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Дорогы духовны отцї, любы братя і сестры во Хрістї:
Хrт0съ раждaетсz, слaвите є3го2!
Хрістос ся родить, Бог стає чоловіком, жебы чоловік міг мати участь на Богу. То, што є
земне, величать Хрістова покора. Божый Сын ся выбрав глядати і спасати людей, што
загынули, жебы їх зробив Божыма дїтми. Безсмертный Бог бере на Себе смертелне
чоловіченство, жебы зробив безсмертныма і нас. Як Сын Дївы народив ся Тот, котрый ся
предвічно родить з Отця. На престолї вєдно із безпочаточным Отцём зіставать Тот, котрый
теперь укладать ся до ясел. Тото суть ославны думкы, котрыма выкреслили значіня праздника
Божого Рождества нашы святы Отцї.
Праздник Рождества Хрістового нам шторік припоминать подїю, котра ся стала в Віфлеємі
перед два тісяч роками. Тов подїёв зачінать історія Євангелія, котра розповідать о Божім дїлї
спасенія чоловіка. І тото дїло спринимаме як головный пункт людьской історії. В Церькви
безперестанно дозрївають Ёго плоды. Вдяка ним через святы Тайны і участи на цїлім таємнім
жывотї православной Церькви соєдиняме ся із Богом. Бо в Хрістови маєме участь на Ёго
обожественнім чоловіченстві і на Ёго Божестві. І тот неоцїнительный дар зачінать ся людству
удїлёвати при віфлеємскім воплочіню Божого Сына, при народжіню Богочоловіка Хріста,
нашого Спасителя. Завершене буде то, што у Віфлеємі зачало, аж о 33 рокы пізнїше – на
Крестї, потім Воскресїнём і наслїдно в Пятьдесятніцу.
Вказує ся нам, якым благородным Божым сотворїнём є людьске бытя, котре Сотворитель
колись зробив на Свій образ і подобу. Дав чоловікови досконале тїло і безсмертну душу, жебы
жыв єдночасно у двох світах – тїлом в матеріалнім і своёв душов у духовнім. Над тым чудують
ся і ангелы. Благородность сотвореного чоловіка вказує ся тым, же про ёго спасенїє Бог
вырїшыв взяти на себе чоловіченство, хворе впаджінём до грїха, і стати чоловіком без того,
жебы перестав быти Богом. Зато коло віфлеємскых ясел чудуєме ся над Богочоловіком, а
єдночасно над Божым милосердём і ёго старостливостёв о чоловіка. Бог зоступлять за
чоловіком до пропасти, до котрой людство упало своїма грїхами. Днесь у Віфлеємі Божый Сын
выбрав ся за чоловіком, блукаючім по высохнутій пустыни своёй грїшности, жебы ку нашым
сердцям, прагнучім по вічнім жывотї, вскликав: „Ѓще кто2 жaждетъ, да пріи1детъ ко мнЁ и3 піeтъ“
(Йоан 7,37).
„Тaкw бо возлюби2 бGъ мjръ, ћкw и3 сн7а своего2 є3динор0днаго дaлъ є4сть, да всsкъ вёруzй въ него2 не
поги1бнетъ, но и4мать жив0тъ вёчный,“ говорить священик в молитвах при літурґії тоты невіроятно

благородны біблічны слова (Йоан 3, 16). Є то найбівша подїя людьской історії. І Матїрь
Церьков нас кліче, жебы сьме у Божім воплочіню і в тім, же о нїм можеме знати і увірити так в
„БGа, и4же любы2 є4сть,“ (1 Йо 4, 16) нашли тото найлїпше, што нас в жывотї стрїтило.
„Њ сeмъ kви1сz любы2 б9іz въ нaсъ, ћкw сн7а своего2 є3динор0днаго послA бGъ въ мjръ, да жи1ви бyдемъ и4мъ“

(1 Йо 4, 9).
Господь Ісус є даром, котрый люде дістали од свого небесного Отця. Якраз над образом
Богочоловіка лежачого в яслях собі з глубокым захоплїнём усвідомлюєме, же то є тот
найвекшый дар, котрый сьме могли дістати. Подобно, як жадне множество дорогых дарунків
не може дїтинї вынагородити люблячіх родічів, так чоловікови не може ніч світьске
вынагородити Боже обятя. В нїм Сам Сотворитель хоче чоловікови стерти кажду слызу,
привести ку жрїдлам гойности і выздравити кажду хвороту, полегшати будьяке траплїня і жаль
(Апок 7,17 і 21,4). Бог глубоко до каждого людьского сердця вложыв тугу по тім цїлю

людьского єствованя. І якраз тот дар чоловікови є даный у Віфлеємі, коли приходить на світ
Тот, котрый вшыткым людём одкрыє путь до страченого Божого обятя.
„И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётелствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру“ (1 Йо 4,14).

Божа любов до нас є така величезна, же Сотворитель ся не шкавородить чоловіка,
оскверненого і зганобленого грїхами. Навспак – у Віфлеємі і пізнїше на Крестї – вказує, же є
приготовленый зробити будьшто, пристати на вшытко, лем жебы спасити чоловіка перед
вічнов загыбелёв. І так при своїм воплочіню із Дївы Марії облїк на себе ризы нашого
чоловіченства, бере на себе каждого чоловіка, жебы го як добрый пастырь на Своїх плечах
однїс до небесной ограды.
Єдночасно нам вже у Віфлеємі зачінать наш Господь вказовати, як крачати по пути любви,
котров ся за нами выбрав, і котру маєме наслїдовати. То путь жертвы, покоры і добровольного
понижіня. Тов путёв ідеме, кедь жыєме в Хрістови.
„Њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw мы2 возлюби1хомъ бGа, но ћкw т0й возлюби2 нaсъ, и3 послA сн7а своего2 њчищeніе њ
грэсёхъ нaшихъ. Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа
никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ“
(1 Йо 4, 10-12).

Жыєме в добі, коли державами, сполочностями і цїлов людьсков цівілізаціёв проходять
бурї, непокої, безпорядкы і просаджованя своїх поглядїв. Докінця чуєме „бринчаня збранїв“.
Як говорив уже св. Пайсій із Афону – вшыткы ся чуєме быти знателями, професорами,
вшыткому розумієме і чуєме ся быти в праві просаджовати свої погляды. Сьме самолюбы,
повышенецькы, остро ці докінця ненавистно крітікуєме каждого, хто не має нашы погляды. То
є цалком іншака путь як тота, котру нам вказав Господь Ісус. Ёго тиха путь покоры нас веде до
неба і ку покою. Нашы пути повышенецтва і себепросаджованя ведуть світьскы, а жаль і
церьковны громады ку непокою і бурям. Бодай бы якраз свята Рождества Хрістового
напрямили наше думаня на праведну путь покоя. Тадь теперь смотриме на всемогущого Бога,
котрый лежыть як безбранна понижена дїтина, котров ся став добровольно із любви. Кедь Бог в
яслях одложыв про нас Свою міць і зрушив справедливу кару, котру собі заслужиме, та мы бы
ся могли зречі своїх „справедливых судів“ і своёй надуманой надряджености над ближнїма.
Під захоплїнём торжественного спомину на Бога, котрый став Дїтинов, позбавме ся пышного
погляду, же мы лїпшы як іншы люде. Бог нас любить вшыткых єднак.
Любезны, няй в нас тогорічне святкованя праздника Рождества Хрістового повзбудить
радостну віру і тугу по Хрістовім небеснім Царьстві. Няй в нашых сердцях розгорить ся
поломінь вдякы Спасителёви і приготовлїня наслїдовати Го на пути пожертвованя і покоры.
Змірнийме свій еґоізм і пыху, жебы сьме прияли до душы дар Божого покоя. Потім доіста
затужиме наподобнити Ёго любов до нас своёв любвов загортаючов вшыткых ближнїх.
Хrт0съ раждaетсz!
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