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ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
D

Въ я8слехъ на7съ ра7ди безслове7сныхъ
положи7лсz t6си5 долготерпЫли7ве спёсе%
младе7нствовавъ во7лею№
па7стырb3е же тz5 воспЬша со а8ггёлы% зову7ще№
сла7ва и6 хвала5 на земли5 рожде7нному%
и6 w6божи7вшему земноро7дныхъ существо5%
хрCту5 бгёу на7шему(сЫда7ленъ по аё-й кафb7змSІЫ).

Возлюблені у Господі всечесні отці, дорогі брати і сестри!
Від усього серця вітаю вас із радісним святом Різдва Христового та з
Новоліттям!
Предивне, незбагненне таїнство Різдва Христового! Заради нас поклався в
яслах для безсловесних Предвічний Бог Слово. Не перестаючи бути в єдності з
Отцем і Святим Духом, задля нас Сам Єдинородний Син Божий став людським
Дитям. Бог зійшов на землю, щоб врятувати людство від наслідків гріхопадіння,
щоб піднести людину і обожити її.
Гріх і незліченні пристрасті відкинули людину від Бога – Джерела життя,
посадили її у «тмЪ и6 сЬни сме7ртнІЫІй» (див Мф, 4, 16). Христос приніс людям
«свЬтъї и6 ра7зумъ% да позна7емъ бгёа и8стиннаго% и6 да бу7демъ во
и8стиннЫмъ снёЫ t6гw5 b6иёсЫ
хрCтЪ? Се7й t8сть и8стинный бгёъ и6 живо7тъї
вЬчный»» (1 Ин. 5, 20). Син Божий приніс на грішну землю Божественний мир,
той мир, що його завжди прагнула душа людини, яка сама ніяк не могла його
віднайти. Спаситель прийшов, щоб примирити людину з Богом, щоб примирити
і нас одне з одним та з власною совістю. Прийшов благовістити мир нам,
«дальнім і ближнім» (див. Еф. 2, 17). Це – мир, що перевищує всякий
розум(див. Флп. 4, 7), мир благодатний, надприродний, який сповнює душу
людини незбагненним блаженством. Це і є Царство Боже всередині нас (див.
Лк. 17, 21). Чим ближче людина підходить до Христа, чим глибше вірить Йому,
чим більше намагається жити згідно з Євангелієм, тим повнішим миром вона

насолоджується. Наявність цього Божественного миру є невід’ємною ознакою
кожного справжнього християнина.
«Мир вам!» – привітав Спаситель Своїх учнів після славного Свого
Воскресення (див. Ін. 20, 20). Щоб дарувати людям цей мир, Господь і Бог наш
Іісус Христос проніс Свій Хрест від Вифлеємських ясел до Голгофи, від Пасхи
Різдва до Пасхи Воскресення. І все це – із незбагненної любові до Свого
створіння, яке заблукало в хащах гріха. Добрий Пастир зійшов на землю, щоб
віднайти заблукане ягня, яким був весь рід людський, і принести його в Отчі
обійми.
Нині ми чуємо предивну ангельську пісню: «Слава в Вишніх Богу і на землі
мир, в человіцех благоволеніє». ХрCто7съ ражда7етсz% ckfсла7вите№ хрCто7съ съ нбёсъ%
срz7щите№ хрCто7съ на земли5% возноси7тесz? По7йте гдCеви всz5 землz5%
и6
весе7лb3емъ воспо7йте лю7дb3е% я8кw просла7висz (ірмос празника), - радісно співає
Церква в день Різдва Христового. Поспішімо ж і ми до Вифлеєму, припадімо до
ніг Богодитяти Іісуса, сповитого у яслах, і принесімо Йому наші дари. Не
багатство світу цього, бо ж Творець Вселенної володіє усім. Принесімо Йому те,
чого Він від нас чекає: наші серця, сповнені віри, любові, смирення, співчуття. А
«се7рдце сокруше7нно и6 смире7нно бгёїъ не e6ничижи7тъ» (Пс.50, 19).
Споглядаючи на минулий рік, вознесімо Богові, дорогі отці, браття, сестри,
щиру подяку як за Його великі й багаті милості до нас, грішних, так і за ті
скорботи, що Він попустив нам зазнати.
У 2013 році ми урочисто святкували 1025-річчя Хрещення Русі, яке стало
початком нової ери в житті нашого народу. Україну , зокрема, і наше
кафедральне місто відвідали святі мощі великомученика Георгія Побідоносця,
який є покровителем Білої Церкви і всієї нашої єпархії. Тисячі вірян мали
можливість помолитися і прикластися до святині з надією на заступництво
цього великого угодника Божого.
На жаль, було і сумне: початок Різдвяного посту затьмарився
протистоянням, безладами в стольному граді Києві, які супроводжувалися
кровопролиттям, суспільство цілої України збурилося.
Але, незважаючи ні на що, Свята Церква невтомно словом і служінням
сповіщає правду Божу, сіючи зерна вічної істини. Ми молимося, щоб мир,
злагода, благочестя і добробут запанували у нашому народі.
Будьмо, дорогі мої, терпеливими, молімося про примноження любові,
пам'ятаючи слова апостола Павла: «Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні,
сильні. Все у вас нехай буде з любов'ю» (1 Кор. 16,13-14).
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! - СЛАВІТЕ ЙОГО!
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