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«Не може сховатися місто,
що стоїть на верховині гори»
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Різдво святкувалося у нашій селянській родині завжди. Починалося воно зі Святвечора. До столу мама готувала пісні страви, серед яких
ми, діти, найбільше любили кутю.
Пам’ятаю, вона ладнала мені вузлик
із вечерею, де були, крім традиційної
пшениці з маком, вареники та риба, і
я йшла аж до Павлюків – бідної сім’ї,
яка жила далеченько від нас. Вони
в селі чомусь завжди вважалися нещасними та неблагополучними. Після Павлюків несла вечерю до тьоті
Софії, близької нам не лише за розташуванням її хати та обійстя, але й
найліпшої сусідки, з якою мої батьки
жили так, ніби то була одна сім’я.
А коли вечеря вже була рознесена, батько вносив до хати сіна, стелив його під столом, насипав туди
багато грецьких горіхів (їх так ніколи
в нас не називали, а просто – горіхи), і я починала «кувокати» – знаходила їх там і чомусь тішилася, хоч
ніколи їх не любила їсти (як, приміром, зараз). Чим більше діставала
тих горіхів з сіна, тим батьки більше
підхвалювали. Я й досі не знаю, чому була така традиція, але так робилося тоді у кожній хаті, і це дітей радувало. Було відчуття свята.
Після цього мама накривала
на стіл (я не пам’ятаю, чи було 12
страв, але знаю, що обов’язково були вареники з картоплею, капустою і
чорносливом, тушкована риба, кутя,
узвар), тато набирав ложку куті, кидав нею до стелі (щоб у господарстві
водилися бджоли), батьки хрестилися, і починалася трапеза.
А наступного дня найцікавішим
дійством був прихід колядників –
я все виглядала у вікно, чи ще не
йдуть. Якщо колядники не заходили
до якоїсь хати, це вважалося поганою прикметою. Мої батьки щороку
радо їх зустрічали, тому нашого двору вони не обминали ніколи. Варто
сказати, що ми проживали далеко
від села – у ярузі, майже з усіх боків оточеній лісом, хати вздовж якої
знаходилися на 100, 200, а то й більше метрів одна від одної. Так що по-
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ява будь-кого з більш віддалених сусідів-колядників викликала радість,
мабуть, не тільки у дітей. Мама щед
ро насипала їм у торбу горіхів (грошей не давав тоді з таких селян, як
мої батьки, ніхто), дякувала, запрошувала приходити щедрувати, і ми
чекали наступного гурту.
Це у дитинстві. Вже у середніх і

прекрасного дитинства, але, здається, оце й усе, що я можу пригадати про тодішнє Різдво. Я ніколи навіть не знала, що це слово означає.
Тепер думаю собі не раз: чому ж я
не запитала у батьків? Про Христа
чула якраз від тих колядників і не
розуміла, що ж таке «з діви воплотився». Це ж треба було зростати

старших класах я з нетерпінням очікувала приїзду на Різдво брата, який
навчався тоді у Київському (тепер –
національному) університеті імені
Тараса Шевченка на факультеті журналістики, і для мене було великою
радістю спілкуватися з ним під час
тих приїздів. Брат так багато знав і
так цікаво про все розповідав, що
мені більше вже нічого й не треба
було, як лиш сидіти на ліжку, впертися спиною до грубки і слухати його.
Батьки, звичайно, також дуже раділи
дорогому гостю, який так рідко приїжджав зі столиці.
Можливо, моя пам’ять чогось не
зберегла з тих далеких часів мого
бідняцького, проте все одно дуже

такою темною! І це при тому, що у
школі завжди навчалася добре, здебільшого на «відмінно», окрім математики, з якої мала «четвірки». Дуже любила читати. Запитую себе:
що ж я читала, що ніде не зустрічала про Того, Хто якраз і був (і є, і
буде, поки світу) головним у цьому
святі? Головним – не те слово. Усім!
Понад два тисячоліття тому Він народився на землі, прийшовши з небес, де був вічно і куди повернувся
через 33 роки перебування у цьому
грішному світі. Вже аж тепер я знаю,
чому Він сюди приходив. Як гірко,
що аж тепер! Та слава Богу, що хоч
тепер знаю. А мої батьки? Особливо
тато? (Мама потім, десь у 80 років,

Спасіння в Ісусі
все-таки теж взнала. І прийняла Його у своє серце як Спасителя.) Що ж
то за часи були, що ми тоді не чули
про найважливіше?! Що ми за народ
такий? Весь світ знав завжди, що
таке Різдво. Дякую Богу, що Він не
проминув мене, що прийшов у моє
життя, що відкрив істину. Вона – ось
у чому: Різдво – це народження Того, Хто народжує нас. Народжує для
вічного життя. Для життя з Ним. Народжує нас згори. Ісус Христос – це
наше життя. Вже тут, на землі. А головне – у вічності. Якщо хтось ще
сумнівається, що наші душі вічні, то
саме час відкрити очі і побачити, що
сумніватися у цьому – пережиток тієї
совдепії, у якій я зростала, коли забороняли навіть у колядках співати
про Христа (в шкільних стінгазетах
завжди малювали карикатури на тих
хлопців-школярів, кого бачили, що
вони ходили по селу з піснями про
Спасителя). Весь цивілізований світ
уже давно знає цю істину. Тож пора
і нам, колишнім радянським людям,
повірити в неї. Повірити і відкрити
своє серце, щоб там поселився Той,
Чиє дихання – у наших ніздрях, Хто
і є нашим диханням, нашим життям.
Святкуючи Різдво Сина Божого, ми
святкуємо різдво наших душ, якщо
лиш впустили Його туди, якщо Він
там оселився. Вірю, що у моїй – так.
Іду з Христом по життю і безмежно
вдячна Йому за це.

Господи Ісусе!
Визнаю, що я
грішник і сам себе
спасти не можу.
Вірю, що Ти
помер за мене
н а Гол г о ф і
і прийняв
покарання за
мої гріхи. Прошу:
прости всі мої провини, увійди
у моє серце і будь моїм Господом
та Спасителем. Довіряю Тобі
своє життя. Амінь.

Радість велика: Христос народився!
Зірка Спасителя сяє над світом!

Дорогі друзі! Вітаємо вас зі святом Різдва Христового і щиро
бажаємо, аби ви сповна пізнали Божу істину та зрозуміли величне значення цієї надзвичайної події. Зичимо, щоб посланий з неба
Спаситель народився у вашому серці і цей рік щоб став початком
вашого нового життя у Христі. Нехай Господь знайде Собі ясла у
вашій душі, бо лише Він є Дорога, Істина і Життя. Хай вічне світло віфлеємської зірки виведе вас на цю Дорогу і освітить вам рух
по ній до вічного блаженства вашої невмирущої душі.
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земне

М ожливість
Навряд чи знайдеться
спортсмен, який би погодився брати участь у змаганнях за умови своєї стовідсоткової впевненості у
поразці. Не почне роботу й
скульптор, знаючи наперед,
що його витвір буде недосконалий. Або режисер з
думкою, що фільм приречений на невдачу. Але Різдво
Ісуса Христа – саме та подія, описати яку в повній мірі
не в змозі жоден митець. Бо
як нескінченна тема материнської любові і до неї завжди буде що додати, так в
тисячі разів більша, глибша,
сильніша і надійніша любов
Небесного Батька, що проявилась в пришесті на землю Його Улюбленого Сина.
Той, хто наважується у своїй
творчості висвітлювати цю
неймовірну історію, розуміє,
що навіть якщо Бог дасть
здібність відобразити лише
промінчик тієї величі та слави, що була явлена в цей
день понад 2000 років тому, то вже це одне принесе
невимовну радість у серце
кожного, хто спраглий Бога.
Для когось Різдво – це
початок сучасного літочислення, для інших – хороше
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***
Володарю світу, о Господи сил!
Ти дав нам Дитя, народився Твій Син!
Палає у серці любові вогонь,
І влада Твоя на раменах Його.
Він дивний Порадник, Князь миру й сердець,
І вічність Його – мов коштовний вінець.
Його царюванню немає кінця.
Хай множиться слово Його у серцях!

Христос народився! Славімо Його!
Несе Він по світу любові тепло.
До кожного стукає, просить: «Впустіть,
Вас хочу на Божім суді захистить».
Він стукає, не опускаючи рук,
Як стукає серце, – почуй оцей звук.
А стане воно – і стуку нема…
Без Господа – темна пекельна зима.
Володарю світу, о Господи сил!
Ти дав нам Дитя, народився Твій Син!
Палає у серці любові вогонь,
І влада Твоя на раменах Його.

Михайло МИХАЙЛЮК

www.mistonagori.com.ua

зустрітися з

сімейне свято, ще комусь
воно приносить суцільні турботи, хтось чекає його більше, хтось менше, але жодна людина не залишається
осторонь цієї дати. Адже
вона знаменує народження
Божого Сина, що прийшов у
наш світ віддати Своє життя
заради спасіння кожного з
нас. ...Мужні й мозолисті чоловічі руки обрізали пуповину Новонародженого – відтоді і до останнього подиху
цей день для Йосипа стане

Він – Альфа й Омега, Початок й Кінець.
Любов Його вічна, вона не мине.
Терпляча вона, і блага над усе,
І кожному радість спасіння несе.

вiчне
особливим і незабутнім. А
для Ісуса Христа там, у яслах, почався Його терновий
шлях на Голгофу, смертельний і величний, почалася
Його тріумфальна перемога
над смертю і пеклом. Божий
Син, народившись у хліві,
переслідуваний царем Іродом, гнаний фарисеями,
зраджений одним із найближчих учнів, зганьблений і розіп’ятий тими, заради кого Він прийшов на
землю, подарував нам віч
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ність і врятував життя.
Що для нас означає цей
дар? Взагалі-то вічність неможливо збагнути до кінця й
описати, бо вона не підвладна людському розумінню. Цю
позачасову субстанцію ми
не здатні сприймати нашими
органами чуття. Все ж, вдаючись до роздумів, починаєш усвідомлювати, що на тлі
вічності все земне видається неповним, обмеженим,
частковим. Доступною і зрозумілою ілюстрацією вічного
і земного, як на мене, є прозаїчний приклад: контраст
прісної парової дієти і різноманітної, гострої, приправленої соусами, спеціями і
травами, багатої на вітаміни,
мінерали і смакові приправи східної кухні. Але справа
тут зовсім не у гостроті відчуттів… Скільки часу можна
терпіти зубний біль? Уявити
собі рік, проведений у таких
стражданнях. Додати до них
біль у серці, нирках, голові,
а ще – пронизливий відчай і
безпросвітну тугу. Хто хотів
би прожити так бодай тиждень свого земного життя?!
Певен, ніхто. Але комусь доведеться ту незбагненну віч
ність провести в незрівнянно

місто на горі
більших муках – у пеклі. На
щастя, будуть і ті, що блаженствуватимуть у раю. Саме задля цього і прийшов на
землю Божий Син. Про чудесну можливість зустрітися
з Ним сповістила людям у ту
ніч Віфлеємська зоря. Муд
реці скористалися цією незвичайною пропозицією і вибрали життя. Вірю, що зараз
вони на небесах і мають радість, котрій немає меж, любов, що переповнює серця,
відчувають мир та спокій і
насолоджуються невпинним
прославленням Бога.
Тож Різдво для мене – це
початок тієї прекрасної нерозгаданої вічності. А ще –
надія на те, що я там пробуватиму. Тому будь-яка
радість зараз є лише слабким відображенням того, що
чекає на мене у майбутньому. Задоволення від добре
виконаної роботи, смачної
їжі, хорошого відпочинку,
втіха від причетності до чогось важливого, щастя сімейного життя – усі ці відчуття мізерні у порівнянні
з блаженством перебування в раю. Адже «Чого око
не бачило й вухо не чуло, і
що на серце людині не впало, те Бог приготував був
тим, хто любить Його!»
Юрій ПРИТИКА, м.Тернопіль

БЕЗ
РОЖДЕСТВА
НЕТ
СПАСИТЕЛЯ
Мои детство и юность прошли в Советском Союзе. Молодежь уже не знает,
что собой представляла это страна, а люди постарше помнят, некоторые даже ностальгируют по тому времени и образу
жизни. Мы с братом росли в благополучной семье, хотя и со скромными доходами. Родители старались нам привить тягу
к знаниям и учили поступать по совести.
В большом индустриальном Кузбасском городе, где мы жили, церквей не было. Полумиллионное население проводило свой досуг кто в кинотеатре, кто на
природе, кто в кафе. (В каждом застолье
водка была основным увеселительным
напитком и даже предметом хвастовства для некоторых особо бесшабашных
«смельчаков».) С малых лет я впитывала
атеистическое мировоззрение, которому
учили нас в школе, а потом и в институте. Вместе с другими школьниками была и октябренком, и пионеркой, и комсомолкой, ходила на майские и ноябрьские
демонстрации трудящихся с флажками и
шарами и дружно кричала со всей толпой: «Слава КПСС!», «Ленину слава!»
Самое удивительное – я верила в эти лозунги и в светлое будущее советских людей, которые, как нас учили, через 20 лет
будут жить при коммунизме. Где был тогда Бог? Его не было ни со мной, ни в моем окружении. Но Он был на Своем троне и видел все, что происходит на земле с
каждым человеком.
Таким образом, в своей самоуверенно-

сти и самодостаточности я не искала Бога. Теперь мне даже страшно подумать, к
какой непоправимой беде могло привес
ти мое идолопоклонство, если бы Гос
подь Сам не нашел меня. Для начала я
была выведена из земли своей и из родства своего в другое место (как и Авраама Бог вывел из Ура Халдейского, чтобы он оторвался от своих родственников,
отказался от их идолов). Новой землей
для меня стала Украина. Здесь я вышла
замуж, здесь родились у нас дети, и здесь
я познакомилась с другими людьми, которые знали Бога.
Рождество Христово началось для меня тогда, когда Господь родился в моем
сердце. Это произошло 17 лет назад в момент великого таинства – покаяния, когда
я искренне исповедала перед Богом свои
грехи и попросила, чтобы Он простил меня и впредь направлял Своими, правильными, дорогами. Без покаяния нет спасения, как и без Рождества нет Спасителя.
Но Он родился. Чтобы умереть за наши
грехи, чтобы искупить нас от наказания
и смерти, чтобы воскреснуть для нашего
оправдания. Божий Сын родился, чтобы
всякий, верующий в Него, исполняющий
Его волю, был оправдан Его благодатью
и имел надежду на вечную жизнь в Небесном Царстве.
И теперь вместе с другими верующими я восклицаю: «Христос народився!
Славімо Його!»
Татьяна БАКИЦКАЯ, г.Новоднестровск

місто на горі

Білі пухнасті сніжинки срібним
дзвоном опускаються на землю. Падають, падають... Замітають сліди,
дарують зимові шапки дахам будинків, укутують теплою шубою дерева, вкривають землю-матінку білим
покривалом. Летять красуні з височини, немов вириваються з чорного
провалля. Там угорі – небо... Безкрає, насуплене, темне. Заховало
воно сьогодні зорі за чорною завісою. Спостерігаєш за ним, і аж дух
перехоплює – таке воно незвідане,
таємниче, грізне, навіть страхітливе.
Зупинишся і боїшся зробити крок,
щоб не порушити цю казковість, не
злякати її. Глянеш навкруг – нічого
не видно, все розпливається в рясному снігопаді. Тільки зовсім близько
можна побачити світло у вікнах будинків, звідки аж пахне теплом і затишком. Піднімеш на хвильку голову
вгору і побачиш там... нічого не побачиш! Бо навіть не встигнеш кліпнути, як кілька сніжинок-сестричок загрозливо спробують зупинитися на
повіках або й норовлять потрапити в
очі – он які! Отак опустиш голову, засунеш руки в кишені та й ітимеш собі
першопрохідником по щойно витканому сніжному килиму…
Влітку не так. Буває, подивишся у височінь – жодної хмаринки не
видно і ген до обрію простягається
блакитний атлас. А весною? Навесні небо так і дихає свіжістю, теплом
і ще чимось новим та незнайомим.
В осені позичає трохи її фарб і додає їх до палітри світанків та вечо-

Чимало клопоту мали
батьки зі своєю Стефкою. І
борщик їй не смакував, і суконка не така, як у других, і
в хаті не так прибрано, як у
людей. На все нарікала та
була невдоволена. А батьки були небагаті. Жили в
місті, мешкали в сутеринах
[підвал] і гірко працювали
на кусник хліба. Батько в
броварні носив бочілки, а
мати прала білизну по домах. Важка була праця, а й
її не все можна було дістати, і доводилося бідувати.
А Стефка тоді ще більше
була нестерпна. Злостилася, докоряла родичам,
чому Галька, Оксанка, Марійка та інші дівчата мають
все новенькі суконки, мають доволі що їсти та забавитись гарненько, а в
них все біда й біда. Усім
людям заздрила. Та на це
не було ради.
Коли підросла, то покинула родичів і знайшла
собі службу покоївки в одних заможних добродіїв.
І було там Стефці дуже
добре. Робота не важка, а
до кухні була там ще інша
служниця, Наталка. Хлібодавці були добрі, набожні,
давали доволі часу піти до
церкви, відпочити, кожного
місяця точно виплачували
платню й злого слова ніколи не сказали. А сама доб
родійка обох їх навіть лю-

змiнене
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НАЙЯСКРАВІША
ЗІРКА
рів, що й так є доволі насиченими.
Але що не кажіть, взимку воно найбільш загадкове – ховається за сірими хмарами, що владно закривають
сонце, і дарує нам сніг. А потім зненацька рішуче прориває хмарну завісу і відкриває нам красу, ще більш
незбагненну. Ідеш, під ногами по-

рипує сніг, мороз щипає за щічки...
І небо – яснозоре, променисте, далеке... Он і Велику Ведмедицю видно, і Чумацький Шлях простелився
вздовж. Красиво так! Якась святковість вчувається навіть у цьому холодному зоряному сіянні – це ж бо
Святвечір!
Цікаво, а якою була та зірка,
що сповістила мудрецям про народження Месії? Вони відразу помітили її – мабуть, вона була особлива.

Велика, яскрава, мерехтлива, блискуча! Лише така зоря могла вістувати про народження Божого Сина, що
став Спасителем світу! Важко уявити масштаби тодішнього небесного
торжества. В честь Його появи на
землі Творець вивів на небозвід нову зорю, і вона стала дороговказом
мудрецям до ясел, де було Малятко з матір’ю. А пастухам об’явили
радісну новину ангели, співаючи
величні слова: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра
воля!» Чий день народження був
подібним?! Споконвіку – нічий!
Тому й понині він такий важливий,
цінний і шанований. І не тільки тому, що в цей день церковна служба
особлива – якась просвітлена, відрадна, урочиста, не тому лише, що
до цього свята готуються своєрідні
страви, що зустрічається уся родина, відвідують одні одних, вітають з
народженням Христа, співають різдвяні пісні. Єство кожного, хто прийняв безцінний небесний дар, переповнене радістю і надією, бо десь
глибоко всередині, якось підсвідомо, на рівні серця, пломеніє справжня, достеменна, цілковита віра у
щасливу будучність, обов’язковий
захист від усього злого, у неодмінну
стрічу – зримо, вочевидь – з Владикою, зі Вседержителем, Спасителем
людських душ, віра у вічне блаженство з Ним на небесах.
Отож Христос народився! Славімо Його!
Ірина ВІТМАН, м.Ніжин

РІЗДВЯНИЙ
ПОДАРУНОК
била. Щороку на Різдво, на
святого Миколая або при
іншій нагоді купувала їм
ще й гарненькі даруночки.
Та одного року на Різдво добродійка прибрала
маленьку ялинку і купила
дівчатам даруночки, але
дуже скромненькі. По парі
тепленьких зимових панчішок. Цього Стефка не сподівалася. Вона надіялася,
що пані купить їй нову суконку, або якісь мешти, або
хоч модний капелюшок. Аж
тут всього-на-всього пара
панчішок! «Чи я б собі сама таких панчішок не купила? Чи не сором для такої
великої пані такий даруночок давати? Стільки ж багатства має, могла б щось
краще купити!» – нарікала
перед Наталкою. Роззлос
тилася з жалю, схопила
панчішки в жменю та кинула їх у камін.
Наталка так не зробила.
Вона знала, що тепер усім
скрутно. Була задоволена,
що хоч панчішки буде мати
та не змерзне в ноги. Таки
зараз сіла на стільчику і почала надягати їх на ноги,
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щоб, зібравшись, піти до
церкви. Та заледве всунула одну ногу в черевик, як
її задавило щось. Скинула
назад нову панчішку, вивернула її, аж там гроші –
паперові, цілкові. Заглянула в другу панчішку, й там
гроші. З радості аж сплеснула в долоні та побігла до
пані дякувати за таку милу
й цінну несподіванку.
Стефка мерщій кинулася до каміну. Глянула – а
там з її панчішок з грішми
залишився тільки попелок.
Заломила руки та заридала гірко. На це вбігла пані, а довідавшись про все,
сказала до Стефки: «Видиш, Стефко, як ти себе
сама покарала! Я тобі дала такий гарний даруночок, а ти його знищила. Ти
завжди не вдоволена, все
нарікаєш, заздриш іншим.
За те тобі ніколи не буде
добре. Я цього року великих даруночків не купувала, бо хотіла, щоб грішми
ви помогли своїм бідним
батькам. Але ти, вкинувши мій даруночок у вогонь,
дуже мене цим образила.
З кінцем місяця шукай собі іншого місця, бо я прийму собі таку, що навіть
самими панчішками тішитиметься та буде вдоволена, що в мене має працю».
Гірко пожалкувала Стеф
ка за свій учинок. Та хоч
втратила вигідне місце, зате мала добру науку, що
треба й малим вдовольнятися, не нарікати і не зазд
рити іншим.
Омелян КВІТ

***
З Різдвом Христовим, Україно!
В зимові радісні свята
Хай кожен дім, кожна родина
Відчують благодать Христа.
Чудовій, з ангельських уст вістці
Дві тисячі минуло літ,
Але й сьогодні в кожнім місці
Вона звучить як заповіт.
Для вас Спаситель народився –
Радійте, тіштеся усі!
Сам Бог для нас, людей, явився
У славі, величі й красі.
Родивсь у яслах, на соломі,
Щоб пастухи і мудреці
Прийшли й побачили у Ньому
Царя й Спасителя душі.
Щоб і сьогодні кожен житель
Вкраїнських милих сіл і міст
Сказав усім: «Це мій Спаситель!
Я серце в дар Йому приніс».
І зацарює в тому серці
Його любов і доброта.
Й душа, врятована від смерті,
Прославить Господа Христа.
І зникне гіркота полинна,
Добро настане, красота.
Не вмре, не згине Україна,
Як прийме благодать Христа.
Михайло КЛЕКОЦЬ

Тож як ви, бувши злi, потрапите добрi
дари своїм дiтям давати, скiльки ж
бiльше Отець ваш Небесний подасть
добра тим, хто проситиме в Нього!
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