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ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

МIСТО НА ГОРІ

Юрій ПРИТИКА, м.Тернопіль
Обурення дитини завжди щире та 

непідробне. Сердечко б’ється часті-
ше, маленькі очі збільшуються і ста-
ють круглими, в горлі застрягає німе 
питання. Ймовірно, саме так було й 
зі мною, коли я почув, що мою рідну 
вулицю (на якій народився, ріс, якою 
ходив до школи, яка була для мене 
початком і кінцем всесвітньої геогра-
фії) перейменували. Тепер я жив на 
вулиці Січових стрільців, і якби була 
моя воля, неодмінно повернувся б 
на попередню – Червоноармійську. 
Лише років за десять по тому, вже 
навчаючись у військово-спортивно-
му ліцеї, зрозумів, що та зміна назви 
не була трагедією, навпаки – в ній 
була муд рість і доцільність. 

Ця історія з дитинства для мене 
й досі є повчальною. І зараз вона 
наштовхнула мене на роздуми про 
Різдво. Адже сьогодні багато укра-
їнців мають свою усталену пози-
цію щодо святкування цієї події (по-
дібно до того, як і я колись вважав, 
що моя вулиця може називатися ли-
ше Червоноармійською). На жаль, 
у багатьох з нас відсутнє розуміння 
того, що насправді відбулося понад 
дві тисячі років тому, так що акцент 
свята повністю змістився з головно-
го на другорядне. Різдвяна атмосфе-
ра, родина, наїдки та напої вщерть 
запов нюють серця, тому там вже не-
має місця для Іменинника, а отже, 
бажання роздумувати над сенсом 
Його приходу в цей грішний світ. Те-
лебачення та Інтернет переповнені 
рекламою різдвяних подарунків та 
порад, як і де краще провести свято, 
господині змагаються в приготуванні 
страв, а чоловіки мріють про відпочи-
нок. В результаті, відзначаючи День 

з’явлення на світ Божого Сина, на-
віть не згадуємо про Нього Самого. 
Від Різдва залишається лише свят-
кова атмо сфера. (Хоча, завітавши до 
когось на День народження, ми про 

іменинника ніколи не забуваємо. А 
на святі народження  Ісуса Христа та-
ке чомусь вважається нормальним.) 

Однак навіть атмосфера цьо-
го надзвичайного свята на деякий 
час змінює все навколо, зігріваю-
чи серця і наповнюючи їх миром та 
любов’ю. Всюди лунають радісні ко-
лядки та щедрівки. Привітні посміш-
ки рідних і друзів підбадьорюють та 
надихають. Лютий мороз, який інко-
ли буває в ці дні, веселить і тішить. 
Сімейний стіл багатшає, збільшу-
ється і родина, часто пусті кімнати 
спов нюються гамором, життя вирує 
у кожному домі. Звичайно, буває, що 
хтось і сумує, бо вперше за святко-

вим столом нема когось дуже рід-
ного, та сум, розділений з ближнім, 
меншає, а щирість сердець знову за-
палює жевріючу іскру віри і надії. 

Але різдвяні дні минають. Житей-

ські турботи знову занурюють нас у 
буденність і поступово гасять свят-
кові почуття. Та не так повин но бути 
насправді. Ісус Христос народився 
не для того, щоб ми мали ще одне 
свято в якийсь визначений день. Він 
прийшов на землю, аби освятити і 
наші будні, щоб вони для нас були 
святочними. Бог-Отець подарував 
нам найдорожче, що в Нього є, – 
Свого Сина. Тож Різдво – це, влас-
не, початок нашого життя. Адже йо-
го смисл – у народженні Спасителя 
в серці людини. І коли мені це стало 
зрозумілим, я по-іншому став сприй-
мати цей день, подібно до того, як 
колись, подорослішавши, змінив 

свою думку щодо перейменуван-
ня моєї вулиці. Вірю, що така мета-
морфоза можлива з кожним. А отже, 
тих, в чиїх серцях відбудеться Різд-
во й кардинальне переосмислення 
святкування Дня народження Хрис-
та, більшатиме. А значить, більша-
тиме тих, хто дозволить Йому зміни-
ти себе й своє життя. 

Усім хочеться, щоб наше су-
спільство багатилося порядними, 
надійними, люблячими, радісними й 
щирими людьми. Адже кожен з нас 
мріє саме про таке оточення. І це 
можливо – з  Ісусом Христом у сер-
ці. Найменше, що ми можемо для 
цього зробити, це роздумувати над 
суттю Різдва, з благоговінням чита-
ти й перечитувати сторінки Свято-
го Письма, де розповідається про 
з’явлення Божого Сина на землю як 
Сина Людського. А відтак підживля-
тися радістю, надихатися любов’ю, 
відроджуватися до нового життя. Бо 
 Ісус Христос є його Автором, його 
початком, а отже, першопричиною і 
основою нашого різдва. 

Христос народився! 
Славімо Його!

РІЗДВО – ПОЧАТОК ЖИТТЯ

Господи Ісусе!
В и з н а ю ,  щ о  я 

грішний і сам себе 
спасти не можу. 
Вірю, що Ти 
помер за мене 
н а  Гол г о ф і 
і  п р и й н я в 
п о ка р а н н я  з а 
мої гріхи. Прошу: 
прости всі мої провини, 
увійди у моє серце і будь моїм 
Господом та Спасителем. 
Дякую. Амінь.

Спасіння в Ісусі

Дорогі друзі!
«Місто на горі» щиро вітає вас із Різдвом Христовим!
Бажаємо, аби радість цього свята щодня наповнювала 

ваші серця. Нехай світло вифлеємської зірки опромінює всі 
сфери вашого життя, зігріває благодатним теплом душі, 
відроджує віру, надію й любов та спрямовує до небес. Хай 
велич Божої слави осяває ваші дороги, відкриває недосяж
не, надихає на успіхи.

Завдячуючи потужній армії волонтерів (благодійників, 
ав торів, розповсюджувачів), тираж «Міста на горі» в 2017 
році збільшився в середньому до 85 тисяч примірників, і в 
січні 2018 виходить ювілейний – сотий – номер. Дякуємо 
вам за плідну співпрацю, за ваші підбадьорення, молитви, 
доброчинні внески. Цінуємо, що ми в одній команді. 

Щиро вдячні нашим шановним читачам, без яких досяг
нути такого результату нам ніколи б не вдалося. Дякує
мо за вашу увагу та інтерес до нашого видання. Спо
ді ваємося, що «Місто на горі» стало для вас другом,  
який приносить у ваш дім радість, тепло і надію.

Слава Господу за Добру Новину, за спасіння, за Його 
благість, милість та безумовну любов до усіх нас.
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Христос народився! Вірю, 
що ці слова несуть радість 
кожній християнській душі, кот-
ра прагне її і довіряється Бо-
гові. Бо з приходом Спасителя 
земля наповнилася великою 
радістю, про що Ангел звістив 
пастухам: «...благовіщу вам 
радість велику, що станеть-
ся людям усім. Бо сьогодні в 
Давидовім місті народився 
для вас Спаситель, Який є 
Христос Господь». Дитя при-
йшло в окреслений Божою 
волею історичний час. Гос-
подь, що став людиною з усі-
ма її властивостями, крім гріха, 
увійшов у конкретну людську 
культуру – юдейську. Щоб це 
здійснилося, Марія з Йосипом 
поспішали з Галілеї (міста На-
зарет) до Юдеї, у Вифлеєм.

При народженні Дитини 
все відбувалося звичайно, без 
особливої шани до Спасителя, 
«Дивного Порадника, сильно-
го Бога, Отця вічності, Кня-
зя миру». В постоялому дво-
рі навіть не знайшлося місця 
для Марії та Йосипа. Месію, 
можливо, люди ще прийняли 

б, але вагітну жінку та її чо-
ловіка – ні! Тому Він народив-
ся поза містом, в стаєнці для 
овець. Мати положила Сина в 
ясла, вистелені сіном. Бідність 
і простота супроводжували 
з’явлення Царя та прийняли 
Його у свої обійми. Христос 

народився в убогості, став 
бідним і приниженим, аби нас 
вчинити багатими і піднести 
до небес. Бо «Він змилується 
над убогим та бідним і спасе 
душу бідних, від кривди й на-
силля врятує їхню душу, їхня 
кров дорога буде в очах його!» 
(Псалом 71:13-14).

А Вифлеєм тим часом жив 
своїм життям. Там було люд-
но, оскільки подорожні прибу-
вали на перепис населення. 
Вони мали виняткову нагоду 
вітати народженого Месію. На 
жаль, так не сталося. Люди 
були зай няті своїми справа-
ми, кот рі для них були важли-
вішими за народження Спаси-
теля світу. Вони не зважали на 
Нього, були байдужі, тому й не 
мали у своїх душах піднесен-
ня та радощів. Його зустріла їх 
закам’янілість. Люди хоч і очі-
кували Бога, але не зауважили 
Чоловіка, тому й не прийняли 
Бога, що зійшов до них з неба. 
Так здебільшого відбувається 
і сьогодні. Ведуться розмови 
про Бога, але люди не хочуть 
мати Його у своїх серцях і Його 

нау ки у своєму житті. Кожен 
думає про себе, старається 
задовольнити свої потреби, 
котрих лише прибуває. Тож на 
Бога не залишається ні часу, ні 
сил, ні бажання.  

Ту ніч осяяла велична Гос-
подня слава, на небі засвіти-

лася нова зірка, лунав ангель-
ський хоровий спів – «сила 
велика небесного війська, що 
Бога хвалили». Ці надприродні 
знамення не залишали сумніву 
відносно гідності Дитини. Хто ж 
звернув на це увагу? Хто помі-
тив? Лише пастухи, почувши 
Добру Новину від Ангела, зра-
діли, зібралися і пішли з поля 
до Вифлеєму, щоб побачити й 
прославити Немовля. А також 
із далекого краю прийшли по-
клонитися Новонародженому 
муд реці. Їх вела до Нього зоря, 
що з’явилася в небі. 

«Невже й ви хочете відсту-
питися, покинути Мене?» – 
запитував згодом Ісус Своїх 
учнів. – «Можете це зробити, 
але я не перестану бути для 
вас Спасителем». Він – Доб-
рий Пастир, що знає кожну лю-
дину-овечку до глибини серця, 
до найпотаємніших його закут-
ків. Він знає усіх Своїх, любить 
їх, розшукує їх, помер за них. 

Святий апостол Павло за-
кликає нас, «щоб ми, відцурав-
шись безбожности та світ-
ських пожадливостей, жили 
помірковано та праведно і 
побожно в теперішнім віці». 
Наше життя, як християн, не 
може бути яким-небудь, воно 
має бути праведним. Нам бра-
кує милосердя, терпіння, лю-
бові до ближнього, благочес-
тя та святості в наших душах. 
Тож хай свято Різдва поверне 
нас у ту історичну ніч, аби ми 
винесли урок з того, як меш-
канці Вифлеєму, відкинувши 
нібито звичайних людей Ма-
рію та Йосипа, відштовх нули 
від себе Спасителя. Навмис-
но, здається, не зробили нія-
кого зла, мали оправдання, що 
в них немає місця для родини, 
але… втратили Бога. Всевиш-
ній, однак, не покинув їх назов-
сім, лише відійшов. Йому зна-
йшлося скромне місце у пече-
рі, поза людськими оселями й 
серцями. 

У своїх повчаннях Божий 
Син наголошував: «Що тільки 
вчинили ви одному з наймен-
ших братів Моїх цих, те Мені 
ви вчинили». Тож хай Різдво 
Господа нашого Ісуса Христа 
надихає нас усіх чинити доб-
ро, турбуватись за нужден-
ного, допомагати ближньому. 
Тоді почуємо похвалу Господа 
і отримаємо від Нього запро-
шення стати учасниками віч-
ного щастя й радості в небі: 
«Рабе добрий і вірний! ...Уві-
йди до радощів пана свого!»

Архиєпископ і Митрополит 
Львівський УГКЦ Владика Ігор 

Понад дві тисячі років тому Божий Син залишив не-
беса і зійшов на землю. Це визначне, епохальне яви-
ще для людства в цілому і для кожного з нас осібно. 
Воно знаменує собою наближення Бога до людини, 
виконання Божого плану її спасіння від смерті та пекла 
і відкриває вхід в еру Святого Духа. Щоб краще усві-
домити значення Боговтілення, можна на мить уявити, 
що було б, якби Христос не народився в людському 
тілі тієї зоряної вифлеємської ночі...  

Без Христа не з'явився б Новий Заповіт. Ми й до-
сі жили б згідно зі Старим Завітом, за яким на добро 
відповідають добром, а на зло – злом, і такі приписи, 
як «око за око» або «зуб за зуб», надалі залишали-
ся б у силі. В язичницькому суспільстві жорстокі й 
безглузді людські жертвоприношення, в тому числі 
дітей, могли б існувати й далі. А ще страшніше для 
нас те, що за часів Старого Заповіту у Бога був ли-
ше один вибраний народ – євреї. Ми, українці, були 
тими самими язичниками. Лише Ісус Христос відкрив 
нам дорогу до Божого усиновлення. Також Він при-
ніс у світ нову заповідь і нову мораль: «Люби сво-
го ближнього, як самого себе». Навіть більше – Він 
закликає нас любити наших ворогів і благословля-
ти тих, що нас проклинають. Тобто Він дав нам дос-

конале вчення смирення й самовідданості, до того 
ж застосувавши його на власному прикладі, завдяки 
якому наші душі здатні очищатися та освячуватися. 

Якби Христос не прийшов, то не було б такого вели-
кого прогресу в розвитку цивілізації, зокрема числен-
них освітніх інституцій, серед яких – Києво-Могилян-
ська академія, знамениті університети Нотр-Дам та 
Гарвард, Єльський та Падуанський. Також ми не знали 
б таких релігійних спільнот, як монастирі, що завжди 
були центрами освіти, писемності та благодійності й 
часто служили притулками для бездомних і нужден-
них. Не було б надзвичайно плідної спадщини таких 
церковно-громадських діячів, як хреститель Київської 
Русі Володимир Великий, київський митрополит Петро 
Могила, митрополит Андрей Шептицький, видатний 
єпископ-хірург св. Лука Войно-Ясенецький, та бага-
тьох інших. Не було б безлічі міжнародних та україн-
ських благодійних організацій і товариств, як і приват-
них безкорисливих добродіїв. Без Христа не було б 
Франциска з Асижу та матері Терези з Калькутти…

Також ми були б знач но обділені в різних видах 
мистецтва, не мали б християнської літератури, музи-
ки, живопису, скульптури та архітектури. Багато тала-
новитих людей не стали б художниками, композитора-
ми, письменниками. Не лунала б така чудова різдвяна 
пісня, як «Свята ніч, тиха ніч», що перекладена чи не 
всіма мовами світу, або молитва «Аве, Маріє», до якої 
багато композиторів написали музику, і вона стала ві-
домою на весь світ. Ми не могли б милуватися вражаю-
чою красою таких світових архітектурних шедеврів, як 
Собор Святого Петра в Римі чи Храм Святого Сімей-
ства в Барселоні, Кельнський собор у Кельні, Собор 
Святого Павла в Лондоні, чи наших рідних київських – 
Софійського та Михайлівського Золотоверхого.

Але все це не таке важливе, як те, що без прихо-
ду Христа ми ніколи б не дізналися, наскільки любля-
чим є наш Бог. Лише Божий Син Своїм народженням у 
людському тілі явив нам любов Бога-Отця. Пан і Цар 
став слугою, жив серед людей, розділяв нашу радість 
та смуток, без вини помер за нас на хресті. Цим Він і 
засвідчив справжню любов до людини, наблизив нас 
до Небесного Отця та примирив із Ним. Без втілення 
 Ісуса ми б не мали навіть надії на вічне життя. Тепер 
же дорога в небеса нам відкрита. 

Христос народився! Славімо Його!
Володимир МЕЛЬНИК, м.Мюнхен

ПОВЕРНІМОСЯ В ТОЙ ЧАС

Радій! Радій! Христос прийшов,
Приніс надію всім,
Щоб, хто увірує, знайшов
На небі вічний дім.
Радій, прийшов до тебе Спас,
Щоб волю, спокій дать,
Щоб стати Другом і не раз
Тобі допомагать.

Не мали б 
головного

Радій, що в світ Христос прийшов,
Щоб полюбити всіх
І на хресті пролити кров,
Що може змити гріх.
Радій, земля! Прийшов Христос
Спасіння сповістить,
Щоб у твоїй душі мороз
Весною замінить!
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Коли мені було п’ять ро-
ків, мене спіткало велике 
горе – з тих пір більшого я, 
здається, не знала. Померла 
моя бабуся. До самої смерті 
вона проводила дні,  сидячи 
на дивані у своїй кімнаті і 
розповідаючи нам казки. Ба-
буся сиділа та розказувала – 
з ранку до вечора – а ми, ді-
ти, тихо примостившись біля 
неї, уважно слухали. Чудове 
то було життя! Ніяким іншим 
дітям не жилося так, як нам.

Однак про казки, котрі во-
на нам розповідала, у мене 
залишився лише невираз-
ний, тьмяний спогад. (Тіль-
ки одну з них я пам’ятаю так 
добре, що могла б її пере-
казати. Це невеличка леген-
да про Христове Різдво.) Та 
і в цілому про мою бабусю 
у мене в пам’яті мало що 
збереглось. Пригадую, що в 
неї було красиве, біле, мов 
сніг, волосся, що вона хо-
дила, зовсім згорбившись, 
що постійно в’язала пан-
чоху. Ще пам’ятаю, що, за-
кінчивши розповідати якусь 
казку, вона зазвичай клала 
мені на голову руку і каза-
ла: «Все це така ж правда, 
як те, що ми зараз бачимо 
одна одну». Згадую я й те, 
що вона вміла співати чу-
дові пісні, але робила це 
нечасто. В одній із тих пі-
сень йшлося про лицаря та 
про морську царівну, і там 
був приспів: «Вітер холод-
ний, холодний над морем 
подув». Споминаю ще ма-
леньку молитву і псалом, 
яких вона мене навчила.

Ось майже все, що я мо-
жу пригадати про свою бабу-
сю, крім того, що я пам’ятаю 
найкраще, – відчуття вели-
кої втрати, коли вона поки-
нула нас. У пам’яті закарбу-
вався той ранок, коли диван 
у кутку виявився порожнім, і 
той тягучий день (неможли-
во було дочекатись, коли він 
закінчиться). Цього я не за-
буду ніколи. А ще пам’ятаю, 
як нас, дітей, підвели до по-
кійної, щоб ми попрощали-
ся з нею і поцілували її руку. 
Ми боялися цілувати небіж-
ку, але хтось сказав нам, що 
це ж останній раз, коли ми 
можемо подякувати бабусі 
за всі радощі, які вона нам 
дарувала.

І добре пам’ятаю, як казки 
та пісні разом з бабусею ви-
їхали з нашого двору, укла-
дені в довгий чорний ящик, і 
ніколи більше не повертали-
ся. Щось пішло тоді з життя. 
Неначе назавжди замкнули 
двері в широкий, прекрас-
ний, чарівний світ, яким ми 
раніше вільно мандрували. І 
не знайшлося нікого, хто зу-
мів би ті двері відімкнути. По-
ступово ми навчилися грати 
в ляльки та інші іграшки і жи-
ти так, як усі діти, і вже могло 
здаватися, що ми більше не 
сумуємо за бабусею та про 
неї не згадуємо.

Але навіть у цю хвилину 
(сорок років по тому), коли 
я сиджу і згадую різні істо-
рії про Христа, які чула про-
тягом життя, в моїй пам’яті 
постає оповідь про Різдво 
Христове, яку любила роз-
повідати моя бабуся. І ме-
ні також хочеться комусь її 
розказати.

Це було в Святвечір на-
передодні Різдва, коли всі 
поїхали до церкви, окрім ме-

не та бабусі. Ми були, зда-
ється, самі у всьому домі. 
Нас не взяли, тому що од-
на була дуже мала, а інша 
дуже стара. І обидві ми бід-
кались, що не можемо побу-
вати на урочистій службі та 
побачити сяйво різдвяних 
свічок. Коли ми сиділи на 
бабусиному дивані, вона по-
чала розповідати.

– Колись давно один чо-
ловік темної ночі вийшов 
на вулицю, щоб роздобу-
ти вогню. Він ходив від ха-
ти до хати, стукаючи у две-
рі. «Допоможіть мені, добрі 

люди! – просив він. – Моя 
дружина щой но народила 
дитинку, і мені треба роз-
вести вогонь, щоб зігріти її 
та синочка».

Проте була вже глибо-
ка ніч, і всі люди спали. Ні-
хто не відгукувався на його 
прохання.

Чоловік ішов все далі і 
далі. Нарешті він запримітив 
удалині мерехтливе полум’я. 
Він попрямував туди і поба-
чив, що вогонь був розве-
дений просто неба. Багато 
білих овець спало навколо 
багаття, а старий пастух си-
дів і стеріг своє стадо. Коли 
чоловік, який шукав вогню, 
підійшов до овець, то по-
бачив, що в ногах пастуха 
сплять три собаки. Вони од-
разу прокинулися і розкрили 
свої широкі пащі, немовби 
збираючись загавкати, але 
не видали жодного звуку. Він 
бачив, як шерсть піднялась 
сторч у них на спині, як їх 

гост рі білі зуби заблищали у 
світлі багаття і як усі три ки-
нулися на нього. Він відчув, 
як один пес схопив його за 
ногу, другий – за руку, тре-
тій вчепився за горло. Але 
щелепи і зуби не підкоряли-
ся собакам, і, не заподіявши 
йому ані найменшої шкоди, 
ті відійшли вбік.

Він хотів підійти ближче 
до багаття. Але вів ці лежа-
ли так тісно одна біля одної, 
що він не міг між ними про-
братися. Тоді він пішов по їх 
спинах. І жодна вівця не про-
кинулася та не ворухнулась.

Дотепер бабуся розпо-
відала не зупиняючись, але 
тут я не могла втриматися, 
щоб її не перебити.

– Чому ж, бабусю, вони 
продовжували спокійно ле-
жати? Адже вони такі полох-
ливі? – запитала я.

– Про це ти скоро дізна-
єшся, – сказала бабуся і про-
довжувала своє оповідан-
ня. – Коли чоловік піді йшов 
дуже близько до вогню, пас-
тух підняв голову. Це був по-
хмурий старець, грубий та 
непривітний. Коли він поба-
чив, що до нього наближа-
ється незнайомець, схопив 
довгу загострену палицю, з 
котрою завжди ходив за ста-
дом, і кинув у того. Палиця 
зі свистом полетіла прямо 
в незнайомця, але, не за-
чепивши його, відхилилась 
убік і пронеслась мимо.

Коли бабуся дійшла до 
цього місця, з таким чудом, 
я знову перервала її.

– Чому ж палиця в нього 
не влучила?

Але бабуся нічого мені 
не відповіла і продовжувала 
свою розповідь.

– Нарешті підійшовши до 
пастуха, той чоловік сказав 
йому: «Друже, допоможи 
мені, дай мені вогню! Моя 
дружина щойно народила 
дитину, і мені треба розвес-
ти вогонь, щоб зігріти її з не-
мовлям!»

Старий вважав за краще 
відповісти відмовою, однак, 
коли він згадав, що пси не 
змогли прибульця вкусити, 

вівці від нього не розбіглися 
і палиця його не зачепила, 
йому стало боязко, і він не 
посмів відмовити йому.

– Бери, скільки тобі по-
трібно! – відказав пастух.

Але багаття майже дого-
ріло, і в ньому не було біль-
ше жодного поліна, зали-
шилась тільки велика купа 
жару; а незнайомець не мав 
ні лопати, ні совка, якими він 
міг би набрати собі червоних 
вуг линок. Побачивши це, 
пастух повторив:

– Бери, скільки тобі треба! 
Подумки ж він радів, що 

захожий не може понести з 
собою вогню. Але той нахи-
лився, голіруч вибрав вугіл-
ля з попелу та поклав його 
в полу свого одягу. І воно не 
обпалило йому рук, коли він 
до нього доторкнувся, і не 
пропалило його одежі; він 
поніс ті жарини, немовби то 
були яблука або горіхи.

Тут я втретє перебила 

розповідачку.
– Бабусю, чому вуглинки 

його не обпалили?
– Дізнаєшся потім, – ска-

зала бабуся, продовжуючи 
розповідати. – Злий і сер-
дитий пастух дуже здиву-
вався: «Що це за ніч, в яку 
собаки не кусають, вівці не 
лякаються, палиця не вби-
ває і вогонь не палить?» Він 
зупинив незнайомця і запи-
тав його:

– Чим ця ніч така особли-
ва? Чому всі тварини та речі 
такі милостиві до тебе?

– Я не можу тобі цього по-
яснити, раз ти сам не розумі-
єш! – відповів незнайомець і 
пішов своєю дорогою, щоб 
скоріше розвести вогонь і зі-
гріти дружину й сина.

Пастух вирішив не втра-
чати того дивного чолові-
ка з виду, поки йому не ста-
не ясно, що все це означає. 
Він встав і, стежачи за ним, 
йшов слідом до самого його 
житла. Врешті старий поба-
чив, що в незнайомця навіть 
хатини немає, його дружина 
та новонароджене немов-
ля лежать у печері, де не-
ма нічого, лише голі, холодні 
кам’яні стіни. Пастух поду-
мав, що бідна безневинна 
дитина може на смерть за-
мерзнути в цій печері, і, хоча 
він був суворою людиною, 
все ж зворушився до глиби-
ни душі й вирішив допомог-
ти малятку. Знявши з плечей 
свою торбинку, він дістав 
звідти м’яку білу овечу шкіру 
і віддав її незнайомцю, щоб 
той загорнув в неї немовля. І 
в ту саму мить, коли чоловік 
проявив милосердя, його очі 
розплющилися і він побачив 
те, чого раніше не бачив, і 
почув те, чого раніше не чув.

Навколо нього щіль ним 
кільцем стояли ангели зі 
срібними крилами. Кожний 
з них тримав у руках арфу, і 
всі вони співали гучними го-
лосами про те, що в цю ніч 
народився Спаситель, Який 
відкупить світ від гріха.

Тоді пастух зрозумів, чо-
му в цю ніч ніхто не міг за-
подіяти зла батькові дитини 
і все в природі йому спри-
яло та допомагало. Озир-
нувшись, старий побачив, 
що ангели були всюди. Во-
ни сиділи в печері, спуска-
лися з гори, літали в підне-
бессі, величезною юрмою 
йшли дорогою. Коли про-
ходили мимо, зупинялися 
та задивлялись на немов-
ля. Серед них панувала ра-
дість і урочистість.

Усе це пастух побачив у 
нічній пітьмі, в якій раніше 
нічого не міг розгледіти. Зра-
дівши, що його очі розплю-
щилися, він впав навколішки 
і став дякувати Господу. 

При цих словах бабуся 
зітхнула.

– Але те, що побачив пас-
тух, ми теж могли б бачити, 
якби тільки хотіли. Тому що 
ангели оточують нас не ли-
ше різдвяної ночі, а зав жди. 
І, поклавши руку мені на го-
лову, бабуся додала:

– Запам’ятай це, адже це 
така ж правда, як те, що ми 
бачимо одна одну. Справа 
не у свічках і лампадах, не в 
сонці і місяці, а в тому, щоб 
мати очі, які могли б бачити 
Всевишнього!

Сельма ЛАГЕРЛЕФ,  
із книги «Легенди про Христа»

СВЯТА НІЧ
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