангел сповістив Йосипа про цей великий 

дар.  

Але ангел ретельно попереджує одержувача: це 

дар не лише для Йосипа та Марії, але й для «Його 

людей».  Що це може означати? Незважаючи на 

всі сентиментальні речі, що ми чуємо про «мир на 

землі» і «добру волю у людях», це Різдвяне 

послання має більш обмежене спрямування. Що 

то є за подарунок, і кому його подарували? 

 

 

 

 

 

«Ти ж даси Йому ім’я Ісус, 

бо Він спасе людей Своїх» 

Це дитя назвали Ієшуа (або «Ісус» грецькою 

мовою). Це було розповсюджене ім'я в часи 

політичного чекання, через те що євреїв гнобили 

вавилоняни, ассірійці, перси, греки, єгиптяни і 

римляни. Він мав стати більшим визволителем, 

ніж Ієшуа, який привів Ізраїль до Обітованої 

Землі. 

 

Повне Спасіння 

«бо Він спасе людей Своїх від їхніх гріхів» 

«бо Він спасе людей Своїх від їхніх гріхів» 

Проте, звільнення, яке надає Ісус, не є 

політичним. Він приносить спасіння від провини 

нашого гріха, від влади гріха, і наприкінці – від 

самої присутності гріха. Його смерть забезпечила 

наступне:   

1) сплату за всі наші гріхи;   

2) новий Закон Любові, написаний в наших 

серцях;   



3) силу зсередини – Святий 

Дух, який робить нас 

спроможними пізнавати та 

виконувати Божу 

волю; 

4) наше повне 

перетворення в 

Його образ,   

5) викуплення 

наших тіл, щоб ми 

були повністю 

прославлені; 

6) наш вічний дім в 

Його Царстві без гріха, спокуси, або провини - 

місце, що Він  вже готує для нас! 

Він виконає все це цілком і повністю, тому що 

те, що Він починає, він завершує (Філ 1:6). 

Дійсно, "Він спасе людей Своїх від їхніх гріхів". 

Яка велика надія! Що не буде більше гріха в нас 

або в цьому світі. Не буде більше вбивств, хвороб, 

болю, плачу. Не буде більше поганих думок, 

ревнощів або депресії. Не буде більше війн, 

бідності або соціальних бід. Весь цей план Бога 

містився в тому маленькому ембріоні в лоні 

Марії.  

Саме це Йосип не міг зрозуміти, коли він 

міркував чи не «відпустити» Марію шляхом 

розлучення! Уявіть трагедію, якщо б він це 

зробив! Не дивно, що Бог послав Ангела! Це було 

питанням нашого спасіння! Якщо б Ісус не 

народився від діви з коліна Давидова, Він не зміг 

би померти замість нас, щоб виконати пророцтва 

Священного Писання! (в. 22) Але Йосип повірив, і 

вони ризикнули своїм життям і репутацією заради 

цього Слова від Бога, тікаючи від Ірода, терплячи 

скруту, проводячи роки вигнання в Єгипті – щоб 

МИ могли бути спасенні. Хваліть Бога за їх віру! 
 

«Бо Він спасе людей Своїх» 

Ця фраза особливо важлива, бо вона показує, 

що цей великий Спаситель не пропонує масам 

якісь загальні надії, що можна отримати 

загальним шляхом. Він дійсно, по-справжньому і 

повністю виконує цей план на Хресті. Його 

Спасіння - не лише можливість. Хрест - Абсолютна 

Гарантія виконання всіх Його обіцянок Його 

Завітньому народу. 

Коли сьогодні нам пропонують Ісуса як 

Спасителя, Він вже виконав, те що мав, і 

пропозиція має силу, коли поширюється на нас. 

Бог дає можливість повірити, але, завдяки 

внутрішній роботі Його Святого Духу, Він також 

готує наші серця до того, щоб ми повірили. Він 

створює в нас віру (1 Кор 12:6, 11; Єф 2:8). 

Коли хто-небудь дійсно починає вірити і 

приймає Євангеліє, в його серці вже відбулася 

зміна і оселився Дух Святий, і він дійсно 

виправдовується перед Богом; він дійсно 

всиновлюється в сім'ю Божу; він дійсно 

освячується в Божих очах! Ці речі не потенційні – 

вони Духовно Реальні. Чому? Тому що Ісус – 

Спаситель – не якийсь частковий спаситель або 

помічник, що починає діяти разом з нашою 

вірою. Він дійсно спасає.  
 

Спасіння для євреїв? 

Але тут постає дуже важливе питання: КОГО 

саме спасає Ісус? Наш текст говорить: «Він спасе 

людей Своїх». Хто такі «Його люди»? Чи були це 

євреї? Тобто Ангел говорить, що Божий Месія 

прийшов лише для євреїв? Ісус дійсно прийшов, щоб спасти багатьох з євреїв, і 

Апостоли були першими плодами (Рим 11:1). Ісус надав їм більш повне спасіння, 

ніж Ієшуа. Раніше євреї бачили Бога лише в димі і ладані. Тепер Еммануїл зміг 

безпосередньо оселитися в їх серцях. 

Проте, Ісуса убили євреї (Івана 1:11; Марк 8:31; Дії 4:11, 7:52). Хоча Він і 

прийшов до них як їх Месія, Ним знехтували. Як Він може називатися їх 

Спасителем, якщо вони знехтували Ним? «Але як покличуть Того, в Кого не 

увірували?» (Рим 10:14). Проте, існує надія, що ще багато з них прийде до віри, бо 

«жорстокість сталась Ізраїлеві почасти, аж поки не ввійде повне число язичників, 

і так увесь Ізраїль спасеться» (Рим 11:25). Давайте молитися за євреїв, щоб вони 

впізнали свого Месію! 

Таким чином, чи була Божа мета досягнута? Так, бо ангел сповістив «Він спасе 

людей Своїх». Це так само як і в Старому Завіті – ті, хто нехтує, будуть знехтувані, і 

лише залишок тих, хто вірує, врятується. Це ті, хто повністю спасенні (Рим 11:5). 

Але, навіть це не повністю пояснює наш текст. Якщо це все, що мається на увазі, 

чому б не сказати «Він прийшов спасти залишок Своїх людей»? 
 

Спасіння для всіх? 

Так хто ті люди, яких Він прийшов спасти? Дякуючи Богові, Божі люди  - ширше 

поняття, ніж лише євреї. «Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові» (Гал 

3:7). Звичайно! Він прийшов не лише для євреїв! Священне Писання ясно каже,  

що «не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїлю» (Рим. 9:6; Івана 8:39). Справжній Божий 

народ  - це люди віри, незалежно від того, євреї вони чи язичники.  

Але як язичники стали частиною цього? За своїм власним вибором? Ні, це через 

дитя - той самий ембріон в лоні Марії! Ніхто ще не вибрав Його та не повірив в 

Нього, але вірш говорить, що Він вже прийшов для «Своїх людей». Оскільки Він - 

фактично Бог, вічно суща Друга Особа Трійці, Він прийшов у цей світ вже з людьми 

і з метою. Він приходить СПАСТИ тих, кого Він вже ВИБРАВ. Вони - Його люди – ті, 

кого «Він вибрав до створення світу» (Еф 1:4) 

Цей факт має велике значення. Це не лише якась філософська ідея. Він із 

нашого тексту. Там чітко сказано про цього Бога-во-плоті в лоні: «Він спасе людей 

Своїх». Як ще ми можемо зрозуміти цей текст? Якщо це означає, що Він має 

спасти ВСІХ людей, тоді чому сказано, що Він лише спасає «СВОЇХ людей»? Цей 

один вірш виключає як універсалізм, так і універсальне викуплення гріхів. Якщо б 

цей вірш означав, що Він має називатися Спасителем лише через те, що Він буде 

запропонований як Спаситель всьому людству, тоді не було б сказано «Він спасе 

людей Своїх». Було б сказано «Він спасе деяких» або «Його буде запропоновано  

всім» або «Він спасе тих, хто повірить, щоб стати Його людьми." 

Немає жодної можливості обійти цю ідею. Тут ангел робить зрозумілим, що Бог 

вибрав особливий народ, і це маленьке дитя фактично повністю спасе цей народ. 

Його не просто запропоновано; Він не просто робить Спасіння можливим або 

пропонує якусь віддалену надію Спасіння: «ВІН СПАСЕ!» 

Однак більшість людей неправильно розуміють цю ідею. Нам не відкрито, хто 

саме Його люди. Тому ми можемо пропонувати Спасіння  ВСІМ! Ми не 

допускаємо, що ми знаємо, які саме особи є «вибраними». Ми лише «впізнаємо їх 

за плодами їх» -  переконливе сповідання віри у Христа і святе життя у слухняності 

Йому. 

Деякі відкинули цю доктрину через інші мотиви, але зверніть увагу на те, що це  

дійсно є - саме тут, у тексті, а не приховане в середньовічній філософії. Доктрина 

обмеженого викуплення – єдина теорія, яка пояснює цей текст. Це біблійне 

розуміння, його можна знайти у багатьох інших текстах, і це має приносити нам 

радість і спокій, а не богословські спори, бо це доводить, що Ісус дійсно спасає. 

Слава Богу! Спасіння – це саме те, що виконав Ісус. Його Хрест - не якийсь 

ускладнений богословський роздум лише для філософів. Ісус «виконав справу» на 

Хресті. Його життя і смерть буквально заплатили ціну, Він примирив нас з Богом, 

поніс нашу смерть і дав нам життя. Його слова не могли бути більш вірними: 

«Здійснилося!»  

Це і є Добра Новина, яка 

принесе «радість світові»! Ісуса 

пропонують ВАМ! Він - 

НАЙБІЛЬШИЙ ПОДАРУНОК, хоча 

здається таким маленьким. Чи 

вмер Він за вас? Відкрийте цей 

подарунок і подивіться!   

 
Клейтон Квотерман,  

ректор Семінарії ЄРСУ 
 



 

    

   Христос  збiднiв   

  заради грiшникiв.  
 

 
 

Бо ви знаєте благодать Господа  
нашого Ісуса Христа, Який, бувши  
багатий, збіднів ради вас, щоб ви  

збагатились Його убозтвом. 
(2Кор.8:9) 

Коли я читаю ці слова, вони мені здаються 
наповненими такою великою любов’ю від Господа до 
грішних людей, що її навіть словами не можна описати.  
Заради грішної людини, яка від початку створення 
людства намагається втекти від Бога? Заради тих людей, 
які нехтують Словами Божими та Його вченням? Заради 
тих, хто ставить свої інтереси вище за Господні? Заради 
тих, у кого для Бога з самого початку немає місця ні в 
серці, ні  у власному житті? Заради таких людей мав 
прийти на цю землю, збідніти до такого ступеня, що навіть 
Його народження проходило у хліві разом з тваринами?  

Знаєте, якщо б ми думали нашими людськими 
поняттями, то ми ще могли б зрозуміти, коли б Ісус 
прийшов для віруючих людей, священників, зрештою, 
фарисеїв, які прекрасно знали 
істини Божі та вірили в них. Ми 
могли б ще зрозуміти, коли б Ісус 
прийшов до праведників та святих. 
Але прихід Ісуса, Його добровільне 
жертвування своїм добробутом, своїм 
спокоєм, своєю владою було не ради 
праведників та святих, але грішників, якими 
є ми з вами. Його прихід у цей світ був заради людей, які 
звикли ворогувати проти Бога, яким Господь не дуже був 
потрібен. Але саме через таку Божу любов, саме через 
таке Боже довготерпіння, Божу благодать, через Його 
збідніння, для грішників відкрилася надія на порятунок, 
шлях до спасіння. Для всіх нас, навіть сьогодні – це велика 
новина та велика радість, адже саме в Ісусі Христі, в Його 
любові до нас, ми з вами отримали надію на життя вічне у 
Царстві Господнім. 

 Давайте з вами поміркуємо над кількома 
важливими речами, які ми можемо знайти у нашому 
тексті, і які стосуються нас з вами. Перш за все – чим 
пожертвував Ісус заради нашого спасіння. Друге – що Він 
отримав замість цього у земному житті? І третє – 
яким чином все це відноситься до нас особисто? 

Отже, перш за все про те, чим пожертвував 
Ісус заради нашого спасіння. Я зараз вам буду 
пояснювати та наводити приклади, а ми, 
слухаючи такі речі, давайте задамо собі 
одне єдине питання: «Чи могли б ми так 
само всім цим пожертвувати, навіть не 
заради ворогів, хоча б заради 
спасіння когось близького нам?» У 
нашому тексті ми читаємо, що Ісус, 
бувши багатий, збіднів ради нас. У чому 

було багатство Ісуса, яким Він пожертвував ради нас? Я не 
думаю, що вам потрібно розповідати, скільки в Ісуса було 
грошей, золота та срібла. Він, що через Нього увесь цей 
світ створився, сам створив на цій землі золото, та багато 
іншого дорогоцінного каміння. Проте Його багатство було 
не в цьому.  

Пророк Ісая, який бачив видіння, пише про Господа 
такі слова: «Бачив я Господа, що сидів на високому та 
піднесеному престолі, а кінці одежі Його переповнювали 
храм. Серафими стояли зверху Його, по шість крил у 
кожного: двома закривав обличчя своє, і двома закривав 
ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного й 
говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна 
слави Його!» (Iс.6:1-3). Апостол Павло також розумів, хто 
такий Ісус і наскільки велика Його влада, писав такі слова: 
«Бо то Ним створено все на небі й на землі, видиме й 
невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, 
чи то начальства, усе через Нього й для Нього створено!» 
(Кол.1:16). Ми бачимо з цих слів, що все було створено 
Господом Ісусом і все для Нього. Але навіть не в цьому 
полягало Його багатство, не в матеріальних речах. Ми 
знаємо, що нашому Господу поклонялися ангели та 
архангели, вони були слугами Господніми. До того, як 
прийти на цю грішну землю, наш Господь перебував у 
вічній радості та мирі, в любові Отця та поклонінні 
ангелами. Якщо чесно, я навіть не знаю, які ще багатства 
мав наш Господь там, на небесах. Я там ніколи не був, але 
думаю, що навіть і цих прикладів Господніх багатств 
достатньо, щоб ми могли побачити, на скільки багато Він 
втратив, чи як багато пожертвував заради грішних людей.  

На початку я задав цікаве 
питання: «Чи могли б ми так само 

пожертвувати всім цим заради 
спасіння когось?» Так, звичайно, ми 

не маємо такого багатства, чи такої 
влади, але, на жаль, багато людей 

сьогодні не хочуть пожертвувати чимось 
маленьким та незнаним заради спасіння 

когось, навіть спасіння близької людини. Тепер подивіться 
на Христа, який залишив усе, що мав, прийшов у цей світ, 
як проста, маленька, безпомічна дитина, і заради кого – 
заради нашого спасіння. На скільки велика є Господня 
любов до кожного грішника.  

Тепер давайте подивимось, що отримав Ісус тут, у 
цьому земному житті? Завжди, коли ми згадуємо прихід 
Ісуса у цей світ, Його народження у хліві та перші години у 
кормушці для тварин, завжди в такі моменти у мене 
виникають запитання: «чому саме таке народження Месії 
та Спасителя світу визначив Господь? Чому хоча б не в 
нормальному домі? Чому Він взагалі мав народжуватися в 
такій бідноті, адже невже Бог не міг зробити так, щоб Ісус 

просто зійшов на землю, наприклад, в 30 років? 
Невже саме так потрібно було Йому народитися у 
цей грішний світ?» 

Апостол Павло у посланні до Филипян (2:6-8) 
пише такі слова про Ісуса: «Він, бувши в Божій 
подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але 

Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд 
раба, ставши подібним до людини; і 

подобою ставши, як людина, Він 
упокорив Себе, бувши слухняний аж до 

смерті, і то смерті хресної...».  



Наш Господь 
залишив славу 
Небесного царства 
заради ясел у 
Віфлеємі. Жоден з 
ангелів не 
поклонився перед 
немовлям Ісусом, 
жоден архангел не 
був посланий, щоб 
воювати проти царя 
Ірода, який мав намір 
убити цю маленьку 
дитину. Світ не визнав 
Його. Тільки декілька 
пастухів з полів 
неподалік Віфлеєму 
прийшли перевірити, чи правду їм говорили ангели. Ще 
були мудреці, чужоземці, люди, які не належали до 
Божого народу, ще вони прийшли поклонитися Ісусу. На 
цьому все.  

Замість спокою та безпечності, прийшовши у цей світ, 
Ісус став безпомічним немовлям, яке у всьому залежало 
від своїх батьків. Замість того, щоб керувати всім 
всесвітом, немовля Ісус сам не міг обійтися без 
материнського молока. Раніше, йому поклонялися сила 
небесна ангелів та величали Його, тепер же, прийшовши у 
цей світ, небагато хто навіть вірив Йому. Його називали 
ненажерою, п’яницею, обманщиком. Якось Його хотіли 
закидати камінням, часто мали намір убити.  Часто Він 
казав, що навіть лисиці мають нори, а гнізда – небесні 
пташки, а Йому не було де навіть голову прихилити. 
Кожна людина, після зустрічі з 
Ним, йшла додому, Він же 
йшов на гору, щоб 
помолитися. Біблія 
розповідає, що Ісус міг 
заснути просто в човні, бо іншого місця для відпочинку не 
мав. Він був настільки бідний з самого Свого народження, 
що не мав навіть заплатити податок на храм, тому Він 
попросив Петра зловити рибину та заплатити і за Нього, і 
за Петра. Раніше Він перебував у любові Свого Небесного 
Отця, тепер же гнів Господній згущався над Ним за ті гріхи 
людей, які Він брав на себе. Справді, маючи все, будучи 
багатим, Ісус прийшов у цей світ, збіднів ради нас.  

Це, дійсно, велика любов та великий вчинок. Але 
заради кого? Написано: «заради вас, щоб ви збагатились 
Його убозтвом». Апостол Павло написав цей лист до 
церкви в місті 
Коринф. Члени цієї 
церкви не були 
ідеальними, 
навпаки, серед 
них знаходилося 
багато великих 
грішників, які до 
їхнього пізнання 
Господа чинили 
великі беззаконня. 
Але тим не менше, 
заради таких 
людей Господь 
прийшов у цей 
світ. Це і є добра 

новина навіть для 
самих нечестивих 
людей. Навіть 
найбільший грішник 
може прийти до Ісуса, 
адже саме заради 
таких людей Господь 
прийшов. Він залишив 
славу небес і прийшов 
у цей світ заради таких 
людей, як ми з вами: 
немічні, нечестиві, 
грішні, постійно 
ворогуючі, і тому 
подібне.  Ісус залишив 
поклоніння ангелів, 
любов Свого небесного 

Отця, славу небес заради таких грішників, як ми з вами. 
Саме тому це і є добра новина для всіх тих людей, які 
визнають свої гріхи та бажають знайти прощення в Ісусі. 
Прийдіть до Нього, Він не прожене геть.  

Якщо ви слухаєте та розумієте такі речі,тоді хочу 
задати для вас питання: «Чи вірите ви, що Ісус збіднів та 
прийшов у цей світ заради вас особисто? Чи вірите ви, що 
саме в Ньому і через Нього ви можете збагатитися 
духовно?»  

Це, справді, велика любов Божа до грішних людей, 
яку можна бачити в поступку Ісуса Христа. І дуже добре, 
якщо ви вірите, що Ісус все це зробив для нас, для нашого 
спасіння, щоб ми не загинули, але мали життя вічне.  
Нехай ця віра ніколи не зникає в нас, нехай це запевнення 
від Господа допомагає нам завжди розуміти ту велику 

любов Господню.  
Але повинен задати ще одне 

запитання для тих, хто вірить в 
того Ісуса. Ми читали, що наш 
Господь стільки багато зробив для 

кожного з нас, стільки пожертвував, стільки перетерпів, 
але що ми зробили чи робимо для Нього сьогодні? Як ми 
віддячуємо Йому за таку жертву? Чим ми самі можемо 
пожертвувати заради спасіння когось із наших ближніх?  

Брати і сестри, добре, якщо ми будемо з вами завжди 
пам’ятати про таку велику любов до грішних людей, в якій 
наш Господь Ісус збіднів, покинув небеса, та прийшов у 
цей світ, щоб ми з вами могли мати спасіння. Нехай 
Господь нас укріпляє у такій вірі. Але знаючи про таку 
любов Божу, ми також не повинні бути егоїстами та нічого 
не робити для Господа. Він хоче в нашому житті бачити 

вдячність та 
щиросердечне 

служіння для 
Церкви Господньої. 
Нехай і в цьому 
нам допоможе 
Господь.  

 
 Мурза В.В. 

Пастор 
УЄРЦ 

м.Свалява 
 
 
 
 



Різдвяна ніч. У будинку тихо. Не чути навіть 
потріскування в каміні. Вистиглі вуглинки 
випромінюють м'яке сяйво, освітлюючи темний 
будинок. Біля каміна висять панчохи – вже без 
подарунків. У кутку – гола ялинка. Різдвяні 
листівки, мішура і спогади пов'язують у пам'яті 
Різдвяну ніч з Різдвяним днем. Так, це Різдвяна 
ніч. А яким був день! Ароматний чай. Санта-
Клаус. Журавлиний соус. «Дуже дякую». «Що ви, 
не треба». «Бабуся дзвонить». Ноги по коліна в 
обгортковому папері. «Якраз на мене». 
Фотоспалахи… Різдвяна ніч. Ялинка, яка ще 
вчора «виростала» з гори дарунків, тепер «росте» 
з ялинкової підставки. Дарунки – вже чиясь 
власність. Зім'ятий обгортковий папір – у відрі 
для сміття. Посуд вимитий, а недоїдена індичка 
чекає сендвічів наступного тижня.  

Різдвяна ніч. Останній різдвяний гімн 
заспівали в новинах «о десятій». Останній 
шматок яблучного пирога доїв зять. Останній 
різдвяний альбом відкладено набік – він вкотре 
виконав свій щорічний обов'язок збереження 
каштанів, снігопаду на Різдво і червононосих 
оленів.  

Різдвяна ніч. Відзвучав останній опівнічний 
удар годинника. Уже пора спати, але чомусь не 
спиться. Мені не дає спокою одна 
приголомшлива думка. Цього тижня світ був 
іншим. На якийсь час він змінився. Чарівний 
пил Різдва сяйнув на обличчі людства... Нехай 
швидкоплинно, та все ж нагадавши нам про 
власну цінність і про те, ким ми мали б бути. У 
своїх домовленостях, докучанні, проханнях, 
ворожнечі ми забули про те, що потрібне від нас 
насправді. Ми відклали рушниці і хронометри. 
Ми зійшли з бігової доріжки, залишили 
американські гірки, звернувши свій погляд на 

Вифлеємську зірку. Це час веселощів, тому що більше, ніж будь-коли інде, ми думаємо про Нього, Його Ім'я 
на наших вустах. А що в результаті? Протягом декількох дорогоцінних годин наша туга за Небесами 
зливається воєдино, і ми стаємо хором. Любительським хором портових вантажників, адвокатів із Бостона, 
нелегальних іммігрантів, домогосподарок і тисяч інших людей, що покладаються на цю таємницю 
Вифлеєма. Так, насправді такий хор існує. «Прийди і побач Його», – співаємо ми, розбудивши навіть 
найбільш сонних пастухів, вказуючи їм на Немовля-Христа. Протягом декількох дорогоцінних годин люди 
дивляться на Нього.  

Христос Господь. Ті, які прожили рік, не звертавши уваги на Нього, раптом знову бачать Його. Люди, які 
звикли вживати Боже Ім'я надаремно, зупиняються, щоб віддати Йому хвалу. Очі, не замутнені гордістю, 
захоплюються Його величчю. Він скрізь. В усмішці поліцейського, коли той зупиняє мікроавтобус, який 
мчить з подарунками для дитячого будинку. У сяянні очей офіціанта з Тайваню, коли той розповідає вам 
про майбутню різдвяну поїздку на Батьківщину, щоб побачити дітей. У відчуттях батька, який, 
переповнений вдячністю, закінчує молитву перед вечерею. 

Він – у сльозах матері, коли та зустрічає дітей, що повернулися з морської подорожі. Він – у серці людини, 
яка провела різдвяний ранок в автокорку, роздаючи холодні канапки з ковбасою і гарячі побажання. Він – в 
урочистій тиші натовпу в торговельному центрі, коли хор початкової школи співає: «Там, у яслах». 
Еммануїл. Він з нами. Бог пройшов біля нас. Різдвяна ніч. Через декілька годин почнеться прибирання, 
згаснуть вогні, ялинки викинуть. 36-й розмір змінять на 40-й, а гоголь-моголь продаватиметься за півціни. 
Життя скоро знову буде звичним. Щедрість грудня обернеться січневими рахунками. Але нині казка все ще 
триває.  

Може, тому я досі не сплю. Я хочу ще хоч раз насолодитися цією атмосферою. Хочу помолитися, аби ті, 
хто бачить Господа сьогодні, продовжували шукати Його і в серпні. І я не можу не затриматися на одній 
фантастичній думці: «Якщо я можу зробити настільки багато скромними молитвами, недоладно 
зверненими до Нього в грудні, наскільки більше зміг би зробити Він, якби ми думали про Нього щодня?».  

Макс Лукадо 
 
 
 

 
 
 
 



 

Як святкують Рiздво 

 

Різдво Христове є одним з великих свят 

християнства і відноситься до дванадцяти 

великих двунадесятих свят. Це свято 

відзначається католиками 25 грудня, і 

православними 7 січня за новим стилем.  

 

Для тих православних, хто дотримується 

церковних приписів основна проблема в тому, 

що на всесвітній різдвяний тиждень у них 

припадає піст, який не допускає ніяких розваг. 
Всі інші люди цілком можуть дозволити собі 

свято. У всьому світі це свято одночасно і 

церковне (скрізь проходять урочисті 

богослужіння), і світське (подарунки одне одному 

дарують навіть зовсім нерелігійні люди). А до 

гостей в цілому ставляться дуже привітно, і 

можна зайти в будь-який храм і взяти участь у 

богослужінні.  

Взагалі ж, як відомо, Різдво - свято сімейне. 

Найулюбленіше і радісне. У передріздвяні дні весь 

світ поглинений приємними клопотами, 

заповненими музикою і забарвлений 

різнокольоровими вогнями. Новий рік не надто 

шанують, і відзначають його частіше в компанії 
поза домом.  

В Італії перед Різдвом проводяться 

особливо масштабні генеральні прибирання. У саму 

святкову ніч міське життя тихе і спокійне, і 

просто неможливо знайти працюючий магазин, 

ресторан, дискотеку чи банк. Громадський транспорт 

теж практично не працює. Різдвяне богослужіння 

починається рівно опівночі і триває півтори години. У 
Ватикані месу служить сам Папа Римський. І в кожному 

храмі обов'язково встановлюються мініатюрні ясла з 

фігуркою немовляти Христа. За традицією на месі 

повинна бути присутньою вся сім'я без винятку. Але за 

останні кілька років відсоток віруючих італійців 

катастрофічно скоротився. На сьогодні їх лише 20 

відсотків. Тому в церкву ходять аж ніяк не всі. Зате 

урочистій вечері виділяється гідна увага: свинячі ніжки, 

ковбаски, запечена риба і "морські фрукти" (різні 

молюски впереміш з традиційними спагеті), спеціальний 

хліб з цукатами та 

родзинками ...  

Подарунки кожен член 

сім'ї одержує рано вранці 
25 грудня. Раніше 

італійці любили 

отримувати виключно 

корисні в господарстві 

речі. Зараз можна 

дарувати що завгодно, 

головне, щоб людині було 

приємно. Новий рік в 

Італії галасливий і часом 
прямо таки 

вибухонебезпечний - 

через улюблені 

італійцями феєрверки. 
Після новорічних 

веселощів в лікарні надходять сотні постраждалих від 

опіків. А перед Новим роком у італійців (особливо на 

півдні країни) прийнято викидати якомога більше 

старих речей, включаючи меблі, прямо з вікон.  

Іспанія. Різдво відмічають дуже весело. 

Центральні вулиці Мадрида, Барселони та інших міст 25 

грудня заповнені народом. Населення вбирається в 

національні костюми, пританцьовують і співають на все 

горло. Безтурботні веселощі супроводжуються 

повсюдною ілюмінацією, ялинками на кожному розі, 

бродячими Санта-Клаусами, фокусниками і жонглерами. 

Перед початком різдвяної меси прийнято збиратися біля 
центрального входу в храм і танцювати, узявшись за 

руки. Церкву, незважаючи ні на що, відвідують 

практично всі, але зазвичай приходять туди ненадовго. 

Основний час проводять в компанії друзів і родичів за 
святковим столом улюбленого ресторану, з великою 

кількістю вина і шампанського.  

Магазини зачиняються 24-го близько шести годин 

вечора. Але всю ніч вигідно торгують сувенірні та 

кондитерські лавки. Народні гуляння не закінчуються з 

настанням ранку. 25 грудня свято продовжується, і 

знову в ресторані, куди потрапити просто так, з 

вулиці, не можна (столик треба обов'язково 

резервувати заздалегідь).  

Чехія. У старій добрій Празі з особливою 

ретельністю наряджають ялинки ввечері 24-го. Цей час 

доби називають щедрим. Спочатку для гарного настрою 

дарують один одному подарунки і тільки потім усією 
сім'єю вечеряють. На столі обов'язково запечений з 

тмином короп. Його неодмінно купують ще живим, 

дають якийсь час поплавати у ванні, а потім вбивають 

і засовують в духовку. Починаючи з 20 грудня на 

кожній Празькій вулиці можна знайти діжки з 

вгодованими рибинами, які ні про що не підозрюють.  

В Австрії 24 грудня прийнято всією родиною йти 
до церкви. Тільки після урочистого богослужіння 

австрійці повертаються додому і дозволяють собі трохи 

підкріпитися. У кожному будинку радує око велика 

ялинка, щедро обвішана шоколадом і мармеладом. За 

вечерею спочатку їдять національний суп-локшину, а на 

друге - вже знайомого нам коропа. Під час трапези 

австрійці не звикли закривати вхідні двері. У будь-який 

момент до господарів можуть приєднатися далекі 

родичі, друзі і просто знайомі. У різдвяну ніч прийнято 

вбиратися у найкращі костюми та сукні.  

У Німеччині 
Різдво - найголовніше 

свято. Новий рік 

відзначається набагато 

скромніше. Останнім часом 

замість колишніх 

міфологічних персонажів 

подарунки дітям тепер 

роздає різдвяний дід, за 

зовнішнім виглядом схожий 

з нашим Дідом Морозом. 

Подарунки Дід розкладає 
у шкарпетки, які розвішує 
по дверних ручках 

(ззовні). Різдвяна вечеря 

по-німецьки - це 

смажений гусак і пиріг з 

горіхами, марципаном і 



родзинками. У 

католицьких областях, 

особливо в Баварії, в 

дні свят по вулицях 

проходять процесії 
наряджених, у 

багатьох з них 

страхітливий вигляд: 

обличчя вимазані 

сажею або приховані 

під страшними 

рогатими масками.  

Франція. За 

кілька днів до Різдва у 

всіх французьких 

соборах починаються 

вечірні концертні 

програми. Головна 

різдвяна служба 

проходить, зрозуміло, в Notre Dame de Paris. Сяючі 

вогнями святкові ялинки у величезних кількостях 

стоять не тільки в квартирах і на вулицях, але і в 

під'їздах будинків. У масових масштабах 

заготовлюється традиційний (в тому числі і різдвяний) 
делікатес - гусяча печінка. Французи прагнуть, щоб у 

різдвяну ніч добре було по можливості всім, і в деяких 

міських ресторанах можна навіть повечеряти 

безкоштовно і отримати "різдвяний кошик" зі святковою 

їжею. Перші три дні після Різдва більшість магазинів, як 

правило, не працює. 
На Новий рік на Єлисейських полях відбувається 

масове гуляння. У новорічну ніч там світло як вдень - 

від безлічі різнокольорових лампочок, розвішаних на 

деревах. Не лякайтеся, коли абсолютно незнайомі 

громадяни будуть наливати вам шампанське і лізти 

цілуватися, це місцева традиція.  

В Данії підготовка до різдвяних канікул 

починається приблизно за два місяці. На вулицях і 

площах з'являються гірлянди, червоні серця з паперу і 

шовку і солом'яні козли. У кожному поважаючому себе 

вікні - різнокольорові лампочки. На головній міській 

площі біля ратуші встановлюється центральна ялина, а 
під нею великий скляний ящик, в який треба кидати 

гроші для бідних дітей з інших країн. Дитячі свята в 
Данії починаються вже 22 грудня. Як правило, і старий, 
і молодий із задоволенням водить хороводи навколо 

ялинки з кульками, бантами та свічками. Подарунки 

вручають один одному ввечері 24-го. Вечеряють о 

сьомій годині качкою з яблуками. Неодмінний напій крім 

прийнятого скрізь шампанського - "глег" (суміш кориці, 

гвоздики, вина і води).  

На початку різдвяного тижня прийнято запалювати 

товсту свічку. На кожен день своя порція спалювання. 

Крім нічної служби данці можуть відправитися до 

церкви вранці - о 10 годині. 24-го і 25-го магазини не 

працюють. Уряд Данії надзвичайно турбується про своїх 
нетверезих громадян в різдвяну ніч. Для того щоб 

вони, не дай Бог, не сіли за кермо автомобіля, по 

Копенгагену всю ніч ходять додаткові автобуси, водії 
яких не беруть в рот ні краплі.  

У Великобританії вас зустрінуть різдвяними 
гімнами, церковною месою і типовими для англійської 
кухні пудингом та індичкою. У переддень Різдва юрби 

народу збираються на Трафальгарській площі, біля 

головної ялинки Англії, де благодійні організації 

влаштовують вистави 

для дорослих і дітей з 

співом гімнів. Приблизно 

те ж відбувається на 

площі Лестер, де 

проходить веселий 

ярмарок. Туристи 

зможуть повеселитися 

на карнавалах і гуляннях 

у Coven Garden, 

розім'ятися на 

традиційних різдвяних 

змаганнях з плавання на 

приз Пітера Пена, а 

потім відпочити в Гайд-

Парку і на ставку 

Серпантин. Концерти та 

вистави будуть 

проходити в залі 

Barbocan, в Королівській опері і Королівському залі 

фестивалів. 28 грудня по всій Англії відзначається 
День подарунків.  

Різдво в Швейцарії починається з церковної 

різдвяної меси, яка проходить у всіх містах і селах. 

Релігійні різдвяні співи відбуваються вдома навколо 

святкової ялинки. До речі, іграшки, дзвіночки і банти 
для ялинки в кожній родині прийнято робити самим 

(ніяких купованих прикрас). Взагалі, до Різдва 

швейцарці починають готуватися за місяць до самого 

свята: на спеціальний столик кладуть вінок з гілок та 

квітів і кожну неділю ставлять в нього по свічці. 

Поява четвертої свічки означає настання Різдва. А 
на будь-якому святковому столі - традиційний 

лосось і за спеціальним рецептом приготована 

печеня. 

У Сполучених Штатах до Різдва 

готуються особливо трепетно і подарунків 

дарують багато. Їх складають під ялинку 

протягом всього святкового тижня, а в різдвяну 

ніч дітям приносить подарунки ще й Санта-Клаус. 

На випадок, якщо він буде голодний, діти 

залишають йому біля ялинки всякі ласощі - 

шоколадки, печиво, трохи молока. У невеликих 

містах Америки збереглася мила традиція: всі 

ходять один до одного в гості і виспівують 

різдвяні пісні. Ялинки ставлять за два дні до 

Різдва, а саме свято супроводжується 
традиційними шинкою та індичкою.  

Новий рік в Америці, як і в більшості інших 

країн, свято менш значиме. Це звичайно похід у 

ресторан, у бар або в гості. На вулицях 

феєрверки. Більшість магазинів закрито 25 

грудня і 1 січня, працюють лише деякі 

супермаркети.  

У Бразилії Різдво сімейне. А ось Новий рік 

... Його зустрічають у білих вбраннях, як 

заповідав великий комбінатор. На нескінченних 

набережних Ріо - гуляння, феєрверки, танці, 

карнавал. І в плавання по океану всі відправляють 

запалені свічки на дерев'яних підставках, та 

загадують бажання. Чим довше свічка не гасне, 

тим більше шансів, що воно здійсниться. 



Таємниці Різдва 

   

У переддень Різдва Христового запрошуємо вас 

поміркувати про історію та таємниці цього свята. 

 
   Англійське слово Різдво - «Christmas» складається з 

поєднання двох слів: «Christ» (Христос) і «Mass» (католицька 
меса). Цей термін з'явився в 1038 році нашої ери.  

 
   I. ЯЗИЧНИЦЬКІ КОРЕНІ РІЗДВЯНИХ ТРАДИЦІЙ  

1. Число 25 грудня (7 січня за старим стилем) 
   В енциклопедії «Британіка» говориться: «одним із самих 

популярних зимових фестивалів був фестиваль «Сатурналія», що 
відзначався з 17 по 24 грудня. Оскільки це був час веселощів і 
буйних вакханалій, то ніхто не працював, всі школи і суди були 
закриті. Люди віддавалися об'їданню, танцям, азартним іграм та 
всьому, чим зазвичай люди тішать себе під час фестивалів і свят. 
25 грудня було особливим днем - днем народження іранського 
бога сонця і світла - Мітри. Церква проголосила цей день Різдвом 
Христовим з метою протистояти язичницьким традиціям 
зимового фестивалю»(Том 7, сторінка 202).  

   У 354-му році нашої ери римський єпископ Ліберій написав 
указ про святкування Різдва 25 грудня. Він керувався бажанням 
перетворити язичницький фестиваль у християнське свято.  

   З цього моменту День народження Ісуса почав відзначатися 
як день «Світла для світу».  

2. Ялинка 
   У книзі пророка Єремії описується язичницька традиція, що 

нагадує традицію прикрашання різдвяної ялинки: Єремія 10:2-4 
«Так говорить Господь: …Бо устави народів марнота вони, 
божок бо це дерево, з лісу вирубане, і це діло рук майстра 
сокирою! Сріблом та злотом його прикрашають, цвяхами та 
молотками прикріплюють їх, і він не захитаїться».  

   У язичницьких народів був звичай поклонятися 
вічнозеленому дереву як символу вічного життя і родючості. 
Сучасна традиція прикрашати різдвяну (або новорічну) ялинку 
своїм корінням йде у Вавилонську традицію поклоніння 
вічнозеленому дереву.  

3. Обмін подарунками 
   Згідно з Біблією, волхви зі Сходу принесли Христу 

подарунки. Однак слід зазначити, що ці подарунки були 
принесені тому, що волхви визнали в Ісусі Христі Царя Ізраїлю: 
Матвія 2:1-2 «Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за 
днів царя Ірода, прийшли в Єрусалим зо сходу, і питали: Де 
народжений Цар Юдейський?»  

   По східній традиції, ніхто не міг наблизитися до царя без 
подарунка. Таким чином, дари, які отримав немовля Ісус, мали 
відношення не до факту Його народження, а до факту визнання 
Його царем.  

   Багато традицій святкування сучасного Різдва корінням 
сягають у язичництво: ялинка, обмін подарунками, а також і 
сама дата Різдва. У четвертому столітті католицька церква 
замінила язичницький зимовий фестиваль святкуванням дня 
народження Христа. Але це не скасувало язичницьких традицій, 
а всього-на-всього перемішало нові традиції зі старими. Ось чому 
так важливо пам'ятати, що Різдво - це не просто привід для 
застілля, а день народження Господа і Спасителя Ісуса Христа.  

 
II. ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ ПРО РІЗДВО 

1. Коли ж народився Ісус Христос? 
   Питання про день народження Ісуса Христа є одним з 

поширених запитань про Різдво. Чи можна точно  визначити рік, 
місяць і день, у який народився Спаситель світу?  

А. Рік: між 7-4 роками до нашої ери 
   У Біблії точна дата народження Ісуса Христа не вказана. 

Однак Святе Письмо повідомляє про факт народження Христа, 
про місце Його народження, а також про природу і обставини 
Його народження. Так, наприклад, Біблія оповідає про те, що 
Ісус народився під час правління Ірода Великого (Матвія 2:1). 
Історичні документи свідчать, що цар Ірод помер в 4-му році до 

нашої ери. Отже, Ісус повинен був народитися до 4-го року нашої 
ери.  

   Також в Біблії йдеться про перепис населення, який відбувся 
в Ізраїлі за днів народження Ісуса Христа. За законом, кожна 
людина повинна була повернутися в місто своїх предків для 
проходження перепису населення. Ось чому Йосип і Марія 
прийшли до Вифлеєму, і ось чому Ісус народився у цьому місті.  

   Відповідно до Писання, перепис населення, на який 
посилається Біблія, проводився «коли владу над Сирією мав  
Квіріній». Ґрунтуючись на історичних записах про час 
проведення даного перепису населення, можна припустити, що 
Ісус народився у 5-му чи 6-му році до нашої ери.  

   Прийнято вважати, що з народженням Ісуса Христа 
почалася нова ера, яка називається «наша ера». Яким же чином 
вийшло, що насправді Ісус народився за кілька років до настання 
нашої ери? Справа в тому, що календар був винаходом 
римського ченця Діонісія в 526-му році нашої ери. Рік потому 
після введення календаря виявилося, що він містить помилку на 
кілька років. Але виправляти цю помилку було вже пізно.  

Б. Місяць: (весна або осінь) 
   Більшість богословів вважає, що Ісус народився або навесні 

(у березні), або восени (у вересні), але ніяк не в грудні чи січні. І 
ось чому: відповідно до Писання, пастухи перебували в полях 
всю ніч: «А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і 
нічної пори вартували отару свою» (Луки 2:8).  

   Саме їм з'явився Ангел з радісною звісткою про народження 
Спасителя: «Аж ось Ангол Господній з'явивсь коло них, і слава 
Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим...» 
(Луки 2:9-12).  

   Грудень є одним із самих прохолодних місяців в Ізраїлі. У 
грудні пастухи не залишають стада на полях на всю  ніч. Ось 
чому народження Ісуса Христа не могло відбутися в грудні.  

2. Чи народився Ісус у хліві для тварин? 
   Сьогодні багатьом добре відома історія народження Ісуса 

Христа. Марія і Йосип прийшли з Назарету до Вифлеєму, де для 
них не знайшлося місця в готелі. Тому Марії довелося 
народжувати в сараї з тваринами, після чого Ісуса сповитого 
поклали в ясла (годівничку для худоби).  

   Історія народження Ісуса докладно описана у другому 
розділі Євангелія від Луки. Грецьке слово «готель» («kataluma») 
не означає готель у нашому сучасному розумінні. Дане слово має 
кілька значень. Одне з них - велика встелена світлиця, як та, в 
якій відбулася остання вечеря Ісуса з Його учнями.  

   Можна з упевненістю припустити, що той готель у Вифлеємі, 
про який йде мова в Євангелії, є ні що інше, як верхнє житло - 
вітальня кімната, яка розташована на другому поверсі будинку. 
Марія і Йосип прибули до Вифлеєму, коли Марія була готова 
народити. Будинок, про який йде мова, є рідною домівкою 
Йосипа. У зв'язку з переписом населення, будинок, напевно, був 
переповнений прибулими для проходження перепису родичами. З 
цієї причини у «верхній кімнаті» не знайшлося місця для вагітної 
жінки. По-перше, - місце було зайнято старшими за віком і 
положенню родичами. А по-друге, - за юдейським законом, 
жінка, яка народила вважалася нечистою і повинна була 
очищатися протягом сорока днів. Можливо, щоб уникнути 
осквернення інших родичів Йосипа, Марії порадили народжувати 
в іншому місці.  

   Куди, ви думаєте, вирушили Йосип і вагітна Марія? У сарай 
або печеру? Зовсім ні! У Біблії ніде не згадується ні сарай, ні 
печера ... Все, що згадується, - це ясла, в які поклали немовля 
Ісуса. Тому багато хто припустили, що Марія народжувала в 
сараї з тваринами. Проте ясла Марія могла знайти не тільки в 
хліві, але в тому ж самому будинку, тільки на першому поверсі  - в 
так званому «нижньому житлі», де люди часто тримали тварин.  

   В юдеїв було прийнято мати в будинку  невелику кількість 
худоби, яка перебувала на першому поверсі. Там же зберігалися 
запаси їжі, корм для домашньої худоби і знаряддя праці. Часто 
на першому поверсі була кухня і навіть їдальня. Сімейні спальні 
завжди були розташовані на другому поверсі, званому верхнім 
житлом (готелем).  

   Перебуваючи у будинку, тварини були захищені від злодіїв. 
Крім того, теплом свого тіла вони підтримували температуру в 



будинку в холодні ночі, а також давали 
господарям доступ до свіжого молока і гною.  

   Під час розкопок в Ізраїлі було знайдено 
безліч старовинних осель, оснащених 
кам'яними годівницями для домашньої 
худоби, які називаються яслами.  

   Швидше за все, у Різдвяну ніч сталося 
наступне: Оскільки на другому поверсі 
будинку не знайшлося місця для вагітної 
Марії, їй довелося народжувати на першому 
поверсі цього будинку, де зазвичай ночували 
домашні тварини. Там їх і знайшли пастухи 
після отримання доброї звістки від ангела: «А ось вам ознака: 
Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме». (Лук.2:12) 

   3. Що це була за таємнича Вифлеємська зірка?  
   Про Вифлеємську зірку читаємо в Євангелії від Матвія 2:1-9.  
   Було багато спроб відповісти на питання, що ж це була за 

таємнича Вифлеємська зірка, що привела волхвів зі Сходу в 
Ізраїль. Ми розповімо вам про три версії:  

   А. Деякі богослови вважають, що «зіркою» названа комета, 
оскільки в давнину комети були знаменнями історичних подій, 
наприклад, таких як народження царів. Однак не існує жодного 
запису про комети, поява яких співпадала б з часом народження 
Ісуса. Так, наприклад, запис про комету Геллея була зроблено  в 
11 році до н. е.., а Христос народився в період з 7 по 5 рік до н. 
е..  

 Б. Інші богослови вірять, що Вифлеємська зірка - це певне 
розташування планет у сонячній системі. Так як кожна планета 
обертається навколо сонця зі своєю швидкістю, то в певні роки 
вони можуть зближуватися або вибудовуватися в одну лінію. 
Іоанн Кеплер (1571-1630) дотримувався саме цього погляду на 
питання про Вифлеємську зірку.  

   Однак поєднання планет не виглядає як одна, нехай навіть 
більша, зірка. Крім того, те чи інше розташування планет не 
вважалося чимось неймовірним, оскільки повторювалося через 
певний проміжок часу. Більш того, зближення Сатурна і Юпітера, 
зазначене у 6-му році до н.е. було не таким тісним, ніж 
зближення цих же планет у 66-му році до н.е.  

   В. Третя група богословів впевнена, що в Євангелії від Луки 
йдеться про вибух зірки. Деякі зірки нестабільні і вибухають 
яскравим світлом. Однак не існує жодного запису про вибух 
наднової зірки, що збігається з часом народження Ісуса.  

   Таким чином, виходить, що жодна з трьох теорій не 
витримує випробування: жодна з них не відповідає предреченому 
в Числах 24:17 «Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло 
з Ізраїля, ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа!» і 
описаного в Євангелії від Матвія 2:1-12  

   Слід особливо звернути увагу на наступні три деталі:   
   По-перше, в Біблії сказано, що тільки волхви бачили цю 

зірку. Якщо припустити, що це була комета, то її могли побачити 
й інші люди, а не тільки волхви.  

   По-друге, цю зірку волхви бачили двічі: спочатку на сході, а 
потім по приходу в Єрусалим. Швидше за все, волхви, про яких 
йде мова, прийшли до Єрусалиму з Персії. Відстань між Персією 
та Ізраїлем - приблизно 500 миль. У ті часи таку відстань можна 
було долати щонайменше за 25 днів. Яке небесне світило могло 
з'явитися, зникнути і через 25 (або більше) днів знову 
спалахнути на небосхилі?  

   По-третє, ця зірка йшла перед волхвами і вела  їх за собою 
від Єрусалиму до Вифлеєму. Відстань між цими містами - 
близько шести миль (з півночі на південь). Однак небесні тіла 
рухаються в небі зі сходу на захід, що викликано обертанням 
землі навколо своєї осі. Яке ж небесне світило могло вести волхвів 
від Єрусалиму до потрібного будинку?  

   Напрошується висновок, що Вифлеємська зірка - це ні що 
інше, як надприродне явище. Не потрібно забувати, що Різдво 
Христа саме по собі є чудом. Поява ангела і хору ангелів 
пастухам теж було незвичайним явищем. Крім того, в Біблії є 
кілька прикладів того, як небесні явища (ознаки) вели народ 
Божий: Вихід 40:34-38, 1 Царств 8:10 та  Дії 9:3: «А коли він 
ішов й наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із 
неба його».  

   Подібні ознаки були свідченням і 
проявом Божої присутності та Його сили. 
Вифлеємська зірка, на нашу думку, була 
одним з таких Біблійних знамень. Однак 
необхідно пам'ятати про те, що центром 
Різдвяної ночі була не зірка і не хор ангелів, а 
немовля Ісус - Бог зійшов на землю у плоті.  

   Деякі задають питання: «Чому саме 
волхвам зі Сходу видалася така честь 
слідувати за зіркою до новонародженого 
Месії?» Цього ми не знаємо, але нам відомо, 
що сьогодні запрошення до Христа 

поширюється на кожну людину в світі.  
 

III. ОМАНЛИВІ РЕЧІ ВІДНОСНО РІЗДВА 
1. Скільки мудреців відвідали Ісуса? 

   Багато хто вважає, що до Ісуса приходило троє волхвів зі 
Сходу. З Біблії відомо, що волхви зі сходу принесли Ісусу  в дар 
золото, ладан і смирну. Проте ніде в Біблії не говориться про те, 
що волхвів було троє. Їх могло бути двоє, а могло бути  і 20. 
Відомо лише, що подарунки було три. Можливо, що кожен з 
волхвів подарував Ісусу і золото, і ладан, і смирну.  

2. Хто відвідав немовля Ісуса в Різдвяну ніч? 
   Багато хто вважає, що в різдвяну ніч немовля Христа 

відвідали і пастухи, і волхви зі Сходу. Однак, це - поширена 
помилка. У ніч Різдва до Марії та Йосипу прийшли тільки 
пастухи, про що оповідає Євангеліє від Луки 2:8-10.  

   Волхви відвідали Ісуса дещо пізніше, коли Йому було від 
40 днів до 2-х років. Наступні факти пояснюють, чому:  

• Вперше Вифлеємську зірку волхви побачили в ніч 
народження Христа. Щоб дістатися до Єрусалиму, а потім і до 
Вифлеєму, їм знадобилося як мінімум 25-30 днів.  

• У 8-й день Ісус був обрізаний по юдейському закону (Луки 
2:21).  

• Сорок днів знадобилося Марії для очищення після пологів 
(Луки 2:22).  

• Цар Ірод після допиту волхвів наказав перебити у Віфлеємі 
всіх немовлят чоловічої статі у віці до 2-х років (Матвія 2:7,16).  

• Ісуса відвозять до Єгипту відразу ж після візиту волхвів 
(Матвія 2:13).  

 
IV. ЯК НАМ СТОСУВАТИСЯ РІЗДВА? 

1. Як до Різдва ставилися перші християни? 
   Вони не святкували Різдво Христове. Вони святкували 

Воскресіння Христа. Це свято нам не залишено у спадок 
апостолами і взагалі першими християнами: ніде в Біблії не 
вказується ані дата народження Христа, ні дата святкування 
Різдва. Якби Різдво було церковним святом, то де-небудь у 
Новому Завіті була б посилання на це свято.  

2. Як ставитися до Різдва нам з вами? 
Сьогодні деякі християнські і не зовсім християнські 

організації категорично виступають проти святкування Різдва. 
(Чому?) Однак ми вважаємо, що нічого поганого у святкуванні 
Різдва немає, якщо у фокусі нашої уваги перебуває Господь Бог і 
Його безцінний дар спасіння, дарований нам через особистість 
Ісуса Христа, в якій Він відкрився людству.  

   Для християн Різдво є прекрасною можливістю і приводом 
засвідчити про Ісуса Христа та спасіння, дарованому людству 
через віру в Нього. А для невіруючої частини населення землі це 
свято є щорічним нагадуванням про Ісуса Христа - Бога у плоті. 
Важливо також те, як ми святкуємо Різдво. Святкуючи Різдво, ми 
повинні пам'ятати, що:  

• Ісус став безгрішною досконалою жертвою за гріхи всього 
світу: Євреїв 4: 15; Матвія 26:28. 

• Ісус був не просто людиною, а Богом у плоті, про що Він 
довів не тільки Своїм чудовим народженням, а й багатьма 
чудесами (Івана 20: 30, 31). 

• Справжнє Різдво святкують лише ті, хто визнав Ісуса 
Христа своїм Богом і Спасителем і примирився з Небесним Отцем 
через Його жертву на хресті. Іншими словами, справжнє Різдво - 
це народження Ісуса Христа в серці людини, яка покаялася.   



 

 

 

 

 

 

У Яші була дуже добра бабуся. Так як його батьки, 

зайняті роботою, мало бували вдома, про малюка 

піклувалася бабуся. Наближалося свято Різдва і всі люди 

були зайняті підготовкою до свята. Спостерігаючи за 

бабусею, Яша став розпитувати її про Дитинку-Ісуса: 

«Який подарунок Він хотів би отримати до Свого дня 

народження?» Бабуся здивовано подивилася на внука і 

сказала: «Це дуже розумне питання, Яша. Я могла б тобі 

відповісти на нього, але якщо ти сам збагнеш, чого Ісус 

Христос більш за все чекає від нас, то запам'ятаєш це на 

все життя. Так що подумай, пошукай, а потім я тобі скажу, 

чи правильно ти вибрав». 

Яша відразу почав пошуки. Спочатку він озирнувся в 

квартирі. Найприкметнішою йому в цей момент здалася 

картина, яка висіла на стіні. Але він ніяк не міг собі 

уявити, що Немовля-Ісус зрадів би цій картині. Хлопчик 

натягнув на голову свою вовняну шапочку, одягнув 

пальто і рукавички і, сказавши бабусі, що він хоче побути 

на вулиці, вийшов з дому.   

Поблизу його дому була кондитерська. У вітрині Яша 

побачив багато спокусливого: фрукти і різні фігурки з 

марципану, маленькі ялиночки, ангелів в золотих одежах. 

Вони-то і здалися Яші найпривабливішими. Яша 

поквапився додому доповісти бабусі про свою знахідку. На 

це вона сказала: «Повір, Яша, що це не кращий подарунок 

для Нього».  

Яша знову відправився в подорож. Тепер він потрапив 

на базар. Там чоловіки і жінки продавали пахучі ялинки, 

великі і маленькі. «Ось це те, що треба!» - Вирішив Яша і 

швидко побіг до бабусі, але вона і в ялинках не знайшла 

нічого особливого. «Безумовно, ялинка - подарунок 

прекрасний, але кращим подарунком до Його дня 

народження вона не буде», - заперечила бабуся.  

Настав вечір, і Яша ліг спати. Вночі він прокинувся. 

Він хотів до Різдва знайти відповідь на питання, яке так 

хвилювало його. А що ж для нього самого було 

найціннішим? Звичайно ж, він мріяв про маленького 

червоного велосипеда та іграшкову залізницю. Ісус теж 

був колись дитиною, значить, і Йому найбільше може 

сподобатися маленький червоний велосипед і залізна 

дорога!  

Яша підійшов до бабусі: «Бабуся, бабуся!» - Став він її 

будити. Вона злякано піднялася: «Що трапилося, Яша»? 

«Я знайшов! Я знаю, який подарунок сподобається Ісусу»! 

Бабуся засміялася: «Тоді скажи швидше». «Залізниця та 

маленький гарний велосипед, ось що»! - Мало не вигукнув 

онук. «О, Яшенька, ти думаєш, що, те, що для тебе дорого 

й бажане, потрібно й Ісусу Христу? Чи можеш ти собі 

уявити, що у Нього інші бажання? Бажання, пов'язані з 

нашим серцем? » 

Розчарований, Яша повернувся у своє ліжко. Весь 

наступний день він розмірковував над подарунком для 

Ісуса, але безуспішно. Вгадати, що могло б бути 

кращим подарунком Ісуса до дня народження, 

здавалося вже неможливим. І це його 

пригнічувало. Але його печаль 

випарувалася, коли 

напередодні Різдва мама 

відкрила двері у вітальню, і 

він побачив те, про що так 

давно мріяв. Поруч із 

ялинкою стояв червоний  

 

 

 

маленький велосипед, а на блискучих рейках рухався 

справжній маленький потяг! Крім того, серед цього 

багатства лежала ціла стопка книжок з картинками! З 

криком захоплення Яша кинувся до своїх подарунків. 

Тепер він більше не думав про те, що його так сильно 

турбувало в останні дні. Про це він згадав лише в той 

момент, коли бабуся увійшла до кімнати і поспішно 

поклала кілька жмень солодощів у кульок, пояснивши 

батькам: «Біля дверей стоїть син домробітниці. У бідного 

хлопчика немає більше тата, і мама хвора. Навіть ялинки 

у них немає». Яша прислухався: «Навіть ялинки немає?» - 

«Ні, - продовжувала бабуся, - ні святкової вечері, ні 

подарунків. Тільки ялинкова гілка зі свічкою». І бабуся 

вийшла.  

Коли Яша знову глянув на свої іграшки, ним 

опанувало дивне почуття, ніби він у чомусь провинився .... 

І це відчуття посилилося настільки, що він вирішив діяти. 

Він поспішив у передпокій. Біля дверей він побачив 

худенького хлопчика, якому бабуся простягала кульок з 

солодощами. Яша підійшов до нього і промовив: «Ходімо зі 

мною, я тобі щось покажу!» Він потягнув хлопчика у 

вітальню, підвів його до ялинки і став давати йому все, що 

потрапляло йому під руки. Потім Яша посадив 

розгубленого хлопчика на велосипед, дав йому завести 

залізну дорогу і поділився з ним своїми солодощами.  

Поступово хлопчик освоївся і став весело грати з 

Яшею. Яша подарував йому ще книжку з картинками і 

позолоченого ангела. «Прийди завтра обов'язково!» - 

сказав він при прощанні хлопчикові. Коли Яша 

повернувся, щоб іти до вітальні, він побачив усміхнене 

обличчя бабусі:  

«Яша, ти все-таки знайшов...» - «Що знайшов»? - 

Запитав він здивовано. «Ти знайшов найголовніше, що 

Ісусу найбільше подобається в нас!»  

Тепер Яші все стало зрозуміло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВИНИ    СВІТУ    одним  рядком 

 В Інтернеті відкрився перший у 
своєму роді християнський сайт. Це 
новий проект, який дозволяє всім 
дізнатися, на що здатний наш Господь!" 
Практично всі знають Twitter. Це мікро-
блог, де всі пишуть свої останні новини 
в дуже стислому вигляді. Ідея сайту 
praise.com.ua схожа, але тільки 
зосереджена на свідченнях людей.  
 Заступник глави Адміністрації 

Президента України Ганна Герман 
стверджує, що українська влада 
однаково ставиться до всіх церков в 
державі. Про це вона заявила на 
засіданні круглого столу на тему: Діалог 
між владою та конфесіями в контексті 
європейської системи цінностей. Вона 
також зазначила, що "не хотіла б, щоб 
ми вплутували церкви в політику". 
Герман підкреслила, що на сьогоднішній 
день в українському суспільстві не 
вистачає милосердя. У зв'язку з цим 
актуальним є питання підвищення на 
більш високий рівень моральних 
цінностей у відносинах між людьми, у 
відносинах між владою і громадянами.  
 Ніколи не замислювалися, чому в 

Україні схожі Великдень і вибори? 
Здавалося б, мало прямих асоціацій. 
Можна включити фантазію і вони 
з'являться, різні за рівнем моральності. 
Але є те спільне, що придумали за нас - 
це обов'язкова поява в ЗМІ тандему 
політиків і священиків. І на Всеношну в 
собори, звідки буде вестися пряма 
трансляція, політики поспішають на 
ряду зі служителями церкви, і на поля 
агітаційної війни святі отці вирушають 
разом з кандидатами у депутати і 
президенти України. Якщо на сторінках 
газет нікого в ризі немає, значить, 
християнство всі великі свята 
відзначило і всіх у владу вибрало. Чому 
в інші дні ми так мало чуємо про події 
релігійного життя в країні, де 80% 
відносить себе до віруючих?  
 14 грудня відбулося позачергове 

засідання Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій. За результатами 
обговорення Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій одноголосно 
прийняла звернення до Президента В. 
Януковича з проханням відновити в 
Україні роботу державного органу у 
справах релігій. На думку Ради, 
прийнятним варіантом у контексті 
адміністративної реформи було б 
створення Державної служби 
національностей та релігій - до 
повноважень щодо реєстрації 
релігійних організацій та всіма 
іншими функціями, передбаченими 
статею 30 чинного Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні 
організації». Крім цього, учасники 
засідання проаналізували новації 
Податкового кодексу України, які 

створюють підстави для оподаткування 
добровільних пожертвувань віруючих, 
які направляються в релігійні 
організації.  
 У другій половині грудня російська 

компанія, за погодженням з владою 
Йорданії, приступає до робіт з пошуку 
на дні Мертвого моря руїн біблійних 
міст Содом і Гоморра. Згідно з 
опублікованою в арабських ЗМІ 
інформацією, російська сторона 
погодилася взяти на себе всі витрати з 
організації пошуково-дослідницьких 
робіт в обмін на ексклюзивне право 
зняти документальний фільм про цю 
наукову експедицію.  
 Віруюча людина спокійніше 

відчуває себе в стресовій ситуації, ніж 
атеїст. Це знижує ризик здійснення 
помилок. Вчені університету Торонто 
Скарборо (Канада) досліджували 
активізацію нейронів в області поясної 
звивини головного мозку, що виникає в 
стресовій ситуації.  
 «Додай Бога у друзі»! - Саме під 

таким девізом відбулося ток-шоу серед 
молодого покоління г. Запоріжжя. 
Молодь організувала захід, щоб 
пролити світло на загрози впливу 
віртуального світу на сучасних людей і 
підказати, як бути вільною, щасливою і 
успішною людиною.  
 Янукович подумав про Бога і 

вирішив: "Ми не можемо так 
принижувати бідних людей". На 
переконання глави держави, в рамках 
пенсійної реформи необхідно 
ліквідувати занадто велику різницю між 
максимальною і мінімальною пенсіями.  
 28% дорослого населення 

Німеччини не вірять у те, що Ісус 
Христос жив на Землі 2000 років тому і 
що Він є Син Божий. Такі дані 
опитування, проведеного серед однієї 
тисячі дорослих німців журналом "PM 
перспектива". У кожного п'ятого 
опитаного протестанта і у 14% опитаних 
католиків є сумніви в тому, що Ісус 
народився як Син Божий непорочно.  
 Львівська міська рада ввела 

традицію, згідно з якою, депутати 
будуть молитися перед кожним 
пленарним засіданням, заявив мер 
міста Андрій Садовий.  
 На заході Польщі відбулася 

церемонія відкриття і освячення 

найвищої в світі статуї Ісуса Христа. 
Грандіозний монумент з'явився на 
околиці міста Свебодзін (Любуське 
воєводство). Його висота становить 33 
метри, що символізує вік Спасителя, а 
голова увінчана 3-метровою 
позолоченою короною. Статуя 
розташована на пагорбі висотою 16,5 
метрів. Згідно до задуму ініціаторів 
будівництва, монумент видно на 
відстані 40 км.  
 Лідер бразильської релігійної 

громади Велдер Салданья заборонив 
своїм підопічним користуватися 
комп'ютерним портом USB.  
 Ангела Меркель: «У нас не надто 

багато ісламу, у нас мало 
християнства». Як повідомляє Reuters, 
канцлер торкнулася теми ісламізації 
країни, яка активно обговорюється в 
німецькому суспільстві в останні місяці. 
За словами Меркель, німцям треба 
встати на захист християнських 
цінностей, на яких тримається 
суспільство.  
 Дипломи і наукові ступені за 

фахом богослов'я (теологія) можуть 
бути визнані в Україні. Про це було 
заявлено 26 жовтня в Міністерстві 
освіти і науки України під час засідання 
Громадської ради з питань співпраці з 
Церквами і релігійними організаціями. 
На початку засідання представники 
конфесій та Міносвіти України 
ознайомилися з нинішніми методиками 
виховання дітей у дитячих садах. Вони 
обговорили доцільність впровадження 
в дошкільних навчальних закладах 
України спеціальних програм духовно-
морального спрямування. 
 Україна займає перше місце в 

Європі за поширеністю ВІЛ / СНІДу: 
носіями інфекції є 1,3 відсотка 
населення. Щодня діагноз ВІЛ ставиться 
55 пацієнтам, і кожен день від ВІЛ-
інфекції помирають 17 українців. У 
Всеукраїнській мережі людей, що 
живуть зі СНІДом, стверджують, що в 
2014 році число інфікованих в Україні 
досягне позначки у 800 тисяч чоловік, 
хоча зараз ця цифра вдвічі менше. 
 Міністерство освіти і науки України 

прийняло рішення рекомендувати для 
використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах навчальну 
програму з курсу «Основи 

християнської етики» для 1-4 і 7-11 
класів повідомляє Інститут релігійної 
свободи. «Основи християнської 
етики» поряд з іншими предметами 
духовно-морального спрямування 
викладаються в 5-6 класах 
українських шкіл ще з 2006 року. 
Проте лише недавно колектив 
авторів завершив підготовку 
програми цього курсу для учнів 1-4 і 
7-11 класів.  



 

Є над чим поміркувати ... 
 

 Хіба не дивно, що 20-гривнева банкнота здається такою великою сумою, коли жертвуєте її в церкві, але такою 
невеликою, коли ходите по крамницях? 
 Хіба не дивно, що 2 години в церкві здаються такими довгими і такими короткими, коли ви дивитесь гарне 

кіно? 
 Хіба не дивно, що важко знайти слова для молитви, але зовсім не проблема, коли ви 

розмовляєте з другом? 
 Хіба не дивно, що важко і нудно прочитати один розділ з Біблії, але так легко 

прочитати 100 сторінок популярного роману? 
 Хіба не дивно, що кожен бажає отримати білети на перші ряди в концертах або іграх, 

але роблять все можливе, щоб сидіти в останньому ряду в церкві? 
 Хіба не дивно, що ви повинні знати про якийсь захід в церкві за 2-3 тижні до нього, щоб 

включити його до свого щоденного списку справ, але ви можете владнати будь-яку 
проблему для інших подій в останню хвилину? 
 Хіба не дивно, коли важко вивчити слово Боже, щоб поділитися ним з іншими, але так легко запам’ятати і 

поширити плітки? 
 Хіба не дивно, що ми віримо всьому, про що говорять журнали і газети, але не довіряємо словам з Біблії? 
 Хіба не дивно, що кожен хоче для себе місце на небі, але не кожен хоче робити щось, щоб туди потрапити? 
 Хіба не дивно, що ми надсилаємо всілякі жарти «в Контакті» і вони відразу передаються іншим, але коли 

збираємося надіслати повідомлення про Бога, то перш ніж поділитися цим з іншими, ми двічі розмірковуємо? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смішно… 
 

 Смішно, як людям легко позбавлятися від Бога, а 
потім дивуватися, чому світ перетворюється на 
пекло.  

 Смішно, коли ми віримо тому, що говорять газети, 
і сумніваємося у тому, що говорить Біблія.  

 Смішно, коли всі хочуть потрапити на небеса, при 
цьому не вірячи, не думаючи, не кажучи і не 
роблячи нічого з того, про що говорить Біблія.  

 Смішно, коли хтось каже "Я вірю в Бога", але сам 
слідує за сатаною, теж, між іншим, "віруючого" в 
Бога.  

 Смішно, коли нам так легко судити і так важко 
бути судимими іншими.  

 Смішно, коли послані по е-mail жарти 
поширюються зі швидкістю світла, але люди 
двічі подумають, чи пересилати далі 
повідомлення, в яких йдеться про Бога.  

 Смішно, коли все непристойне, грубе, хтиве і 
вульгарне спокійно знаходиться в Інтернеті, а в 
школі чи на роботі відкрита дискусія про Бога 
неможлива.  

 Смішно, коли можна бути "усіма руками за" 
Христа по неділях, але бути непомітним 
християнином весь тиждень.  

 Смішно, що, пересилаючи інформацію про 
церкву, ви відправите її не багатьом із вашої 
адресної книги, бо не впевнені, що знаєте, у що 
вони вірять, або що вони подумають про вас після 
цього листа.  

 Смішно, що людину більше турбує, що думають 
про неї  інші люди, чим те, що думає про неї Бог 
.......  
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