РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
МИТРОПОЛИТА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
І БОГУСЛАВСЬКОГО АВГУСТИНА

всечесному духовенству,
боголюбивому чернецтву і всім вірним чадам
Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви

Христос рождaється!
Всечесні отці! Дорогі брати і сестри!
У цей благословенний день всесвітньої радості через простір і час знову лунають слова
ангельського звернення: «Я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо
сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк.2,10-11).
Долучаючись до славослов’я неба і землі, до урочистого голосу Церкви, я вітаю вас з великим
святом Різдва Господа нашого Іісуса Христа, з Новоліттям і святим Богоявленням!
«Хrт0съ раждaетсz, слaвите: Хrт0съ съ нб7съ, срsщите: Хrт0съ на земли2, возноси1тесz!»
(ірмос 1-ої пісні кан. свята), – закликає нас Свята Церква. Яку світлу радість і надію, яке сердечне піднесення переживаємо ми всі в ці святі дні. Адже з Різдвом Христовим людство і кожна людина зокрема отримали можливість спасіння, можливість повернути втрачений рай.
«Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Іісус Христос прийшов у світ, щоб спасти
грішників»,– пише апостол Павло про мету приходу в світ Сина Божого (1 Тим. 1,15).
Бог Всевишній зійшов до людей, щоб нас підняти до висот Свого Божественного життя; Бог Творець прийшов у світ, щоб примирити із Собою Своє творіння. Прийнявши людське єство у всій
його повноті, лише без гріха, Христос своїм спесенним подвигом зруйнував наслідки гріхопадіння
і повернув нам втрачену Адамом богоподібність. І тепер через Боговтілення ми стаємо, за словами преподобного Симеона Нового Богослова, «синами Бога Отця і братами Христа».
Тож, нині ми прославляємо і святкуємо, як сказав святитель Григорій Богослов, «пришестя Бога до людей, щоб нам переселитися, або точніше сказати, повернутися до Бога. Так,
відклавши стару людину, зодягнімось в нову (Еф.4, 22-23), і як померли в Адамі, так будемо
жити у Христі (1Кор.15, 22)». Тому ми маємо з усіма, хто полюбив явлення Його (2Тим.4, 8),
славити Народження Христове з вдячністю і благоговінням! Адже для кожного з нас Різдво
Христове – це запорука вічного життя, яке розпочинається вже на землі, а також початок
майбутньої слави для всього створеного, яка очікується у вічності на небесах.

За Вифлеємською зіркою, що вказує на Сонце Правди, із вдячністю, любов’ю і трепетом
вийдемо назустріч Богу, Який сходить із небес! Відкриймо Йому своє серце, влаштуймо у ньому
духовний вертеп, щоб і у нашому серці народився Христос. Таке прохання ми виголошуємо у
2-й молитві святителя Іоанна Золотоуста до Святого Причастя: «Господи, як Ти зволив замешкати у вертепі, в яслах, так увійди, Господи, і поселися в моїй недостойній Тебе душі». Ці слова
спонукають нас наполегливо працювати над собою, духовно вдосконалюватись, щоб зберігати
в чистоті свої душу і серце, щоб завжди бути готовими прийняти Христа, зустріти живого Бога
будь-якої миті нашого життя!
Наша особиста зустріч із Христом відбувається тоді, коли явлена нам Божественним Немовлям «благодать Божа, спасенна для всіх людей» (Тит.2, 11) дією Святого Духа торкається нашої
душі. Ця зустріч відбувається в Таїнствах Церкви, а найголовніше, – в таїнстві Євхаристії, коли
ми причащаємось найсвятіших Тіла і Крові Христових і відчуваємо в собі Його життєдайну
присутність, яка перетворює і оновлює наше життя для вічності.
Подвижники благочестя свідчать, що у стані щирої, справжньої молитви до Господа ми
обов'язково зустрічаємося з Ним. Ми також зустрічаємося з Господом у храмі Божому. Отже, і
сьогодні на святковому Богослужінні – Христос посеред нас! Ми зустрічаємося з Ним в той момент, коли любов до ближнього розкриває нам сяючий в ньому образ Божий.
Наша зустріч із Спасителем відбувається і тоді, коли зі смиренням сприймаємо випробування, без нарікань переносимо скорботи та спокуси, не втрачаємо бадьорості, зберігаючи віру і
вірність своєму Господу. Все земне життя Іісуса Христа дає нам приклад терпіння, адже випробовування, утиски і переслідування на землі почалися для Сина Божого з моменту Його пришестя у світ. І сам Він у святому Євангелії закликає Своїх послідовників бути стійкими у подвигу: «Терпінням вашим спасайте душі ваші» (Лк. 21, 19), і попереджає, що «той, хто перетерпів
до кінця, той спасеться» (Мф. 10, 22). Саме тому справжніх християн, зокрема тих, хто терпить
паплюження, гоніння і всілякі скорботи, Господь називає блаженними, тобто по-справжньому
щасливими.
Прикрі події, які відбуваються сьогодні навколо Української Православної Церкви, хай не
затьмарюють в нас, дорогі брати і сестри, всесвітню радість про Народження Господа нашого
Іісуса Христа. Покладемось на святу волю Божу і будемо молитися Новонародженому Христу,
щоб Він подав нам «непереможну силу і невимовну мудрість, з якими Він народжується» (святитель Димитрій Ростовський), щоб ми розсудливо і виважено поводилися у складних обставинах і з гідністю виходили з усіх випробувань. Із християнською любов’ю будемо молитися за напоумлення тих, хто творить нам зло і напасті, а також за тих, хто, як каже святий апостол Іоанн
Богослов, «із нас вийшли, та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися
б з нами; але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші» (1 Іоан. 2, 19).
Хай новонароджений Богомладенець подасть нам усім, дорогі брати і сестри, радість, любов,
духовні сили, добре здоров'я, допомогу в трудах і Свої щедрі ласки! Хай знову і знову в душах
наших народжується Христос і наші серця хай не перестають славити Бога за все, що Він нам
дарував і досі дарує! А Нове літо благості Божої хай буде для всіх мирним і благополучним.

Христос рождaється – славіте Його!

Різдво Христове
2018/2019 року Божого,
м. Біла Церква

Смиренний
з ласки Божої
митрополит Білоцерківський і Богуславський

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО
И БОГУСЛАВСКОГО АВГУСТИНА
всечестному духовенству,
боголюбивому монашеству и всем верным чадам
Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви

Христос раждается!

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
В этот благословенный день всемирной радости через пространство и время снова звучат слова
ангельского обращения: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лк.2,10-11). Приобщаясь к славословию неба и земли, к торжественному голосу Церкви, я поздравляю вас с великим
праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа, с Новолетием и святым Богоявлением!
«Хrт0съ раждaетсz, слaвите: Хrт0съ съ нб7съ, срsщите: Хrт0съ на земли2, возноси1тесz!» (ирмос 1-ой песни кан. праздника), – призывает нас Святая Церковь. Какую светлую радость и надежду, какой сердечный подъем переживаем мы все в эти святые дни! Ведь с Рождеством Христовым
человечество и каждый человек в часности получили возможность спасения, возможность вернуть утерянный рай. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир,
спасти грешников», – пишет апостол Павел о цели пришествия в мир Сына Божия (1 Тим. 1,15).
Бог Всевышний сошел к людям, чтобы нас поднять до высот Своей Божественной жизни; Бог
Творец пришел в мир, чтобы примирить с Собою Свое творение. Приняв человеческое естество
во всей его полноте, только без греха, Христос своим спасительным подвигом разрушил последствия грехопадения и вернул нам потерянное Адамом богоподобие. И теперь через Боговоплощение мы становимся, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, «сынами Бога Отца
и братьями Христа».
Итак, сейчас мы прославляем и празднуем, как сказал святитель Григорий Богослов, «пришествие Бога к людям, чтобы нам переселиться, или точнее сказать, возвратиться к Богу. Так, отложив ветхого человека, облечемся в нового (Еф.4, 22–23), и как умерли в Адаме, так будем жить
во Христе (1Кор.15, 22)». Поэтому мы должны со всеми, возлюбившими явление Его (2Тим.4, 8),
славить Рождение Христа с благодарностью и благоговением! Ведь для каждого из нас Рождество
Христово – это залог вечной жизни, которая начинается уже на земле, а также начало будущей славы для всего созданного, которая ожидается в вечности на небесах.

За Вифлеемской звездой, указывающей на Солнце Правды, с благодарностью, любовью и трепетом выйдем навстречу Богу, Который сходит с небес! Откроем Ему свое сердце,
устроим в нем духовный вертеп, чтобы и в нашем сердце родился Христос. Такую просьбу мы
произносим во 2-й молитве святителя Иоанна Златоуста ко Святому Причащению: «Господи, как
Ты благоволил поселиться в вертепе, в яслях, так вниди, Господи, и поселись в моей недостойной
Тебя душе». Эти слова побуждают нас настойчиво работать над собой, духовно совершенствоваться, чтобы сохранять в чистоте свои душу и сердце, чтобы всегда быть готовыми принять Христа,
встретить живого Бога в любой момент нашей жизни!
Наша личная встреча со Христом происходит тогда, когда явлённая нам Божественным Младенцем «благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит.2, 11) действием Святого Духа
касается нашей души. Эта встреча происходит в Таинствах Церкви, а самое главное, в таинстве
Евхаристии, когда мы причащаемся святых Тела и Крови Христовых и чувствуем в себе Его животворящее присутствие, которое преобразует и обновляет нашу жизнь для вечности.
Подвижники благочестия свидетельствуют, что в состоянии искренней, настоящей молитвы ко
Господу мы обязательно встречаемся с Ним. Мы также встречаемся с Господом в храме Божием.
Следовательно, и сегодня на праздничном Богослужении – Христос посреди нас! Мы встречаемся
с Ним в тот момент, когда любовь к ближнему раскрывает нам сияющий в нем образ Божий.
Наша встреча со Спасителем происходит и тогда, когда со смирением воспринимаем испытания,
без нареканий переносим скорби и искушения, не теряем бодрости, сохраняя веру и верность своему
Господу. Вся земная жизнь Иисуса Христа дает нам пример терпения, ведь испытания, притеснения
и преследования на земле начались для Сына Божьего с момента Его пришествия в мир. И сам Он
в святом Евангелии призывает Своих последователей быть постоянными в подвиге: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) – и предупреждает, что «тот, кто претерпел до конца, спасется» (Мф. 10, 22 ). Именно поэтому настоящих христиан, в том числе тех, кто терпит поношения, гонения и всевозможные скорби, Господь называет блаженными, то есть по-настоящему счастливыми.
Досадные события, которые происходят сегодня вокруг Украинской Православной Церкви,
пусть не омрачают в нас, дорогие братья и сестры, всемирную радость о Рождении Господа нашего
Иисуса Христа. Положимся на святую волю Божию и будем молиться Новорожденному Христу,
чтобы Он подал нам «непобедимую силу и неописуемую мудрость, с которыми Он рождается»
(святитель Димитрий Ростовский), чтобы мы благоразумно и взвешенно поступали в сложных
обстоятельствах и с достоинством выходили из всех испытаний. С христианской любовью будем
молиться за вразумление тех, кто творит нам зло и напасти, а также за тех, кто, как говорит святой
апостол Иоанн Богослов, «из нас вышли от нас не принадлежали. Если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши »(1 Иоан. 2,19).
Пусть новорожденный Богомладенец подаст нам всем, дорогие братья и сестры, радость, любовь, духовные силы, здоровье, помощь в трудах и Свои щедрые и богатые милости! Пусть снова и
снова в душах наших рождается Христос и наши сердца пусть не перестают славить Бога за всё, что
Он нам даровал и до сих пор дарует! А Новое лето благости Божией пусть будет для всех мирным
и благополучным.

Христос раждается – славите!

Рождество Христово
2018/2019 лета Божия,
г. Белая Церковь

Смиренный
милостию Божией
митрополит Белоцерковский и Богуславский

