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Духовны отцёве, братя і сестры: 

Хrт0съ раждaетсz! 

Днесь празднуєме наповнїня стародавного пророчества Ісаії: Дїтина народила ся нам, 
даный нам быв Сын. І панованя на раменах Ёго, і імя Ёму: Ангел великого совіта, 
чудесный Совітник, Бог кріпкый, Владарь, Князь покоя, Отець вічности…. Ёго 
панованя є велике і ёго покою не буде конця на тронї Давіда і в ёго царьстві, котре 
укрїпить і посилнить правом і справедливостёв од нынї і на вікы1 (Іс 9, 5-6). 

Воплочіня Божого Сына є найвекшым парадоксом створеного світа. Вказує нам, же крегке 
єстество чоловіка є способне соєдинити ся з Богом без того, жебы згорїло в поломіню 
Божества. У єднім із псалмів Давіда ся говорить: Внутро чоловіка і сердце ёго глубоке2 (Пс 
63, 7). Людьске сердце є досправды глубоке – ани цїлый світ не старчіть, лем Бог го може 
заповнити. І так Бог стає ся чоловіком і Своїм воплочінём нам розкрывать непохопиме 
свойство людьского єстества – способность стати ся Божым обыстём. 

Бог захотїв зявити ся нам так, як нихто не доказав собі то представити – як єден із нас. 
Вказав нам, же про Нёго нияка пропасть не є забарз глубока, і нияка нужда не пересягне Ёго 
способность дати нам цїлого Себе аж до конця, подїлити ся з нами з тым, чім Він сам є – 
вічным жывотом, безконечнов радостёв, світлом і правдов, любовёв і перемогов.  

Митрополіт Антоній Сурожскый говорить: «Нам, што сьме были у выгнанстві, розкрыв ся 
Бог іменно так. Зістали сьме далеко од родного края, одорваны од того, што сьме любили, од 
того, што нам было наймилїше і найдорожше. Стали сьме ся чуджінцями в чуджій країнї, 
надбыточныма і нехоченыма – не зістало нам ніч окрім бідоты. Но зразу сьме похопили, же 
маєме Бога, перед Котрым не мусиме ся ганьбити і Котрый не ганьбить ся за нас. Сміренного 
Господа, котрый ся став чоловіком, народженым у малім містечку невеликой країны, здобытой 
і обсадженой Римлянами.» 

Рождество Хрістове в тїлї є зато єдночасно великым і явным выражінём правды о слободї 
чоловіка, котрый є покликаный спознати Бога не в силї, моци і славі, але в маленькій Дїтинї, 

                                                 
1 NтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: є3гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2, и3 нарицaетсz и4мz є3гw2: 

вели1ка совёта ѓгGлъ, чyденъ, совётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка... вeліе 
начaльство є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла, на пrт0лэ дв7довэ и3 на цrтвэ є3гw2, и3спрaвити є5 и3 заступи1ти 
є3го2 въ судЁ и3 прaвдэ, tнн7э и3 до вёка. 

2 Пристyпитъ человёкъ, и3 сeрдце глубоко2. 



в тайнї Божого сміренія. Чоловік є покликаный не підрядити ся Богу, але любити Ёго – прияти 
Ёго до свого сердця і тїшыти ся з безконечной красоты Божой любви і доброты.  

Ани любити, ани тїшыти ся, ани прияти до свого сердця не мож без слободы. Зато 
хрістіаньска віра є передовшыткым віров слободы. Бог не приходить на світ як всемогучій 
тіран, але як слаба, безбранна Дїтина. Нихто і ніч чоловіка не примушує, жебы ся перед Богом 
понижыв або прияв Ёго. Збачіти і розпознати Бога в Дїтинї народженій у Віфлеємі мож лем 
слободным хотїнём, з властного «проізволенія». 

Без обернутя увагы можеме перейти коло віфлеємской яскынї, коло Дїтины в наручі 
Матери, серед ночі не мусиме збачіти слабе світло, мерцаюче в темнотї. Можеме далше 
честовати різных божиків – політічны авторіты, модны тренды, културу конзуму, націоналізм 
і вшелиякы далшы пересвідчіня о властній «ізбранности» і «ізрядности» - так, як то робили 
люде даколи. Лем тоты, котры суть ослободжены од подобных намірїнь, будуть способны 
збачіти Хріста, увірити в Нёго, радовати ся з Ёго приходу і жыти близко Нёго. 

Утреня в день праздника Рождества Хрістового зачінать словами: Хрістос ся раждаєт – 
славите Ёго! Хрістос сходить з небес – стрїчайте Ёго! Хрістос приходить на світ – 
піднимайте ся! Співай Господу цїла земля і веселите ся, народы, бо Він прославив ся!3 – 
прославив якраз великостёв Своёй любви і сміренія. Няй любов і сміреніе проникнуть і до 
нашого сердця. Так як колись, і теперь няй нам вшыткым поможуть усвідомити собі 
сполуналежность і сполуодповідность за світ, в котрім жыєме.  

Молиме ся, благословиме і желаме вшыткым духовну радость із святкованя праздника 
Рождества Хрістового, як і добрый зачаток і спасоносне пережытя Нового року Божой 
благодати 2023! 
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архієпіскоп пряшівскый 
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† Михаіл 
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архієпіскоп михаловско-кошіцькый   

  

 

 

 

                                                 
3 Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS 

землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе: ћкw прослaвисz (1. irmos kánonu utrene). 

† Сімеон 

архієпіскоп оломовцько-бырняньскый 

 

† Ісаія 

єпіскоп шумперьскый 


