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РОЖДЕСТВО ХРІСТОВЕ 2021
Духовны отцёве, братя і сестры
хrт0съ раждaетсz!
У Віфлеємі посеред ночі – в часї, коли є тма найвекша – засвітило велике світло і зазвучав
міцный голос ангела: «Не бійте ся! Оголошую вам велику радость – в містї Давіда народив ся вам
днесь Спаситель» 1 (Лк 2, 10-11). Тот голос озывать ся і теперь, в часї неістоты запрічіненім
пандеміёв, жебы знова принїс людям світло надїї, святочне стишіня, духовну радость.
Дакотры з нас ся може будуть намагати скрыти своє знепокоїня і страх звычайным способом –
традічнов рождественнов атмосферов, забавов, дарунками. Далшы будуть из-за «знаків» добы, котру
пережываме, вытїгати апокаліптічны пророцтва і вызывати к реліґійному фундаменталізму ці
екстремізму. Но вшыткы люде сьме почас Рождественных свят покликаны к чомусь іншому – сьме
запрошены розкрыти про себе фундамент праздника Рождества Хрістового, скрытый в ангеловій
вісти: «Днесь ся вам народив Спаситель!»
Каждоденно сьме дословно завалёваны множеством розмаїтых, многораз протистоячіх
інформацій. Зато холем на хвілю перестаньме слухати тых, што ся намагають выкликати паніку і
бунтовати к роздїлїню. Холем на хвілю перестаньме обертати увагу на тых, котры ся намагають
нашу неістоту схосновати про своє благо. Холем на хвілю в тиху Рождественных свят перестаньме
слїдовати рух того світа і почуйме в своїм сердцю кликаня ангела, добру вість о спасї – голос самого
Бога.
Наступны свята Рождества Хрістового нас інтензівнїше як в іншых роках ведуть к тому, жебы
сьме приход Спасителя – воплоченой Божой любви на тот світ пережыли як голосне кликаня
переоцїнити напрям свого жывота. Пандемія, котру пережываме, не дотулила ся лем здравотництва,
політікы ці економікы – она ся дотулила, і очівісно позначіла передовшыткым меджілюдьскы
односины. Вызерать то так, же вшытко на світї проходить пробов – і нихто з нас не є вынятком. Но
скушеность многых хрістіаньскых поколїнь доказує, же мож обстати в будьякій пробі – з
выналожінём властных сил і довіров у Божу поміч. Якраз тото ся нам снажить припомянути і наступный праздник.
Бог не спасив чоловіка «з неба» – Він зышов на землю. Пришов на тот світ, прожыв людьскый
жывот і Своїм Крестом і Воскресїнём чоловіка спасив. Св. Іоанн Златоустый говорить: «Бог зышов
не землю, чоловік выступив на небо. Смерть была знічена, рай ся отворив. Клятба была знята, грїх
счезнув. Поблуджіня были стерты, зоступила правда. То, же Бог ся став чоловіком, перевышує
кажду надїю і обчекованя. Народив ся в тїлї, жебы нас зновузродив у Дусї. Народив ся як Сын
жены, жебы з нас зробив дїтей неба.» 2 Чім веце ся соєдиняме з Богом, тым веце розумиме, як міцно нас любив: аж так, же Сам ся став єдным з нас – чоловіком. З Ним ся учіме любити і одпущати
докінця своїм неприятелям.
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Не б0йтесz: сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію... ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ... во грaдэ дв7довэ.
Собраны списы. Том 12, книга 2, проповідь 34.

Нихто і ніч не може нам одняти любов Хрістову. Людське тїло мож оклїщіти в слободї рушаня,
але людська душа є слободна, і покля буде хотїти, все найде способ, як привітати новонародженого
Хріста в яслях свого сердця – на місцї, де ся одбывать кажда вызначна стрїча.
Приход Хріста на тот світ принїс радость вшыткым людям – но што значів про Нёго? Пророк
Ісаія о тім говорить: «Він взяв на Себе нашы грїхы і нїс нашы болї – і мы думали, же є раненый,
караный од Бога і одвергнутый. Но він быв язвеный за нашы грїхы і мученый за нашы беззаконства.
На нїм кара, котра нам принесла мір, і ёго ранами мы были выздоров-лены» 3 (Ісаія 53, 4-5).
Якраз зато св. Ґриґорій Палама выголошать: «Не єствує ніч, што было бы чудотворнїше і
цїннїше як яскыня і яслї, дїтяча купіль і пелены – бо ізо вшыткого, што Бог одколи сотворив, не є
нічого, што было бы Божественнїше або хосеннїше як Рождество Хрістове» 4.
Хрістос не пришов на світ, жебы принїс даяку нову ідеолоґію або основав нову реліґію. Він
пришов, жебы нам вказав новый способ жывота. Жыти про другого, жыти в сполоченстві – то є Ёго
заповідь. Покля Го зохабиме знова народити ся в нашых сердцях і запалити в них огень любви, з
віфлеємской яскынї знова засвітить світло – світло надїї на переміну світа к лїпшому через переміну
нас самых.
Няй нам вшыткым Бог із Своёй доброты дарує духовнї богато прожыти праздник Рождества
Хрістового і Своёв благодатёв най благословить Новый рік 2022!
† Растислав
архієпіскоп пряшівскый,
метрополита чеськых земель і Словакії
† Михаіл
архієпіскоп пражскый і чеськых земель
† Сімеон
архієпіскоп оломовцко-бырняньскый
† Ґеорґій
архієпіскоп михаловско-кошіцькый
† Ісаія
єпіскоп шумперьскый
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Сeй грэхи2 нaшz н0ситъ и3 њ нaсъ болёзнуетъ, и3 мы2 вмэни1хомъ є3го2 бhти въ трудЁ, и3 въ ћзвэ t бGа, и3

во њѕлоблeніи. Т0й же ћзвенъ бhсть за грэхи2 нaшz, и3 мyченъ бhсть за беззакHніz н†ша: наказaніе ми1ра
нaшегw на нeмъ, ћзвою є3гw2 мы2 и3сцэлёхомъ.
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Проповідь на Рождество Хрістове.

